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EPIDEMIOLOGIA DA LEISHMANIOSE CANINA NO DISTRITO DA VILA 

OPERÁRIA, BUERAREMA, BAHIA, BRASIL. 

 

Autor: Nilo Fernandes Leça Júnior 
Orientador: Profª. DSc. Fabiana Lessa Silva 

 

RESUMO 
 

 
 
A leishmaniose canina é uma enfermidade infecciosa de caráter zoonótico, 

observada, dependendo do agente, tanto no ambiente silvestre quanto urbano. 

O aumento recente das notificações de cães infectados, no domicilio e 

peridomicílio, em áreas endêmicas e em áreas onde recentemente passaram 

pelo processo de desmatamento, levaram a suspeitar que o cão doméstico 

possa atuar como reservatório da doença no meio ambiente, no caso da 

leishmaniose tegumentar americana e confirmar sua importância 

epidemiológica na manutenção do ciclo de transmissão da leishmaniose 

visceral americana. Este trabalho teve como objetivo a identificação dos fatores 

de risco associados ao desenvolvimento da doença em cães desta localidade 

através de aplicação de questionário epidemiológico aos proprietários dos 

animais estudados. A pesquisa foi desenvolvida no distrito da Vila Operária, 

município de Buerarema, sul da Bahia, considerada zona endêmica para 

leishmaniose tegumentar americana humana. Além disso, também foi objetivo 

dessa pesquisa a realização de inquérito sorológico e molecular para a 

identificação de animais infectados pelo parasito e a correta identificação do 

agente causal da enfermidade. Para isso, foram selecionados toda a população 

canina residente no distrito, totalizando 292 animais, excluindo-se os animais 

com idade inferior a seis meses. Todos os animais foram inicialmente avaliados 

clinicamente quanto à presença de lesões cutâneas sugestivas. As lesões 

observadas foram escarificadas e o material coletado disperso sobre lâmina de 

vidro para posterior identificação microscópica de formas amastigotas. 

Posteriormente, foram coletados amostras de sangue para avaliação sorológica 

pela técnica da RIFI e testes moleculares (PCR). Dos animais avaliados, 

apenas 13 (4,5%) dos cães, apresentavam lesões sugestivas de leishmaniose, 
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entretanto, o exame parasitológico foi negativo em todas as amostras obtidas. 

Das 292 amostras sanguíneas coletadas, 147 (50,3%) foram sorologicamente 

positivos, sendo que desses, apenas seis apresentavam lesões cutâneas. Do 

total de 273 cães testados pela técnica da PCR, em apenas 10 (3,7%) foi 

detectado DNA de L. braziliensis, sendo que desses, apenas quatro foram 

sorologicamente positivos. Em nenhuma amostra foi detectado DNA de L. 

infantum. Foram identificados como fatores de risco nesse estudo a presença 

de terrenos baldios no peridomicílio e a presença de luz no domicílio. Nossos 

resultados permitem inferir que, na localidade estudada, há um grande número 

de cães positivos, sendo na maioria assintomáticos. A presença desses 

animais pode ser um indicador do risco de transmissão da infecção para o 

homem nessa localidade. Além disso, a técnica da RIFI utilizada apresentou 

melhor sensibilidade de detecção dos animais infectados em relação à PCR 

feita a partir de amostras sanguíneas. 

 

Palavras-chaves: Leishmania braziliensis; Leishmania infantum; Canis 

familiaris; Imunofluorescência indireta; PCR – Polymerase chain reaction; 

Epidemiologia. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

As leishmanioses são doenças de países de clima tropical à subtropical 

causada por protozoários do gênero Leishmania que vem passando por um 

novo processo de expansão no continente americano com aumento no número 

de casos, devido ao constante desmatamento das florestas e do crescimento 

desorganizado das cidades (BASANO; CAMARGO, 2004). 

É uma doença relatada desde o período colonial e, na atualidade, é 

descrita como endêmica em todo o continente americano (ALTAMIRANO-

ENCISO et al., 2003). No Brasil, sua ocorrência já foi relatada em todos os 

estados da federação e, nos últimos 20 anos, 550.250 novos casos foram 

diagnosticados no país. A região norte é a que concentra o maior número de 

casos diagnosticados, representando 36,21% do total, seguida pelas regiões 

Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul (BRASIL, 2010).  

A leishmaniose tegumentar pode apresentar um espectro clínico variado, 

sendo muitas vezes confundida com outras afecções clínicas dermatológicas. 

Com o progresso da infecção, lesões únicas ou múltiplas podem acometer o 

tecido cutâneo ou muco-cutâneo. Muitas dessas lesões ocorrem no tecido 

cartilaginoso nasal, parte do trato respiratório superior ou o conduto auricular, 

podendo acarretar em destruição total ou parcial dessas estruturas 

(PEDROSO, 1913; FALQUETO et al, 1986; BARBOSA et al., 1999; PADILLA et 

al., 2002; BRASIL, 2010). 

A leishmaniose visceral, doença que é um importante problema de 

saúde pública mundial e principalmente em países em desenvolvimento, que 

acomete principalmente os órgãos cavitários dos mamíferos, podendo levar à 

morte quando o tratamento é negligenciado por seus portadores ou pelas 

instituições públicas de saúde (MELO, 2004; BRASIL, 2014). 

Os principais reservatórios da doença são animais da fauna silvestre, 

principalmente roedores, marsupiais, edentados, canídeos selvagens e animais 

domésticos (BRASIL, 2010; BRASIL, 2014). Muito se discute sobre o papel do 

cão doméstico na manutenção do ciclo biológico da leishmaniose tegumentar 

no ambiente peri-domiciliar e domiciliar no meio urbano e rural nas áreas 

endêmicas. Entretanto, em casos de leishmaniose visceral, o cão tem papel 
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importante na manutenção do ciclo do parasita no meio em que habita 

(MARCONDES; ROSSI, 2013; BRASIL, 2014). 

Este trabalho teve como objetivos a realização de inquérito 

epidemiológico para detecção de infecção por Leishmania sp. na população de 

cães do distrito da Vila Operária do Município de Buerarema, sul da Bahia, 

considerada zona endêmica para leishmaniose tegumentar humana. Além 

disso, também foi objetivo dessa pesquisa a realização de exames laboratoriais 

(exame parasitológico direto, sorológico e PCR – Reação em cadeia da 

polimerase), a fim de identificar os fatores de risco que estariam associados à 

enfermidade nos cães desta localidade. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

As leishmanioses são um grupo de doenças causadas por protozoários 

digenéticos do gênero Leishmania (Ordem Kinetoplastida, Família 

Trypanossomatidae) que se manifestam sob formas clínicas distintas. A 

principal forma de transmissão da infecção para o homem e outros mamíferos 

é pela picada de fêmeas de dípteros hematófagos da família Psychodidae, 

subfamília Phlebotominae, conhecidos popularmente como mosquitos palha, 

asa branca e tatuquira (AZEVEDO et al., 1996; REY, 2001; BRASIL, 2010; 

BRASIL, 2014).  

No continente americano, as leishmanioses podem ser divididas em 

duas amplas categorias: a leishmaniose visceral americana (LVA) ou calazar e 

a leishmaniose tegumentar americana (LTA) (REITHINGER; DAVIES, 1999; 

ALVAR et al., 2004; DESJEUX, 2004; BRASIL, 2010; BRASIL, 2014).  

A LVA é uma doença sistêmica, crônica e progressiva que afeta 

múltiplos órgãos como o baço, fígado, medula óssea, linfonodos e a pele. 

Quando o tratamento é negligenciado pode levar a óbito do ser humano 

acometido pela doença (ASHFORD, 2000; DESJEUX, 2004; BRASIL, 2014).  

A LTA possui grande variedade de formas, as quais podem ser 

agrupadas da seguinte maneira: (1) leishmaniose cutânea, caracterizada por 

lesões localizadas na pele, as quais podem curar espontaneamente ou evoluir 

para lesões crônicas; (2) leishmaniose mucocutânea, caracterizada por lesões 

ulcerativas e destrutivas de mucosas ou junções mucocutâneas; (3) 

leishmaniose cutânea disseminada, caracterizada por múltiplas lesões 

papulares, geralmente ulceradas, distribuídas por diferentes partes do 

tegumento; (4) leishmaniose cutânea difusa, forma menos comum de 

apresentação, caracterizada por lesões papulares ou nodulares, deformantes e 

graves, com ampla distribuição pela superfície corporal (CARVALHO et al., 

1994; REITHINGER; DAVIES, 1999; ASHFORD, 2000; OLIVEIRA-NETO et al., 

2000; DESJEUX, 2004; COSTA, 2005; REITHINGER et al., 2007; BRASIL, 

2010).  
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2.1. Leishmaniose Tegumentar Americana 

 

A leishmaniose tegumentar é uma enfermidade infecciosa de evolução 

crônica que tem ampla distribuição mundial. Segundo a OMS (Organização 

Mundial de Saúde, 2015), a LTA é um grave problema de saúde pública, 

estando entre as seis doenças infecto-parasitárias mais importantes nas 

Américas. No continente americano, a ocorrência dessa enfermidade já foi 

registrada desde o extremo sul dos Estados Unidos até o norte da Argentina, 

com exceção do Chile e Uruguai (BRASIL, 2010). 

 No Brasil, existem relatos da doença em todos os estados da federação, 

tendo muitas vezes caráter endêmico (PAHO - Pan American Health 

Organization, 1994; BRASIL, 2010). O Nordeste brasileiro diagnosticou nos 

últimos 20 anos, segundo dados do BRASIL (2010), 191.424 (34,78%) de todos 

os novos casos de LTA no Brasil. Os estados do Maranhão, Bahia e Ceará são 

os mais afetados, com respectivamente 37,40%, 31,71% e 21,25% dos casos 

diagnosticados na região nesse período. Na Bahia, a doença é reconhecida 

desde o início do século XIX, período que correspondeu à expansão da cultura 

cacaueira na região sul do estado (FOLLADOR et al., 1999; BRASIL, 2010). 

A LTA é uma enfermidade primariamente de caráter zoonótico 

observada tradicionalmente em ambientes silvestres. Os hospedeiros 

vertebrados das espécies dermotrópicas de Leishmania vão desde roedores, 

carnívoros até primatas. Entretanto, tem sido frequente a observação de casos 

da doença em zonas rurais e urbanas, inclusive em animais domésticos tais 

como felinos, cães e eqüídeos (OLIVEIRA-NETO et al., 1988; FALQUETO et 

al., 1991; MADEIRA et al., 2003;  CASTRO et al., 2005; SANTOS et al., 2005; 

TEODORO et al., 2007; TRAINOR et al., 2010).   

O perfil epidemiológico das leishmanioses dermotrópicas tem passado 

por constantes modificações devido as ações antrópicas nos ambientes 

silvestres, peri-urbanos e urbanos (COSTA, 2005). 

O fato da transmissão da LTA no ambiente doméstico ter aumentado 

nos últimos anos bem como os relatos frequentes da infecção em cães nas 

zonas endêmicas tem levado alguns autores a suspeitar que os cães 

domésticos (Canis familiaris) possam ser importantes como reservatórios da 

infecção, com posterior transmissão para o homem (FALQUETO et al., 1986; 
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REITHINGER; DAVIES, 1999; PADILLA et al., 2002; RYAN et al., 2003; 

DANTAS-TORRES, 2007; PITTNER et al., 2009).  

 

2.2. Agente etiológico 

 

Leishmania sp. é um parasito heteroxeno que necessita 

obrigatoriamente de dois hospedeiros para completar seu ciclo de vida: um 

vertebrado mamífero e o outro invertebrado, inseto díptero hematófago 

pertencente à família Phlebotominae e aos gêneros Phlebotomus e Lutzomyia 

(REITHINGER; DAVIES, 1999; ASHFORD, 2000). 

As espécies do gênero Leishmania possuem formas distintas durante 

seu ciclo de vida. As principais são as promastigotas, flageladas e móveis, que 

se desenvolvem no trato digestivo dos hospedeiros invertebrados e 

amastigotas, imóveis, que vivem e se multiplicam no interior de células do 

sistema fagocítico-mononuclear (SFM) dos hospedeiros vertebrados (MAÜEL, 

1990).  

O ciclo de vida dos protozoários do gênero Leishmania inicia-se quando 

as fêmeas dos vetores invertebrados, conhecidos como flebotomíneos, se 

contaminam durante o repasto sanguíneo nos hospedeiros vertebrados, 

quando ingerem macrófagos parasitados com as formas amastigotas presentes 

no tecido cutâneo. Dentro do trato digestivo dos hospedeiros invertebrados, os 

macrófagos são lisados e liberam as formas amastigotas que se transformam 

em promastigotas. Após a reprodução assexuada das promastigotas, elas 

migram para a proboscide do inseto em aproximadamente 4 a 5 dias. As 

formas promastigotas serão então inoculadas na pele de um novo hospedeiro 

vertebrado juntamente com a saliva do inseto durante o próximo repasto 

sanguineo (ASHFORD, 2000; KAMHAWI, 2006).  

Nas Américas, atualmente são reconhecidas 11 espécies dermotrópicas 

de Leishmania que causam doença no homem e oito espécies descritas 

somente em animais (ASHFORD, 2000; BRASIL, 2010).  

No Brasil já foram identificadas sete espécies, sendo seis do subgênero 

Viannia e uma do subgênero Leishmania. As três principais espécies são: L. 

(Vianna) braziliensis, L. (V.) guyanensis e L. (Leishmania) amazonensis. 

Recentemente, as espécies L. (V.) lainsoni, L. (V.) naiffi, L. (V.) lindenberg e L. 
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(V.) shawi foram identificadas em estados das regiões Norte e Nordeste 

(GRIMALDI et al., 1989; ASHFORD, 2000; GRAMICCIA; GRADONI, 2005; 

DANTAS – TORRES, 2009; BRASIL, 2010).  

No Brasil, a leishmaniose tegumentar apresenta três padrões 

epidemiológicos distintos: puramente silvestre, silvestre modificado e peri-

urbano (BASANO; CAMARGO, 2004; COSTA, 2005; BRASIL, 2010). 

Nos casos de LTA puramente silvestre e silvestre modificada, estão 

implicadas na transmissão as espécies L. mexicana, L. panamensis, L. 

guyanensis e L. lainsoni. Os casos de LTA de transmissão peri-urbana, peri-

domiciliar e domiciliar são em sua maioria causados pelas espécies L. 

braziliensis e L. amazonensis (COSTA, 2005; TOLEZANO et al., 2007; 

BRASIL, 2010). 

Na Bahia, na localidade de Corte de Pedra, região da costa do dendê, já 

foram isoladas as espécies L. amazonensis e L. braziliensis, respectivamente, 

em humanos e roedores (PETERSON et al, 1988; COSTA et al., 1998). 

 

2.3.Vetores  

 

As principais espécies de flebotomíneos envolvidas na transmissão da 

leishmaniose tegumentar no Brasil são: Lutzomyia flaviscutellata, Lu. whitmani, 

Lu. umbratillis, Lu. intermedia, Lu. wellcome e Lu. migonei. Embora ainda não 

tenha sido comprovado o papel da Lu. neivai e Lu. fisheri como vetores da LTA, 

estas espécies têm sido encontradas com frequência em ambientes 

domiciliares em áreas de transmissão da doença (BRASIL, 2010). 

Alterações estruturais presentes no trato digestivo desses invertebrados 

permitem que os protozoários do gênero Leishmania sejam firmemente 

aderidos à sua mucosa, impossibilitando sua expulsão através das fezes 

(KAMHAWI, 2006). Esse achado implica na grande especificidade e 

capacidade de adaptação do parasita ao vetor, o que explicaria o surgimento 

de novos focos de leishmanioses em áreas livres da doença (KAMHAWI, 2006; 

VOLF; MYSKOVA, 2007).  

Estudos conduzidos em diferentes áreas endêmicas para leishmaniose 

tegumentar americana apontam para uma ampla variação na fauna flebotomina 

implicada na transmissão da doença, o que confere a essa zoonose grande 
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complexidade (VEXENAT et al., 1986; DESJEUX, 2001; MENESES et al., 

2002; CASTRO et al., 2005; GRAMICCIA; GRADONI, 2005; REITHINGER et 

al., 2007; BRASIL, 2010). 

Em Ilhéus, município inserido na Mata Atlântica e endêmica para LTA, já 

foram capturados na zona rural do município dípteros hematófagos das 

espécies Lu. intermedia, Lu. whitmani, Lu. fischerie Lu. migonei (AZEVEDO et 

al., 1996). Na zona urbana e rural da cidade, Carvalho et al. (2010) relataram  a 

captura de 3.375 flebótomos no período de 2007 a 2009 sendo que destes, 

86,3% foram capturados na zona rural. A fauna flebotomínea observada na 

zona rural era composta basicamente pelas espécies Lu. fischeri (45,2%) e Lu. 

whitmani (41,1%). A espécie Lu. fischeri, no Brasil, ainda não foi vinculada 

como vetor da doença (BRASIL, 2010). 

 

2.4. Reservatórios  

 

Diversos estudos já foram realizados no Brasil com o intuito de identificar 

os reservatórios silvestres da leishmaniose tegumentar americana. Os 

resultados destes estudos são inconsistentes, mas apresentam dois aspectos 

em comum: o fato de haver uma grande diversidade de espécies envolvidas e 

uma pequena taxa de infecção nesses animais (FORATTINI et al., 1972; 

BRANDÃO-FILHO et al., 2003; BRASIL, 2010).  

Os reservatórios da doença no meio variam conforme a espécie de 

Leishmania sp. envolvida. Segundo o BRASIL (2010), podem atuar como 

reservatórios animais silvestres, sinantrópicos e domésticos, tais como 

pequenos roedores, gambás, canídeos selvagens e domésticos, felinos, 

cavalos e muares (PEDROSO, 1913; OLIVEIRA-NETO et al., 1988; 

ASHFORD, 1996; BRANDÃO-FILHO et al., 2003; CASTRO et al., 2005; 

DANTAS-TORRES, 2007; SANTIAGO et al., 2007; TRAINOR et al, 2010).  

São cada vez mais frequentes os relatos de casos de LTA em animais 

domésticos, tanto no meio urbano como no rural (PEDROSO, 1913; OLIVEIRA-

NETO et al, 1988; FALQUETO et al., 1991; ASHFORD, 1996; RYAN et al., 

2003; CUNHA et al., 2006; TRAINOR et al., 2010). Os resultados de alguns 

estudos conduzidos no intuito de elucidar o papel do cão no ciclo da 

transmissão da LTA ainda são inconsistentes, devido à complexidade das 
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interações entre os diversos vetores e seus reservatórios silvestres, 

sinantrópicos e domésticos (BRANDÃO-FILHO et al., 2003; DANTAS-

TORRES, 2007; DANTAS-TORRES, 2009). Dados obtidos a partir de um 

estudo conduzido por Reithinger et al. (2003b) no Peru, indicam que o cão, na 

ausência de reservatórios silvestres, atua como reservatório no meio, tendo 

importante impacto epidemiológico na transmissão da leishmaniose tegumentar 

americana em humanos. No Brasil, esses animais já foram incriminados como 

reservatórios importantes do parasito no estado do Espírito Santo (FALQUETO 

et al., 1986). 

 

2.5. Sinais clínicos 

 

As lesões observadas nos cães com LTA são geralmente semelhantes 

às observadas em seres humanos, e incluem alopecia focal com lesões 

circulares ulceradas e de difícil cicatrização e linfoadenomegalia da região 

acometida. As lesões são comumente observadas nas orelhas, escroto, focinho 

e membros anteriores e posteriores (PEDROSO, 1913; FALQUETO et al, 1986; 

BARBOSA et al., 1999; PADILLA et al., 2002; BRASIL, 2010). 

As úlceras observadas decorrem da migração de leucócitos, que isolam 

a área infectada levando a processos necróticos ulcerativos de rápido 

desenvolvimento. Essas alterações são frequentemente observadas nas 

infecções causadas por L. panamensis e L. braziliensis (ASHFORD, 2000).   

Entretanto, devem ser levadas em consideração no momento da 

anamnese dos animais quaisquer afecções que possam acometer o sistema 

cutâneo ou muco-cutâneo e que possam mimetizar as lesões observadas 

(BRASIL, 2010). 

 

2.6. Diagnóstico Laboratorial 

 

O diagnóstico da leishmaniose tegumentar não difere essencialmente do 

diagnóstico da leishmaniose visceral e abrange aspectos epidemiológicos, 

clínicos e laboratoriais, tais como métodos parasitológicos, sorológicos e 

moleculares (GONTIJO; CARVALHO, 2003; DESJEUX, 2004; ANDRADE et al., 

2005; GOTO et al., 2010).  
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2.6.1. Parasitológico  

 

O diagnóstico parasitológico é o método mais confiável, pois se baseia 

na observação do parasito, que pode ser feita por meio de diferentes técnicas 

de pesquisa direta e indireta. A pesquisa direta consiste na identificação de 

formas amastigotas em amostras de lesão obtidas por escarificação, aspiração 

ou biópsia e coradas com Giemsa ou Leishman. Entretanto, em um 

considerável número de casos verifica-se uma baixa carga parasitária na lesão, 

o que resultar em uma baixa sensibilidade desse método para as 

leishmanioses do novo mundo (FABER, et al., 2003; MOREIRA et al., 2007; 

GOTO et al, 2010). 

A cultura de promastigotas in vitro permite o diagnóstico da infecção e 

também a identificação da espécie de Leishmania presente na lesão. Este 

método requer, no entanto, condições laboratoriais adequadas e pessoal 

especializado. A sensibilidade global deste método é de aproximadamente 50% 

para L. braziliensis (VEGA-LOPEZ, 2003). 

Outra forma de diagnóstico parasitológico é a inoculação em animais de 

laboratório, que apresenta desvantagens como o grande período de tempo 

requerido para a evolução da lesão no modelo animal além da grande variação 

na eficácia do isolamento conforme a espécie de Leishmania envolvida 

(ANDRADE et al., 2005; GOTO et al, 2010). 

 

2.6.2. Imunológico 

 

2.6.2.1. Testes sorológicos 

 

Anticorpos anti-Leishmania se encontram presentes no soro de 

indivíduos com leishmaniose tegumentar e podem ser detectados por métodos 

sorológicos, como o teste imunoenzimático (ELISA) e reação de 

imunofluorescência indireta (RIFI) (KAR, 1995). 

A RIFI é a técnica sorológica mais utilizada por sua elevada 

sensibilidade e especificidade (ANDRADE et al., 2005). Entretanto, existe a 

possibilidade de reações cruzadas, especialmente com o Trypanosoma cruzi, 

protozoário causador da doença de Chagas e com a Leishmania chagasi, 
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agente etiológico da leishmaniose visceral (CAMARGO; REBONATO, 1969; 

ALVES; BEVILACQUA, 2004; OLIVEIRA et al., 2008; LUCIANO et al., 2009). 

Além disso, a RIFI apresenta resultados variáveis no diagnóstico da 

leishmaniose tegumentar, quer seja pela antigenicidade do parasito ou pela 

quantidade de anticorpos circulantes. Na forma cutânea da doença, a 

sensibilidade na detecção de anticorpos pode variar de 0,38% a 73,5% 

(UCHÔA et al. 2001; RIBEIRO et al., 2007; MASSURANI et al., 2009) 

Embora muitos estudos demonstrem que os valores de sensibilidade e 

especificidade obtidos pela técnica de RIFI sejam superiores às obtidas pela 

técnica de ELISA para o diagnóstico de leishmanioses, alguns pesquisadores 

observaram resultados superiores de detecção de anticorpos anti-Leishmania 

pela técnica de ELISA em cães, sugerindo que essa técnica seja mais 

apropriada para a detecção de anticorpos nos animais com leishmaniose 

tegumentar (BARBOSA et al, 1999; UCHÔA et al, 2001; CASTRO et al., 2005; 

BARROSO-FREITAS et al., 2009).  

 

2.6.2.2. Teste intradérmico 

 

A intradermorreação de Montenegro ou reação de hipersensibilidade 

tardia consiste na inoculação de proteína oriunda do parasita no tecido 

subcutâneo dos animais e é um meio de diagnóstico que pode ser utilizado no 

acompanhamento da infecção canina por protozoários do gênero Leishmania 

(MARZOCHI; BARBOSA-SANTOS; 1988; PARANHOS-SILVA et al., 2001; 

REIS et al., 2008). 

Resultados observados por Reis et al (2008) e Marzochi; Barbosa-

Santos (1988) comprovaram a eficácia dessa técnica como método de 

diagnóstico para estudos epidemiológicos da doença, por ser de rápida 

execução e sensível na identificação de cães infectados. 

 

2.6.3. Molecular 

 

A utilização de técnicas moleculares como a Reação da Polimerase em 

Cadeia (PCR) vem se mostrando como ferramenta atraente para o diagnóstico 

diferencial e genotipagem em infecções causadas pelos protozários do gênero 
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Leishmania (HARRIS et al, 1998; REITHINGER et al., 2003a; GOMES et al., 

2007). 

Nos últimos anos, várias pesquisas utilizando a PCR foram realizadas no 

intuito de detectar diferentes espécies de Leishmania em amostras clínicas 

diversas, a partir da amplificação de genes do RNA ribossomal, de genes de 

miniexon, do DNA do cinetoplasto e de sequencias de DNA repetitivo. A PCR é 

particularmente útil para o diagnóstico da leishmaniose tegumentar uma vez 

que os métodos convencionais de diagnóstico parasitológico e sorológico 

apresentam baixa sensibilidade, principalmente nos casos de infecção por L. 

braziliensis, devido à baixa carga parasitária nas lesões (ANDRADE et al., 

2005).  

Num estudo recente realizado por Oliveira et al. (2003), a PCR mostrou 

sensibilidade e especificidade de 100% no diagnóstico de infecções por L. 

braziliensis em pacientes humanos a partir de biópsias de pele. Num outro 

estudo semelhante, Oliveira et al. (2005) verificaram que a PCR foi capaz de 

detectar o DNA do parasito em 97,1% dos casos da doença, resultado esse 

superior aos obtidos pelos outros métodos testados como a coloração com 

hematoxilina e eosina e imuno-histoquímica. 

 

2.7. Leishmaniose Visceral 

 

A leishmaniose visceral é uma doença parasitária de evolução crônica e, 

de acordo com a Organização Mundial da Saúde (2014), estima-se que 350 

milhões de pessoas estejam sob risco de contrair a infecção e que 

aproximadamente 10% da população acometida morra devido ao seu caráter 

debilitante ou sua  associação com outras enfermidades. Entretanto, esses 

valores tendem a ser subestimados, visto que somente alguns países adotam a 

notificação compulsória da doença (CHAPPUIS et al., 2007; PINHEIRO et 

al.,2009; MARCONDES; ROSSI, 2013). 

A doença já foi relatada em países do continente asiático, europeu e 

americano. Entretanto, a grande maioria dos casos de leishmaniose visceral 

humana no mundo é reportada no Bangladesh, Índia, Sudão do Sul, Sudão, 

Etiópia e Brasil (CHAPPUIS et. al., 2007; SHAW, LANGTON, HILLMAN, 2009; 

OMS, 2010; MARCONDES; ROSSI, 2013). 
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Nas Américas, sua descrição em cães ocorre desde o início do século 

XX, possuindo caráter endêmico. Contudo, dois países latino-americanos, Chile 

e Uruguai, até então não relataram focos autóctones dessa enfermidade em 

seus territórios. Nos Estados Unidos, a doença já foi reportada em animais da 

raça beagle no estado da Califórnia. Na América Latina, já foi descrita em pelo 

menos em 12 países, sendo que o Brasil concentra 90 % de todos os casos de 

leishmaniose visceral do continente (CHAPPUIS et al., 2007; TOLEZANO et 

al.,2007; RONDON et al., 2008; MARCONDES; ROSSI, 2013; BRASIL, 2014). 

No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, a doença já foi notificada, de 

forma autóctone, em 21 estados da Federação e a região nordeste concentra o 

maior número dos casos de leishmaniose visceral humana. Num período de 

dezenove anos, foram notificados 48.455 novos casos de leishmaniose visceral 

humana em todo território nacional, sendo 66% do total nos estados da Bahia, 

Ceará, Maranhão e Piauí (BALEEIRO et al., 2006; BRASIL, 2012; BRASIL, 

2014). 

Como medida de controle para retardar a expansão da doença, 

aproximadamente 23 mil cães sorologicamente positivos são eutanasiados no 

país por ano. No Ceará, durante dois anos, foram eutanasiados 1136 animais, 

dos 31.622 capturados pelo Centro de Controle de Zoonoses, resultando em 

uma taxa de 0,036% do total de cães apreendidos (RONDON et al. 2008; 

BRASIL, 2014).  

Os cães infectados muitas vezes apresentam-se assintomáticos. A 

manifestação de sintomas graves da doença ocorre em menos de 50% dos 

casos, representando um importante problema de saúde pública, já que o cão é 

o reservatório da doença no meio urbano e possui grande habilidade em 

transmitir o agente ao vetor (RODRIGUES et al., 2007; MARCONDES; ROSSI, 

2013; BRASIL, 2014).  

 

2.8. Agente etiológico 

A Leishmania infantum e Leishmania chagasi são os agentes 

responsáveis pelo desenvolvimento da leishmaniose visceral, respectivamente, 

na Índia e África Central e nas Américas, Ásia central, no mediterrâneo e na 

China (CARDOSO et al., 1998; GRAMICCIA; GRADONI, 2005; PALATNIK-DE-
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SOUSA; DAY, 2011). Contudo, estudos recentes genéticos afirmam que a L. 

infantum e L. chagasi são uma única espécie (SHAW, 2007; COUTINHO et al., 

2011). 

Os parasitas do gênero Leishmania são digenéticos e apresentam em 

seu ciclo de vida duas formas evolutivas: a forma promastigota e a forma 

amastigota. As promastigotas, que parasitam os flebotomíneos, apresentam 

corpo alongado, medindo entre 14 e 20 µ e flagelo livre. As amastigotas, 

infectantes para o homem e o cão, têm corpo ovóide, medindo entre 2,1 e 3,2 µ 

e flagelo livre (KAMHAWI, 2006; BRASIL, 2014). 

Ao se contaminar, ao picar o homem ou o cão infectado, o vetor 

invertebrado ingere o protozoário na forma amastigota e no tubo digestivo o 

parasita tem que resistir às enzimas digestivas, atravessar a membrana 

peritrófica e se aderir às células de revestimento da mucosa, evitando assim 

ser eliminado durante a defecação (KAMHAWI, 2006; SAVANI et al., 2009).  

O ciclo de vida da Leishmania inicia-se quando fêmeas do vetor 

invertebrado se contaminam durante o repasto sanguíneo nos hospedeiros 

vertebrados, quando ingerem macrófagos parasitados com as formas 

amastigotas presentes no tecido cutâneo. Dentro do trato digestivo dos 

hospedeiros invertebrados, os macrófagos são lisados e liberam as formas 

amastigotas que se transformam em promastigotas. Após a reprodução das 

promastigotas no trato intestinal do inseto, ocorre a migração dessas formas 

para o estômago, onde se transformam em paramastigotas, que colonizam o 

estômago e faringe do flebotomíneo, diferenciando-se em promastigotas 

metacíclicas. Em aproximadamente 72 horas, a Leishmania conclui seu ciclo 

de vida no vetor, passando da forma amastigota à promastigota, possibilitando 

a infecção de um novo cão ou o homem durante novo processo de repasto 

sanguíneo (KAMHAWI, 2006; SAVANI et. al., 2009; BRASIL, 2014). 

Quando o hospedeiro vertebrado é infectado, estas são fagocitadas por 

macrófagos e se transformam em amastigotas. Dentro dos macrófagos, as 

amastigotas reproduzem-se, provocam a ruptura dessas células e são 

liberadas no meio extracelular, e são, então, novamente fagocitadas por outros 
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macrófagos, dando prosseguimento ao parasitismo do hospedeiro (HANDMAN; 

BULLEN, 2002).   

 

2.9. Vetores  

A leishmaniose visceral é transmitida pelos mosquitos flebotomíneos, 

sendo o principal vetor, no Brasil, o Lutzomyia longipalpis (SAVANI et al.,2009; 

BRASIL, 2014). Entretanto, pesquisas sugerem que outros vetores podem 

estar associados à propagação da enfermidade, já que em muitos países 

endêmicos, baixas taxas de infecção do vetor são inconsistentes com os 

elevados índices de manifestação da doença (FELICIANGELI et al., 1999; 

MARCONDES; ROSSI, 2013).  

O Lutzomyia longipalpis está amplamente distribuído, sendo relatado 

desde o México à Argentina. É facilmente encontrado em áreas de vegetação 

rasteira ou arbustiva e de relevo acidentado (LEMOS et al., 2004; BRASIL, 

2014). 

Os flebotomíneos possuem hábitos crepusculares, abrigando-se em 

locais escuros e úmidos, que possuam proteção contra ventos e matéria 

orgânica em decomposição (MARCONDES; ROSSI, 2013). São encontrados 

nos meio urbano e rural, principalmente no peridomicílio, em galinheiros, canis 

e currais (ARIAS et al., 1996; LEMOS et al., 2004; BRASIL, 2014). 

 

2.9.1. Outras formas de transmissão 

 

Estudos recentes comprovaram a viabilidade da transmissão por 

ectoparasitas e por materiais biológicos de animais infectados. Em um estudo 

realizado por SILVA et. al. (2008), observou-se que o sêmen de animais 

infectados possibilitou a soroconversão de cadelas livres da infecção após 

cópulas. COUTINHO et al. (2005) e COUTINHO; LINARDI (2007), em estudos 

distintos, conseguiram reproduzir a doença in vitro a partir de ectoparasitas, no 

caso carrapatos e pulgas, respectivamente, oriundos de animais positivos. 

Contudo, mais esclarecimentos são necessários para que se confirmem esses 

dois vetores como potenciais disseminadores da doença in vivo. A transmissão 

vertical também já foi relatada (SILVA et al., 2009). 
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2.10. Reservatórios  

Os principais animais susceptíveis à doença são, no meio silvestre e 

urbano, canídeos, felídeos, primatas e marsupiais, entretanto, qualquer 

mamífero pode ser infectado com o parasita (DANTAS-TORRES, 2007; LUPPI 

et al., 2008; BRASIL, 2014; LOMBARDI et al., 2014). 

No meio urbano, o principal reservatório do agente e de importância 

epidemiológica, é o cão doméstico. A principal hipótese é que o animal 

infectado em contato próximo e constante com humanos possibilite um 

aumento do risco de transmissão, permitindo uma maior exposição do agente 

ao vetor e ao homem, favorecendo a manutenção do ciclo de transmissão no 

ambiente domiciliar (LUPPI et al., 2008; BRASIL, 2014; LOMBARDI et al., 

2014). 

No meio silvestre, já foram relatadas a infecção em raposas, marsupiais, 

roedores e primatas. Na região amazônica, nordestina e do sudeste, a 

presença de raposas infectadas pelo agente evidencia sua habilidade em 

parasitar mamíferos silvestres. Em um estudo conduzido na cidade de Belo 

Horizonte, encontrou-se também positividade em primatas através da técnica 

da PCR para DNA de L. infantum, contudo, o papel dessas espécies como 

reservatórios da doença e sua importância epidemiológica ainda continuam 

inconclusivas (MARCONDES; ROSSI, 2013; BRASIL, 2014; LOMBARDI et al., 

2014). 

 

2.11. Sinais clínicos 

 

Clinicamente, na leishmaniose visceral, os cães podem apresentar-se 

assintomáticos ou polissintomático, que vão desde problemas cutâneos à 

visceromegalias (LUPPI et al., 2008; ASSIS et al., 2010; MARCONDES; 

ROSSI, 2013; BRASIL, 2014). Comumente se manifesta por lesões cutâneas 

crostosas e ulceradas principalmente no nariz e orelhas. Em estágio avançado, 

é comum a presença de anemia, onicogrifose, caquexia, hepato-
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esplenomegalia, linfoadenomegalias, ceratoconjutivite, glomerulonefrite 

imunomediada, transtornos gastro-intestinais e hiperqueratose (SOLANO-

GALLEGO et al., 2004; GOMES et al., 2007; GRANTHON et al.,2007; ASSIS et 

al., 2010; COUTINHO et al., 2011; BRASIL, 2014). 

Solano-Gallego et al.,(2004) descreve microscopicamente as principais 

alterações no tecido tegumentar de cães acometidos pela doença. Comumente 

se observa uma lesão inflamatória granulomatosa difusa, com presença de 

várias células inflamatórias e aumento da concentração de colágeno tipo I e III. 

As maiores concentrações inflamatórias e parasitárias são encontradas 

comumente ao redor do folículo piloso, próximo ao suprimento vascular. 

 

2.12. Diagnóstico laboratorial 

 

Muitas técnicas de diagnóstico são empregadas no diagnóstico da 

leishmaniose visceral. Os mais utilizados são o teste parasitológico, os testes 

sorológicos (ELISA - Enzyme-linked Immunosorbent Assay e IFI – 

Imunofluorescência indireta) e os diagnósticos moleculares (ALVES; 

BEVILACQUA, 2004; MELO, 2004; MOREIRA et al.,2007; FARIA; ANDRADE, 

2012; BRASIL, 2014). 

 

2.12.1. Parasitológico 

 

O método parasitológico, apesar de ser invasivo, pode apresentar 

restrições à sua sensibilidade devido ao estado sanitário em que o animal se 

encontre ou pela não homogeneidade na distribuição da carga parasitária. 

Animais assintomáticos possuem baixa carga parasitária ou parasitas em 

quantidade insuficiente na pele ou em linfonodos, o que poderia mascarar o 

resultado, possibilitando a emissão de laudos de animais positivos como 

negativos, e estes atuando como reservatórios para novas infecções 

(MOREIRA et al., 2007; FARIA; ANDRADE, 2012). 

Comumente são utilizados órgãos linfoides, como baço, medula óssea e 

linfonodos para o diagnóstico da doença. As técnicas parasitológicas possuem 

sensibilidade que variam de 60% a 98%, dependendo do órgão avaliado, e 

especificidade de 100% (FARIA; ANDRADE, 2012).  



 

30 
 

2.12.2. Imunológico 

 

2.12.2.1 Testes sorológicos 

 

Os testes sorológicos são muito utilizados e são os recomendados pelo 

Ministério da Saúde do Brasil por serem de rápida execução e de baixo custo. 

Eles possuem alta sensibilidade, entretanto possuem baixa especificidade. Um 

dos questionamentos dessa técnica pela comunidade científica é que a 

possibilidade de animais falsos positivos e falsos negativos é grande, podendo 

ser indicado à eutanásia de um animal negativo e a liberação de um animal 

positivo. Isso ocorre devido às reações cruzadas que ocorrem entre a 

leishmaniose tegumentar, leishmaniose visceral e doença de Chagas (ALVES; 

BEVILACQUA, 2004; MELO, 2004; BRASIL, 2014). 

Alves e Bevilacqua (2004), analisando os dados referentes ao estudo 

epidemiológico realizado na cidade de Belo Horizonte entre 1993 e 1997, 

encontraram dados alarmantes. Dos quase 416 mil animais examinados pelo 

método sorológico, 406.566 animais forma considerados como negativos e 

15.117 como positivos. Desses 15.117 animais positivos, 12.925 seriam falsos 

positivos e 2.033 positivos liberados após o teste como negativos. 

 

2.12.3. Molecular 

 

Os testes moleculares são os que mais fidedignamente caracterizam as 

infecções por tripanossomatídeos. Possuem alta sensibilidade e especificidade, 

podendo caracterizar o gênero e espécie envolvida no parasitismo animal. A 

sensibilidade observada em amostras realizadas a partir do sangue animal 

costuma ter uma sensibilidade inferior ao observado em tecido animal. Sugere-

se uma menor sensibilidade no tecido sanguíneo devido ao grupo heme, que 

poderia atuar inibindo a função da Taq polimerase (REITHINGER et al., 2000). 

Tais resultados podem ser justificados pelo tropismo tecidual característico da 

cepa parasitária ou pela resposta humoral desenvolvida pelo animal. Contudo, 

devido aos altos custos e maquinário específico necessário para a 

implementação desse teste, seu uso rotineiro ainda configura-se como um 
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desafio, principalmente em países endêmicos e que ainda estão em fase de 

desenvolvimento (FARIA; ANDRADE, 2012). 
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ABSTRACT 
 

Leishmaniasis are zoonosis caused by protozoa of the genus Leishmania. American cutaneous 
leishmaniasis (ACL) is mainly caused by the species L. amazonensis and L. braziliensis, and 
american visceral leishmaniasis (AVL) is caused by L. infantum chagasi. In addition to the 
proven role as reservoirs of AVL, researchers also suspect the role of dogs as reservoirs of ACL 
due to reports of this infection in the domestic environment and infected dogs in endemic areas. 
The aim of this study was to detect Leishmania sp. infection in dogs of Vila Operária, 
Buerarema, Bahia, through the parasitological test, Indirect Immunofluorescent Assay (IFA) and 
Polymerase Chain Reaction (PCR). Furthermore, this study also aimed to identify risk factors 
associated with illness in dogs in this locality, by conducting an epidemiological survey. For this 
purpose, 292 dogs were clinically evaluated for the presence of skin lesions, and the dogs that 
showed these changes were submitted to scarification injury to prepare the slides for 
microscopic study of amastigotes. Subsequently, the animals underwent blood sampling for 
serological (IFA) and molecular (PCR) tests. Additionally, owners of dogs answered an 
epidemiological questionnaire, in order to identify risk factors for exposure of animals to 
pathogens of LTA. Of the 292 animals studied, 13 (4.5 %) had lesions suggestive of ACL with 
negative parasitological examination, and 147 (50.3 %) were seropositive by IFA methods. Of 
the 273 animals studied by PCR test, 10 (3.66%) were positive for L. braziliensis and all 
samples were negative for L. infantum chagasi. Wastelands in the peri-domicile and presence 
of light in the household were risk factors associated with ACL. The results show that Vila 
Operária has asymptomatic dogs with ACL and the detection sensitivity of the infected animals 
by IFA was higher compared to PCR. 
 
Key-words: Dogs; Leishmaniasp; Indirect Immunofluorescence; Polymerase Chain Reaction; 
Risk factors. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

As leishmanioses são zoonoses causadas por protozoários digenéticos 

do gênero Leishmania, que necessitam obrigatoriamente de um hospedeiro 

invertebrado e outro vertebrado para concluírem seu ciclo de vida (DAWIT et 

al., 2013). Essas enfermidades possuem ampla distribuição mundial, afetando 

países distribuídos pelo Oriente Médio, África, Continente Asiático, Europeu e 

Americano. No continente americano, as leishmanioses são divididas em duas 

categorias: leishmaniose visceral americana (LVA) e leishmaniose tegumentar 
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americana (LTA) (ASHFORD, 2000; CHAPPUIS et al., 2007; BRASIL, 2010; 

HEUSSER JÚNIOR et al., 2010). 

A forma tegumentar da doença é descrita desde o extremo sul dos 

Estados Unidos até o norte da Argentina, excetuando-se o Chile e o Uruguai. 

No Brasil, são reconhecidas sete espécies causadoras, sendo as mais 

importantes Leishmania (Vianna) braziliensis e Leishmania (Leishmania) 

amazonensis (BRASIL, 2010). Dados publicados pela Secretaria de Vigilância 

em Saúde (2011) revelaram que as regiões Norte e Nordeste foram 

responsáveis pela grande maioria dos diagnósticos registrados entre os anos 

de 2000 e 2010, com destaque para o estado da Bahia, que durante esse 

período registrou 10,2% dos casos humanos diagnosticados no país. O 

elevado número de casos humanos de LTA associado ao diagnóstico desta 

infecção em cães levaram a alguns autores a suspeitar que esses animais 

possam estar atuando como fonte natural da infecção (FALQUETO et al., 1986; 

DANTAS-TORRES, 2007; PITTNER et al., 2009,HEUSSER JÚNIOR et al., 

2010).  

A LVA, por sua vez, é uma doença de evolução crônica e na América 

Latina já foi relatada em pelo menos 12 países, sendo que o Brasil concentra 

90% dos casos da doença no continente, causados pela L. infantum chagasi 

(MELO, 2004; CHAPPUIS et al., 2007; TOLEZANO et al., 2007; MAIA-

ELKHOURY et al., 2008; RONDON et al., 2008; BRASIL, 2013).Os cães 

infectados são considerados reservatórios da doença no meio rural e urbano, 

possuindo grande habilidade em transmitir o agente ao vetor (RODRIGUES et 

al., 2007).  

Dessa forma, considerando o papel do cão como reservatório da LVA e 

a possibilidade de também agir como reservatório da LTA, influenciando na 

transmissão e manutenção da doença, esse estudo teve como objetivo a 

detecção sorológica e molecular de Leishmania sp. em cães, bem como os 

fatores associados à infecção em uma área endêmica para LTA humana, no 

Nordeste brasileiro. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1. Local da pesquisa 

 

O estudo foi realizado entre os meses de março a agosto de 2010, no 

Distrito da Vila Operária, Município de Buerarema (Latitude: 14º 56’ Sul, 

Longitude: 39º 18’ Oeste), região sul da Bahia, que é considerada área 

endêmica para LTA humana (CASTELLANO et al., 2009). A Vila Operária é um 

distrito rural, distante aproximadamente 7 km do centro da cidade de 

Buerarema, composto por uma aglomeração humana com característica 

predominante rural, popularmente chamada pelos residentes por “Sururu” e as 

demais áreas são compostas por fazendas. Vila Operária possui clima tropical 

úmido, temperatura média anual de 26º C e pluviosidade anual que varia entre 

1500 mm a 2000 mm. Esta localidade está inserida na Mata Atlântica e o 

principal meio de subsistência é a lavoura cacaueira. 

 

2.2. Animais 

 

Foi incluída neste estudo toda a população canina residente na 

localidade, excluindo-se animais com idade inferior a seis meses, perfazendo 

um total de 292 cães. Após autorização dos proprietários, os cães foram 

inicialmente avaliados clinicamente quanto à presença de lesões cutâneas e, 

posteriormente, foram colhidas amostras de sangue (aproximadamente 5ml) 

por  punção venosa das veias cefálicas ou jugulares. As amostras foram 

separadas em dois tubos: sem anticoagulante, para realização dos testes 

sorológicos e com anticoagulante (EDTA), para os procedimentos de biologia 

molecular. A metodologia utilizada nessa pesquisa foi julgada e aprovada pelo 

Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA) da Universidade Estadual de Santa 

Cruz – UESC, sob protocolo n°. 002/10. 

 

2.3. Obtenção de dados epidemiológicos 

 

Uma entrevista semi-estruturada foi aplicada aos proprietários dos 

animais com o objetivo de identificar fatores associados à infecção, e abrangia 
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questões como resenha do animal, características do ambiente em que o 

animal vive e contato com outros animais (outros cães, gatos, asininos, 

roedores) (ALMEIDA et al., 2009). 

 

2.4. Exame parasitológico direto 

 

Os animais que durante o exame clínico apresentavam alterações 

cutâneas condizentes com LTA foram submetidos à escarificação das lesões, 

com auxílio de lâminas de bisturi. O material coletado foi distribuído sobre 

lâminas de vidro, que foram coradas com panótico rápido para pesquisa 

microscópica de formas amastigotas de Leishmania sp (DANTAS-TORRES, 

2006a).  

 

2.5. Sorologia 

 

 Os tubos sem EDTA foram centrifugados a 1292 g durante 15 minutos 

para obtenção de soro. A técnica sorológica utilizada foi a Reação de 

Imunofluorescência Indireta (RIFI), utilizando-se o kit para diagnóstico de 

Leishmaniose Canina - Bio - Manguinhos®(RIBEIRO et al., 2007), e seguindo o 

protocolo recomendado pelo fabricante. A titulação do conjugado foi executada 

segundo as orientações da FUNED – Fundação Ezequiel Dias. Os títulos 

sorológicos considerados positivos foram ≥ 1:40. 

 

2.6. Biologia Molecular 

 

As amostras de sangue com anticoagulante foram centrifugadas a 1292 

g durante 15 minutos para a separação das capas leucocitárias. O DNA foi 

extraído utilizando-se o método fenol-clorofórmio, e estocado a -20° C. Após a 

extração, o DNA de todas as amostras foi mensurado através do 

espectrofotômetro. 

A PCR foi realizada visando detectar o DNA do agente etiológico 

envolvido na infecção, já que existem relatos na literatura de possíveis reações 

cruzadas em testes sorológicos entre os agentes causadores das 

leishmanioses dermotrópicas, da leishmaniose visceral e da doença de Chagas 
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(CAMARGO; REBONATO, 1969; LUCIANO et al., 2009). Para isso, utilizaram-

se primers específicos para detecção de DNA de L. braziliensis e L. infantum 

chagasi.  

 

2.6.1. PCR para a detecção de DNA de Leishmania braziliensis 

 

As sequências dos primers utilizados foram B1 (5’ 

GGGGTTGGTGTAATATAGTGG 3’) e B2 (5’ CTAATTGTGCACGGGGAGG 3’), 

que amplificam um fragmento de 750 pb do DNA de Leishmania (Vianna) 

braziliensis (BRUIJN, BARKER, 1992). As condições para a reação da PCR, 

como o número total de ciclos, temperatura de desnaturação, anelamento e 

extensão, concentração de Taq DNA polimerase e MgCl2, foram adaptadas 

daquelas previamente descritas por Reithinger et al. (2000). A reação foi feita 

num volume final de 25 µL de solução, composta de 17 µL de Supermix® 

(Invitrogen), 1U de taq DNA polimerase (Invitrogen), 0,6 mM de MgCl 

(Invitrogen), 20 pmol de cada primer e 100ng de DNA. A amplificação do DNA 

foi realizada utilizando-se um termociclador (Biocycler MJ96G) programado 

para desnaturação inicial por 5 minutos a 94º C; seguidos por 35 ciclos 

distribuídos em 94º C por 1 minuto, 59º C por 1 minuto, 72º C por 1 minuto, e 

72ºC por 7 minutos para extensão final. Os produtos da PCR foram submetidos 

à eletroforese em gel de agarose a 1,5%, revelados em brometo de etídeo e 

fotodocumentados. Foi utilizada como controle positivo cepa de cultura pura de 

L. braziliensis (MHOM/BR/3456), e como controle negativo foi utilizada água 

ultra pura. 

 

2.6.2. PCR para a detecção de DNA de Leishmania infantum chagasi 

 

As sequencias dos primers utilizados foram RV1 (5’-

CTTTTCTGGTCCCGCGGGTAGG-3’) e RV2 (5’-

CCACCTGGCCTATTTTACACCA-3’), que amplificam um fragmento de 145 pb 

do DNA de L. infantum chagasi (RAVEL et al., 1995). As condições para a 

reação da PCR, como o número total de ciclos, temperatura de desnaturação, 

anelamento e extensão, concentração de Taq DNA polimerase e MgCl2, foram 

adaptadas daquelas previamente descritas por Lachaud et al. (2002). A reação 
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foi desenvolvida em volume final de 25 µL de solução, que era composta de 17 

µL de Supermix® (Invitrogen), 20 pmol de cada primer e 100ng de DNA. A 

amplificação do DNA foi realizada segundo programa utilizado por Reithinger et 

al. (2000) com adaptações, com desnaturação inicial por 5 minutos a 94º C; 

seguidos por 35 ciclos distribuídos em 94º C por 45 segundos, 59º C por 45 

segundos, 72º C por 45 segundos, e 72ºC por 7 minutos para extensão final. 

Os produtos da PCR foram submetidos à eletroforese em gel de agarose a 2%, 

revelados em brometo de etídeo e fotodocumentados. Foi utilizada como 

controle positivo cepa de cultura pura de L. chagasi 

(MHOM/BR2000/Merivaldo) e como controle negativo foi utilizada água ultra 

pura. 

 

2.7. Análise estatística 

 

As análises estatísticas foram realizadas pelo programa Epi Info 7.1.3.0 

(CDC, EUA) levando em consideração a variável de exposição como os 

resultados obtidos pela técnica sorológica. Os dados foram comparados pelo 

teste exato de Fisher e qui-quadrado (X2). A odds ratio (OR) da análise 

bivariada foi calculada utilizando medidas de associação e intervalo de 

confiança de 95%. As variáveis com valor de p inferior ou igual a 20%,obtidas 

através da análise bivariada e que demontraram plausibilidade biológica foram 

selecionadas e submetidas à análise multivariada com regressão logística não-

condicional, com o modelo final criado através das variáveis de saída do 

sistema. 

 

3. RESULTADOS  

 

Durante a avaliação clínica, somente 13 (4,45%) animais apresentaram 

alterações cutâneas condizentes com LTA, que eram caracterizadas por lesões 

circulares, ulceradas e de aspecto úmido, localizadas em conduto auricular 

interno e externo, espelho nasal, bolsa escrotal e no tecido cutâneo, no entanto 

não foram observadas formas amastigotas de protozoários do gênero 

Leishmania sp. em nenhuma das amostras obtidas através da escarificação 

das lesões.  
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Na avaliação sorológica, 147 cães (50,3%) apresentaram resultados 

positivos, com títulos ≥40. Dos 13 animais que apresentaram lesões cutâneas 

condizentes com leishmaniose tegumentar ao exame clínico, seis foram 

sorologicamente positivos. 

Das 292 amostras coletadas, 19 tornaram-se inviáveis para realização 

da PCR, uma vez que foi excedido o tempo preconizado entre a coleta e o 

processamento do material para extração do DNA. Dessa forma, apenas 273 

amostras foram analisadas pela PCR. Dos 273 animais testados para detecção 

de DNA de L. braziliensis, dez (3,7%) tiveram resultados positivos. Desses dez, 

apenas quatro cães tiveram resultados positivos pela RIFI. Não houve 

detecção de DNA de L. infantum chagasi em nenhuma das amostras avaliadas 

pela PCR. 

A análise dos dados epidemiológicos revelou que os serviços básicos e 

estruturais como rede sanitária, fossa sanitária, coleta de lixo, água encanada e 

luz elétrica residencial estavam presentes, respectivamente, em 7,5%, 25,7%, 

50,7%, 72,3% e 93,8% dos domicílios visitados. Além disso, durante o 

questionário epidemiológico, os proprietários dos cães relataram a presença de 

animais silvestres no peridomicílio, principalmente roedores, marsupiais 

(gambás) e raposas. Os fatores de risco associados à leishmaniose canina 

identificados neste trabalho foram presença de terrenos baldios no 

peridomicílio e luz elétrica nas residências (tabelas 1 e 2). 
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Tabela 1. Fatores associados à infecção por Leishmania sp. em cães procedentes da Vila 
Operária, Buerarema, Bahia. 
 

Variável Positivos Negativos P-valor OR IC-95% 

Sexo Macho 
Fêmea 

95 
52 

93 
52 

0,97 
 

1,02 
 

0,63-1,64 
 

Idade 
 
 

≤4 anos 
>4 anos 

104 
28 

85 
41 

0,05 
 

1,79 1,02-3,13 

Presença de 
bananeira 

 
 

Sim                    
Não 

132 
15 

135 
10 

0,42 
 

0,65 
 

0,28-1,50 
 

Presença de 
fossa sanitária 
no domicílio 

 

Sim 
Não 

46 
101 

29 
116 

0,03 
 

1,82 
 

1,06-3,11 
 

Presença de luz 
elétrica no 
domicílio 

 

Sim 
Não 

142 
05 

132 
13 

0,08 2,79 0,97-8,05 

Presença de 
terreno baldio no 

peridomicílio 
 
 

Sim 
Não 

126 
21 

112 
33 

0,08 
 

1,76 0,96-3,23 

Contato com 
asininos 

 

Sim 
Não 

69 
78 

68 
77 

0,91 1,00 0,63-1,58 

Presença de 
galinheiro 

 
 

Sim 
Não 

90 
57 

88 
57 

0,97 1,02 0,63-1,63 

Contato com 
cãeserrantes 

 

Sim 
Não 

73 
74 

75 
70 

0,81 0,92 0,58-1,45 

Contato com 
marsupiais 

 

Sim 
Não 

53 
94 

44 
101 

0,36 1,29 0,79-2,10 

Contato com 
roedores 

 

Sim 
Não 

62 
85 

58 
87 

0,79 1,09 0,68-1,74 

Contato com 
raposas 

 

Sim 
Não 

3 
144 

2 
143 

0,98 1,48 0,24-9,04 
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Tabela 2. Associação entre cães positivos e os fatores: presença de terrenos baldios no 
peridomicílio, residir em área urbana e presença de fossas no domicílio no distrito da Vila 
Operária, Buerarema, Bahia. 

Variável Odds Ratio Intervalo de Confiança a 95%  P-valor 

Presença de terrenos 
baldios no peridomicílio 

1,92 1,04-3,52 0,0354 

    

Presença de luz elétrica 
no domicílio 

3,17 1,09-9,21 0,0333 

p= 0,0085 
likehood= 0,0138 
 
 
 

4. DISCUSSÃO 

 

A ausência de formas amastigotas nas amostras das lesões cutâneas 

observadas ao microscópio de luz demonstrou a reduzida sensibilidade do 

exame parasitológico direto para o diagnóstico das leishmanioses.  Segundo 

Andrade et al. (2005), a sensibilidade da pesquisa direta do parasito no 

esfregaço sanguíneo varia de 50 a 70%, entretanto tende a diminuir com a 

evolução da doença, chegando a apenas 20% depois de decorrido um ano de 

infecção. Possivelmente, os animais deste estudo, cujas lesões foram 

submetidas à pesquisa direta do parasito, se encontravam em estágios 

avançados da infecção, quando a possibilidade de visualização das formas 

amastigotas no local da lesão cutânea é reduzida. Além disso, a carga 

parasitária nas lesões na maioria dos casos é reduzida o que, aliado à 

contaminação bacteriana que ocorre na maioria dos casos, dificulta a 

visualização dos protozoários nas amostras (SCHUBACH et al., 2001; 

ANDRADE et al., 2005). Vale ressaltar, ainda, que as lesões cutâneas 

observadas nos cães desta pesquisa, embora condizentes com as 

desenvolvidas na LTA, são inespecíficas e podem ser compatíveis com outras 

alterações tegumentares. Isso sugere que as lesões encontradas podem não 

estar relacionadas à LTA, e, assim sendo, não se espera encontrar carga 

parasitária nestas. 

Os dados de prevalência deste estudo corroboram com os resultados 

publicados por Dantas-Torres et al. (2006b), que relataram elevada prevalência 

(40,3%) de anticorpos anti-Leishmania sp. em uma população canina residente 
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em área endêmica para leishmaniose. Levando-se em conta que a RIFI é uma 

técnica com sensibilidade (90% a 100%) e especificidade (80%) elevadas na 

detecção de anticorpos anti-Leishmania (LUCIANO et al., 2009). Dos cães 

positivos, apenas seis (4,1%) tinham lesões sugestivas de LTA o que nos leva 

a inferir que na localidade estudada há um número elevado de cães infectados 

e assintomáticos (95,9%). 

Embora a RIFI possa apresentar reações cruzadas com antígenos de T. 

cruzi e L. infantum chagasi, possibilitando resultados falsos positivos 

(LUCIANO et al., 2009), neste estudo não houve detecção de DNA de L. 

infantum chagasi em nenhuma das amostras avaliadas pela PCR. 

Adicionalmente, em estudo prévio realizado por Leça Júnior et al. (2013), na 

mesma área de estudo, foi detectado, através da PCR, DNA de T. cruzi em 

apenas dois dos 273 (0,7%) animais avaliados. Esses resultados minimizam a 

possibilidade de terem ocorrido reações cruzadas nos exames sorológicos, 

confirmando a elevada prevalência de leishmaniose tegumentar em cães na 

localidade estudada. Além disso, estudos desenvolvidos por Azevedo et al, 

(1996) e Carvalho et al. (2010) não observaram a presença de Lu. longipalpis, 

vetor biológico incriminado na transmissão da leishmaniose visceral americana, 

o que minimizaria o surgimento de focos autóctones da doença na região em 

estudo. Os resultados publicados em um estudo prévio realizado em humanos 

no município de Ilhéus, região sul da Bahia, sugerem que L. braziliensis seria o 

agente etiológico envolvido nos casos de leishmaniose tegumentar na região 

(CARVALHO et al., 2010). 

 A baixa detecção de DNA de L. braziliensis nos cães soropositivos pode 

ser justificada pelo fato da PCR ter sido feita a partir de amostras de sangue 

(capa de leucócitos), o que reduz a sensibilidade da PCR para pesquisa de 

Leishmania, segundo Reithingeret al. (2000). Esses autores afirmam, ainda, 

que os protozoários do gênero Leishmania subgênero Viannia localizam-se 

inicialmente no sítio de infecção na derme, e que a disseminação por via 

hematógena só ocorre após um período de tempo indefinido. No caso da LTA, 

os parasitos localizam-se predominantemente no sítio de infecção na derme, 

com reduzida disseminação, a qual só ocorre quando os parasitos são 

fagocitados. Por outro lado, embora os dados desta pesquisa corroborem com 

os resultados obtidos por Reithingeret al. (2000), eles confrontam com os 
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dados obtidos por Velasquez et al. (2006) e Dantas-Torres et al. (2010), os 

quais concluíram que a origem da amostra, quer seja sangue, quer seja tecido, 

não influencia na sensibilidade da PCR para detecção do DNA de L. 

brasiliensis. 

Em relação aos fatores associados à infecção, a presença de terrenos 

baldios no peridomicílio revelou-se um fator de risco de exposição do animal à 

leishmaniose, elevando as chances de infecção em 1,92 vezes. Isso se deve à 

possibilidade desses terrenos atuarem como depósitos de lixo ou matéria 

orgânica, principalmente porque a coleta no local é ineficaz, favorecendo a 

aproximação de animais infectados, como pequenos roedores e animais 

silvestres, e do vetor da doença, em ambiente peridomiciliar. A presença de 

pequenos roedores infectados por L. braziliensis já foi relatada por Brandão-

Filho et al. (2003) em zona endêmica para LTA no estado de Pernambuco, 

sendo que estes têm papel comprovado como reservatórios silvestres do 

parasito (BRASIL, 2010). Além disso, Lainson (1985) concluiu que a deposição 

de matéria orgânica próxima ao domicílio atuaria também como fator de 

atração de marsupiais, reservatórios silvestres de LTA (BRASIL, 2010), que se 

alimentam dos detritos domésticos. Isso facilitaria o elo de transmissão entre o 

ambiente silvestre e o peridomiciliar, já que esses animais agiriam tanto como 

reservatório da doença quanto como de fonte de alimentação para o vetor no 

ambiente. 

Adicionalmente, a presença de luz elétrica nos domicílios incluídos nesta 

pesquisa também se revelou fator de risco para leishmaniose, e aumentou em 

3,17 vezes a possibilidade de exposição dos cães à infecção. Lutzomyia 

whitmani, uma das espécies de vetor incriminada na transmissão de LTA no 

Brasil e que já foi identificada na região estudada (AZEVEDO et al., 1990a; 

AZEVEDO et al., 1990b; CARVALHO et al., 2010), difere de outros 

flebotomíneos, pois se caracteriza por apresentar atividade diurna (SANTOS et 

al., 2009). Aliado a isso, os resultados do trabalho realizado por Teodoro et al. 

(2007) no estado do Paraná comprovaram que essa espécie de flebotomíneo 

pode ser atraída pela presença de fontes luminosas no ambiente peridomiciliar. 

Analisados em conjunto, esses dados podem justificar a influência da luz 

elétrica no estabelecimento da LTA na área estudada. 
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A partir dos resultados obtidos neste trabalho, pode-se concluir que a 

região possui elevada prevalência de leishmaniose tegumentar canina e grande 

número de animais infectados assintomáticos. Apesar do papel dos cães como 

reservatórios da LTA ainda não ser comprovado, esses resultados indicam que 

os animais assintomáticos podem ser importantes na manutenção do agente 

da LTA na região em estudo, visto que a região é considerada área endêmica 

para LTA humana.  
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