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RESUMO 

A leishmaniose visceral (LV) ou calazar é uma zoonose distribuída 

mundialmente que afeta o homem, animais domésticos e selvagens. No continente 

americano a doença é causada por protozoários da espécie Leishmania chagasi 

(=Leishmania infantum). O cão é considerado o reservatório doméstico mais importante 

da infecção e fonte de transmissão da doença para os seres humanos. Além da estreita 

associação com os cães, os carrapatos da espécie R. sanguineus são capazes de albergar 

protozoários do gênero Leishmania. Assim, investigamos a participação de R. 

sanguineus na transmissão da leishmaniose visceral. Para isso, utilizamos 24 hamsters 

adultos da linhagem Golden, de ambos os sexos, divididos em dois grupos: controle (n 

= 4) e grupo experimental (n = 20). Os animais do grupo experimental foram infestados 

por carrapatos obtidos de cães naturalmente infectados por L. infantum. Os animais do 

grupo controle não sofreram infestação e foram mantidos sob as mesmas condições dos 

demais. Os hamsters foram mantidos sob observação por três meses após a desafio e, 

então, foram eutanasiados e necropsiados para obtenção das amostras de sangue, baço, 

fígado, linfonodos e pele, as quais foram processadas para histopatologia, imuno-

histoquímica, extração de DNA e PCR. Quatorze animais do grupo experimental (70%) 

apresentaram resultados positivos pela PCR para detecção de DNA de L. infantum em 

amostras de papa de leucócitos. Nossos resultados demonstram pela primeira vez que os 



ii 
 

carrapatos R. sanguineus podem atuar como vetores na transmissão da infecção por L. 

infantum e este fato certamente possui grande impacto sobre a epidemiologia da 

leishmaniose visceral , com reflexos sobre as estratégias de controle da doença. 

 

Palavras-chave: Leishmania infantum, hamster, carrapato, zoonose, saúde pública. 
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ABSTRACT 

Visceral leishmaniasis (VL) or kala-azar is a worldwide distributed zoonosis that 

affects humans, domestic and wild animals. In the New World, the disease is caused by 

the protozoan species Leishmania chagasi (= L. infantum). The dog is considered the 

most important domestic reservoir of infection and source of disease transmission to 

humans. Besides the close association with dogs, ticks of the species R. sanguineus are 

capable of harboring protozoans of the genus Leishmania. Thus, we investigated the 

participation of R. sanguineus in the transmission of visceral leishmaniasis. For this, we 

used 24 adult Golden hamsters, of both sexes which were divided into two groups: 

control (n = 4) and experimental group (n = 20). The animals from the experimental 

group were infested with ticks obtained from dogs naturally infected by L. infantum. 

The hamsters of the control group were not infested and were maintained on the same 

conditions as the other animals. After three months of observation, the animals were 

euthanized and necropsied to obtain samples of blood, spleen, liver, lymph nodes and 

skin, that were processed for histopathology, immunohistochemistry, DNA extraction 

and PCR. Fourteen hamsters of the experimental group (70%) were positive by PCR for 

detection of L. infantum DNA in samples of buffy coat. In conclusion, our results 

demonstrate for the first time that R. sanguineus ticks can act as vectors for 
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transmission of infection by L. infantum, and this fact certainly has a great impact on 

the epidemiology of visceral leishmaniasis, with reflections on strategies for disease 

control. 

 

Keywords: Leishmania infantum, hamster, tick, zoonosis, public health. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A leishmaniose visceral (LV) ou calazar é uma antropozoonose distribuída 

mundialmente causada pelos protozoários Leishmania donovani, no Velho Mundo e 

Leishmania infantum (=Leishmania chagasi) no Novo Mundo (MAURÍCIO et al., 

2000). 

A doença é endêmica em 62 países. Estima-se que meio milhão de pessoas, entre 

crianças e adultos, desenvolve a doença de forma sintomática com aproximadamente 

70.000 mortes a cada ano. Aproximadamente 90% destes casos ocorrem na Índia, 

Bangladesh, Nepal, Sudão e Brasil. Acredita-se que a incidência da infecção seja 

subestimada devido aos casos subclínicos da enfermidade (DESJEUX, 2004; ALVAR, 

2006).  

No Brasil, a doença apresenta expansão de áreas endêmicas na região Nordeste e 

demonstra tendência de urbanização com novos focos em outras regiões 

(BEVILACQUA et al., 2001; DANTAS-TORRES; BRANDÃO FILHO, 2006). De 

acordo com o Ministério da Saúde, mais de 3.000 casos humanos ocorrem anualmente 

no país, sendo a grande maioria na região Nordeste (77%). Os estados da Bahia, Ceará, 

Maranhão e Piauí são os estados mais afetados com cerca de 70% dos casos registrados 

em toda região (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

Os cães desempenham papel fundamental na manutenção da doença nas regiões 

endêmicas, atuando como principal reservatório doméstico e fonte de infecção para os 

flebotomíneos, que posteriormente transmitem o protozoário para o homem (DEANE, 

1956; MARZOCHI et al., 1985; ALVAR et al., 2004). Alguns estudos demonstraram a 

correlação entre a distribuição espacial de cães soropositivos e a ocorrência de casos 

humanos, reforçando a importância do cão como reservatório da leishmaniose visceral 

(OLIVEIRA et al., 2001; MARGONARI et al., 2006; WERNECK et al., 2006). 

A transmissão da doença geralmente ocorre entre vetores invertebrados 

(dípteros hematófagos) e mamíferos (DEANE, 1956; KILLICK-KENDRICK, 1990; 

LAISON; RANGEL, 2005). No entanto, outras formas de transmissão na ausência do 

vetor biológico têm sido relatadas, como por meio de transfusões sanguíneas (OWENS 

et al., 2001; DE FREITAS et al., 2006), transmissão vertical (MASUCCI et al., 2003; 

DUBEY et al., 2005; ROSYPAL et al., 2005; SILVA et al., 2009b) e transmissão 



8 
 

 

sexual (SILVA et al., 2009a). Casos autóctones de leishmaniose visceral foram 

relatados nos Estados Unidos (GASKIN et al., 2002) e no Reino Unido (HARRIS, 

1994), em locais onde não havia a presença do vetor biológico. Nestes casos, a 

exposição a um vetor invertebrado alternativo, bem como a transmissão direta ou 

vertical foram consideradas possíveis formas de infecção (GASKIN et al., 2002; 

DUPREY et al., 2006).  

Os carrapatos são vetores de uma grande variedade de patógenos importantes, 

tais como Anaplasma, Babesia, Ricketsia, vírus e bactérias (JUNGEJAN; 

UILENBERG, 2004). A estreita relação de carrapatos da espécie Rhipicephalus 

sanguineus com os cães, juntamente com a capacidade destes invertebrados em 

albergar protozoários do gênero Leishmania fazem desses artrópodes vetores potenciais 

dos protozoários causadores da leishmaniose visceral (COUTINHO et al., 2005). 

Trabalhos recentes sugeriram a participação de carrapatos da espécie R. sanguineus na 

transmissão da leishmaniose visceral canina (COUTINHO et al., 2005; DANTAS-

TORRES, 2011). Entretanto, essa hipótese ainda permanece sem comprovação. Dessa 

forma, este trabalho teve como objetivo investigar a capacidade de R. sanguineus 

removidos de cães naturalmente infectados em transmitir L. infantum para hamsters 

nascidos e criados na ausência do flebotomíneo. 
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2.  REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Histórico e epidemiologia da leishmaniose visceral 

 

O primeiro registro de leishmaniose visceral doença no Brasil foi descrito por 

Migone em 1913 em um paciente oriundo do Mato Grosso (ALENCAR et al., 1991). 

Alguns anos depois, durante um estudo epidemiológico de febre amarela, foram 

diagnosticados 41 casos parasitologicamente positivos em indivíduos provenientes das 

regiões Norte e Nordeste, o que marcou o início dos estudos sobre a distribuição 

geográfica da leishmaniose visceral nas Américas (PENNA, 1934). 

Na América Latina, a leishmaniose visceral já foi descrita em pelo menos 12 

países, sendo que 90% dos casos da enfermidade ocorrem no Brasil, especialmente na 

Região Nordeste (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

No Brasil, a leishmaniose visceral é uma doença endêmica com registros de 

surtos frequentes. Inicialmente, sua ocorrência estava limitada a áreas rurais e a 

pequenas localidades urbanas, mas atualmente encontra-se em franca expansão para 

grandes centros. A doença está distribuída em 19 estados da Federação, atingindo quatro 

das cinco regiões brasileiras (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005). De acordo com dados 

obtidos pelo Ministério da Saúde, houve 2.203 óbitos de pacientes humanos entre os 

anos de 2000 e 2009. A média de mortes por ano foi de 220. No Nordeste, houve 1.161 

óbitos registrados nesse mesmo período, sendo 248 no estado da Bahia (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2010).  

 

2.2. Agente Etiológico, ciclo de vida e transmissão 

 

Leishmania sp. é um parasito heteroxeno, ou seja, necessita de dois hospedeiros 

para completar seu ciclo de vida. Os hospedeiros vertebrados são mamíferos que podem 

ser encontrados no ambiente silvestre, como raposas (Dusicyon vetulus) e marsupiais 

(Didelphis albiventris), ou na área urbana, que tem o cão doméstico (Canis familiares) 

como principal representante. Os hospedeiros invertebrados são dípteros hematófagos 

pertencentes à família Phlebotomidae e aos gêneros Phlebotomus, com várias espécies 
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no Velho Mundo e Lutzomyia, com uma única espécie, Lutzomyia longipalpis, no Novo 

Mundo (VASSÍLIOS, 1993; MARSELLA; GOPEGUI, 1998). 

O ciclo de vida de Leishmania sp. inicia quando fêmeas do vetor invertebrado 

ingerem macrófagos parasitados com amastigotas durante o repasto sanguíneo nos 

hospedeiros vertebrados. Dentro do trato digestivo dos hospedeiros invertebrados, os 

macrófagos se rompem e liberam as amastigotas que se transformam em promastigotas, 

as quais se multiplicam por divisão binária. As promastigotas colonizam o estômago e 

faringe do flebotomíneo, diferenciando-se posteriormente em promastigotas 

metacíclicas. A transmissão para o hospedeiro vertebrado ocorre durante o próximo 

repasto sanguíneo, quando as promastigotas são regurgitadas e penetram na derme do 

hospedeiro mamífero, sendo fagocitadas por macrófagos. No interior dos macrófagos as 

promastigotas se transformam em amastigotas, que se reproduzem, rompem essas 

células, são liberadas no meio extracelular, e são, então, novamente fagocitadas por 

outros macrófagos (HANDMAN; BULLEN, 2002; KAMHAWI, 2006). 

 

2.2.1. Outras formas de transmissão 

 

Embora a principal forma de transmissão da infecção por Leishmania sp. seja 

pela picada do hospedeiro invertebrado, existem registros na literatura sobre 

transmissão na ausência do vetor biológico. Em humanos, há relatos de transmissão 

entre doadores de sangue (OTERO et al., 2000) e devido ao uso de agulhas e seringas 

compartilhadas entre usuários de drogas injetáveis (BOSCH et al., 2002). A 

transmissão vertical de Leishmania na espécie humana já foi descrita (LOW et al., 

1926). Adicionalmente, há um relato de transmissão venérea entre um homem 

contaminado e sua esposa em área livre da doença e do vetor (SYMMERS, 1960). 

Em cães, Gaskin et al. (2002) sugeriram a possibilidade de transmissão da 

infecção por L. infantum na ausência do vetor invertebrado, para justificar a ocorrência 

de leishmaniose visceral num canil localizado em área não endêmica e livre do vetor. 

Há também relatos na literatura que indicam a ocorrência de transmissão da infecção 

por transfusão sanguínea (OWENS et al., 2001; DE FREITAS et al., 2006). 

Recentemente Silva et al. (2009a) verificaram a ocorrência de soroconversão e 

resultados positivos pela PCR de tecidos de cadelas livres da infecção que tiveram 
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contato sexual com cães naturalmente infectados e que eliminavam Leishmania no 

sêmen, na ausência do vetor biológico. A ocorrência de transmissão transplacentária foi 

confirmada por Rosypal et al. (2005) e mais recententemente por Silva et al. (2009b), 

que verificaram a presença de amastigotas de Leishmania nos tecidos de dois 

natimortos provenientes de uma cadela naturalmente infectada.  

 

2.3. Período de incubação e imunologia dos hospedeiros 

 

O período de incubação da leishmaniose visceral é bastante variável tanto para o 

homem como para o cão. No homem, é de 10 dias a 24 meses, com média entre 2 a 6 

meses (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005). 

Leishmania sp. é um parasito intracelular obrigatório de células do sistema 

fagocitário mononuclear e sua presença determina uma supressão reversível e específica 

da imunidade mediada por células, o que permite a disseminação e multiplicação 

incontrolada do parasito (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005).  

Infecções por Leishmania, especialmente aquelas promovidas por espécies 

viscerotrópicas, podem permanecer completamente assintomáticas (GUERIN et al., 

2002). Esta característica depende de alguns fatores do hospedeiro como idade, estado 

nutricional e eficácia da resposta imune (PINHEIRO et al., 2005). Cães assintomáticos 

representam 20-40% da população soropositiva (OZON et al., 1995) e destes, 80% 

eventualmente desenvolvem a doença (GUERIN et al., 2002). 

É amplamente aceito pela comunidade científica que a resistência à infecção por 

Leishmania é mediada pela resposta celular produzida por linfócitos CD4+ Th1 (células 

auxiliares tipo 1), que produzem IFN-γ, IL-2 e TNF-α (fator de necrose tumoral alfa) 

(PINELLI et al., 1994; BANETH et al., 2008). Na leishmaniose visceral, entretanto, não 

há uma resposta dicotômica clara Th1/Th2, como observado no modelo da leishmaniose 

tegumentar murina. Nas infecções por L. infantum em cães parece haver uma resposta 

celular mista, com produção de citocinas tipo Th1 e Th2. Dessa forma, o controle do 

parasitismo e a progressão ou não da doença dependem do balanço entre os dois tipos 

de resposta celular (STRAUSS-AYALI et al., 2007; BANETH et al., 2008). 

O principal mecanismo envolvido na resposta imune protetora de cães infectados 

com L. infantum é a ativação dos macrófagos pelo IFN-γ e TNF-α para destruição das 
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amastigotas intracelulares via L-arginina-óxido nítrico (MANNA et al., 2006; 

CARRILLO et al., 2007). Este mecanismo tem sido observado em tratamentos 

quimioterápicos bem sucedidos em cães com leishmaniose visceral (VOULDOUKIS et 

al., 1996). Análises quantitativas da expressão de IFN-γ no sangue periférico de cães 

assintomáticos realizadas por meio da PCR em tempo real (Quantitative Real Time - 

QRT) mostraram que altos níveis dessa citocina estão relacionados à ausência dos 

sintomas da doença (MANNA et al., 2006). Adicionalmente, ensaios in vitro com 

células mononucleares do sangue periférico de animais assintomáticos 

experimentalmente infectados apresentaram expressão de altos níveis de IFN-γ após 

estimulação com antígenos de Leishmania (CARRILLO et al., 2007). 

Cães sintomáticos geralmente possuem elevados títulos de anticorpos anti-

Leishmania circulantes, decorrente da ativação policlonal de linfócitos B. Além não de 

ofecerem proteção contra a infecção, os anticorpos podem ser prejudiciais devido à 

formação de imunocomplexos e sua subsequente deposição na membrana basal das 

articulações, dos rins, vasos sanguíneos e olhos (COSTA et al, 2003; BANETH et al., 

2008). 

 

2.4. Patogenia, patologia e sinais clínicos  

 

Nos hospedeiros mamíferos, Leishmania pode causar danos de duas formas. A 

primeira está relacionada com a ação direta do parasito nos tecidos, resultando na 

formação de lesões inflamatórias não supurativas na pele, baço, linfonodos, fígado, 

intestinos, rins, olhos, ossos e trato genital (BURACCO et al., 1997; AGUT et al., 2003; 

SALGADO et al., 2003; LIMA et al., 2004; DINIZ et al., 2005; XAVIER et al., 2006; 

CARVALHO-NETA et al., 2007; MELO et al., 2009; SILVA et al., 2008). A segunda 

forma é representada por danos indiretos causados pela deposição dos imunocomplexos 

nas articulações, nas membranas basais dos rins, vasos sanguíneos e olhos resultando 

em glomerulonefrites, vasculites, poliartrites e uveíte (AGUT et al., 2003; COSTA et al, 

2003). 

A leishmaniose visceral canina é uma doença multissistêmica com sinais 

clínicos bastante variáveis (ADAMAMA-MORAITOU et al., 2007). A maioria dos cães 

apresenta uma baixa condição corpórea, linfadenomegalia e descamação excessiva da 
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pele. No exame histopatológico encontra-se inflamação granulomatosa nos tecidos 

associada à presença de formas amastigotas da Leishmania dentro dos macrófagos 

(BANETH et al., 2008).  

Os cães com leishmaniose visceral geralmente parecem muito mais velhos do 

que são, devido à destacada atrofia muscular, particularmente sobre a cabeça. Fraqueza 

e diminuição da atividade podem ser consequências da anemia, atrofia muscular, 

poliartropatia ou insuficiência renal crônica. Problemas locomotores não são muito 

frequentes, porém, podem ocorrer claudicações devido à poliartrite imomediada, 

polimiosite e lesões ósseas (SPRENG, 1993). A atrofia muscular progressiva é devido à 

polimiosite crônica caracterizada pela presença de infiltrados mononucleares com 

formas amastigotas de Leishmania, vasculite neutrofílica e imunocomplexos de IgG em 

conjugação com anticorpos anti-miofibras nos tecidos musculares (VAMVAKIDIS et 

al., 2000). 

As alterações dermatológicas causadas pela Leishmania podem ser 

caracterizadas por dermatites esfoliativas, ulcerativas, nodulares e pustulares 

(PAPADOGIANNAKIS et al., 2005). A avaliação da pele de cães sintomáticos 

demonstra uma diminuição do colágeno tipo I e um aumento de fibras colágenas do tipo 

III que é proporcional à gravidade da lesão e da destruição tecidual (GIUNCHETTI et 

al., 2006). Hiperqueratose nasal e digital, onicogrifose, despigmentação oral e nasal, são 

outras lesões apresentadas por animais com leishmaniose visceral (DENEROLLE, 

1996). À histopatologia pode-se observar infiltrado inflamatório composto 

principalmene por macrófagos, plasmócitos e linfócitos ao redor dos pequenos vasos na 

derme profunda e superior. Formas amastigotas de Leishmania podem ser encontradas 

no interior dos macrófagos em toda a pele, no entanto, o parasitismo é mais intenso nas 

orelhas e nas secções de pele do focinho (XAVIER et al., 2006). 

A linfadenomegalia visualizada em cães com leishmaniose visceral é causada 

pelo aumento do número e tamanho dos folículos linfóides, pela acentuada hipertrofia e 

hiperplasia dos macrófagos medulares nos cordões e seios (LIMA et al., 2004). 

Esplenomegalia ocorre devido ao aumento da celularidade (monócitos e 

macrófagos), mudanças na estrutura microvascular e aumento considerado de fibras 

reticulares do baço (ALEXANDRE-PIRES et al., 2006). Comumente, hipertrofia e 

hiperplasia da polpa branca e dos macrófagos da polpa vermelha são as principais 
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alterações observadas em animais infectados e em alguns casos, pode ser encontrada a 

formação de granulomas na polpa vermelha (CHIARELLI et al., 1999). 

O fígado geralmente apresenta aumento de volume e congestão (TRYPHONAS 

et al., 1977). Microscopicamente, pode-se notar hiperplasia e hipertrofia das células de 

Küpfer (TRYPHONAS et al., 1977; KEENAN et al., 1984; OLIVEIRA et al., 1993; 

TAFURI et al, 1996) e infiltrado inflamatório do tipo linfo-histio-plasmocitário no 

parênquima hepático (TRYPHONAS et al., 1977). Outra alteração histopatológica 

importante é a presença de granulomas intralobulares, localizados principalmente no 

lúmem dos sinusóides e às vezes na luz das veias centrolobulares. Eles são constituídos 

predominantemente por macrófagos, parasitados ou não, células epitelióides, pequeno 

número de linfócitos e raros polimorfonucleares neutrófilos (TAFURI et al., 1996, 

TAFURI et al., 2001). A deposição de colágeno no fígado de cães sintomáticos é 

comum e pode estar associada com a carga parasitária (MELO et al., 2009). 

A insuficiência renal ocorre frequentemente nos cães acometidos. 

Histologicamente as principais lesões observadas são glomerulonefrite, frequentemente 

associada a deposição de imune complexos, amiloidose e nefrite intersticial. Estas 

lesões podem acarretar proteinúria, nefrótica e insuficiência renal crônica, que é a 

principal causa da morte dos cães. (COSTA et al., 2003; BANETH et al., 2008).  

Lesões oculares como uveíte anterior, conjuntivite, ceratoconjuntivite seca, 

blefarite ou uma combinação destas estão presentes em 16 a 80% dos animais com 

sintomatologia clinica da LV (PEÑA et al., 2000, NARANJO et al., 2005). Na 

ceratoconjuntivite seca, infiltrados inflamatórios localizados em torno dos ductos 

secretórios lacrimais causam retenção e diminuição da produção lacrimal (NARANJO 

et al., 2005). 

Outros importantes sinais clínicos visualizados nos animais com leishmaniose 

visceral são epistaxe, hematúria e diarréia hemorrágica que são associadas com 

ulcerações de tecidos e alterações na hemostasia. Distúrbios hemostáticos ocorrem 

devido a anormalidades na agregação das plaquetas, o que leva a disfunção plaquetária, 

diminuição da quantidade de plaquetas, dos fatores de coagulação e da fibrinólise 

(CIARAMELLA et al., 2005). Intensa epistaxe pode aparecer como único sinal clínico 

da doença e pode ser causa de morte devido à incontrolável perda de sangue (JUTTNER 

et al., 2001). A anemia está presente na maioria dos cães sintomáticos devido à 
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insuficiência renal crônica, diminuição da eritropoiese e ainda pode ser agravada pela 

perda excessiva de sangue e destruição imunomediada dos eritrócitos (CIARAMELLA 

et al., 1997, KOUTINAS et al., 1999). 

 

2.5. Diagnósticos 

 

2.5.1. Diagnóstico Parasitológico 

 

Diferentes técnicas podem ser utilizadas para o diagnóstico da leishmaniose 

visceral canina. O diagnóstico parasitológico é considerado definitivo, pois se baseia na 

demonstração do parasito em amostras biológicas, podendo ser realizado a partir do exame 

direto de esfregaços ou cortes histológicos, inoculação em hamsters ou cultura in vitro de 

aspirados ou tecidos dos animais suspeitos (HERWALDT, 1999; MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2006; MIRÓ et al., 2008).  

Amastigotas de Leishmania podem ser evidenciadas em esfregaços de 

linfonodos, medula óssea, baço, fígado e amostras obtidas por biópsia ou escarificação 

da pele (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006; SRIVASTAVA, et al., 2011). 

Nas preparações coradas com Giemsa ou com corante Leishman, as amastigotas 

aparecem com citoplasma azul pálido, com núcleo relativamente grande. No mesmo 

plano que o núcleo, em posição perpendicular, pode-se visualizar o cinetoplasto 

(SRIVASTAVA et al., 2011) 

Na medula óssea, os parasitos são encontrados quase que exclusivamente nos 

macrófagos, enquanto que, na citologia preparada a partir de linfonodos, estes são 

frequentemente observados extracelularmente, provavelmente devido à ruptura de 

células durante a coleta da amostra e/ou preparação (DENEROLLE, 1996). 

Amastigotas de Leishmania também podem ser visualizadas em cortes 

histológicos corados com Hematoxilina-Eosina ou com Giemsa. O uso da imuno-

histoquímica é útil para aumentar a sensibilidade de detecção principalmente quando 

uma baixa carga parasitária está presente (TAFURI et al., 2004; MOREIRA, 2007; 

MIRÓ et al., 2008). 

O diagnóstico parasitológico a partir de culturas possui custo elevado e técnica 

demorada, sendo raramente utilizado para diagnóstico clínico (SRIVASTAVA, et al., 
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2011). Utilizando uma forma modificada de cultura em microtitulação, é possível obter 

detecção sensível e reprodutível de parasitas presentes em células mononucleares de 

sangue periférico (MAURYA et al., 2010).  

 

2.5.2. Diagnóstico sorológico 

 

A sorologia é o principal método empregado para os diagnósticos de rotina e 

levantamentos epidemiológicos e baseia-se no fato de muitos animais infectados 

apresentam elevados títulos de anticorpos específicos na circulação por estimulação 

policlonal de linfócitos B. Dentre as principais técnicas sorológicas destacam-se a 

reação de imunofluorescência indireta (RIFI), o ensaio imunoenzimático (ELISA), a 

aglutinação direta (DAT), western Blot e imunocromatografia (ALVAR et al., 2004; 

MIRÓ et al., 2008).  

Uma das maiores limitações do diagnóstico sorológico é a ocorrência de reações 

cruzadas com outros patógenos, principalmente Trypanosoma cruzi e agentes da 

leishmaniose tegumentar (GONTIJO; MELO, 2004). Na América Latina, o antígeno 

recombinante rK39-TIC é amplamente usado para o diagnóstico da doença em seres 

humanos, e sua utilização apresenta evidentes vantagens quando comparado coms os 

testes de Imunofluorescência Indireta (IFI) e ELISA convencionais (ROMERO; 

BOELAERT, 2010). O rK39 também é a base dos testes imunocromatográficos rápidos, os 

quais vêm sendo recentemente utilizados como método de diagnóstico da infecção em cães 

(REITHINGER et al., 2002; TAFURI et al., 2004). A maioria dos trabalhos que utilizam o 

antígeno rK39 têm resultados com taxas de sensibilidade e especificidade chegando a 

100% e 96% respectivamente (PALATNIK et al., 1995). Os títulos de anticorpos para 

este antígeno estão correlacionados com a fase ativa da enfermidade (KUMAR et al., 

2001).  

Um elevado número de cães infectados permanece assintomático por toda vida e 

não desenvolvem resposta humoral detectável, levando à ocorrência de resultados falso-

negativos. Trabalhos recentes indicam que 88-100% dos cães com sinais clínicos da 

doença são soropositivos e somente 30-66% dos assintomáticos apresentam resultados 

positivos à sorologia (SOLANO-GALLEGO et al., 2001; PORROZZI et al., 2007). 
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2.5.3. Diagnóstico molecular 

 

Nos últimos anos tem sido crescente a utilização da PCR como ferramenta no 

diagnóstico das infecções por Leishmania sp. Vários trabalhos têm demonstrado elevada 

sensibilidade e especificidade deste procedimento para o diagnóstico da leishmaniose 

visceral, além da superioridade dos resultados em relação aos obtidos por outros 

procedimentos diagnósticos tradicionais. A reação pode ser feita a partir de primers 

específicos para o DNA genômico ou DNA do cinetoplasto do parasito (kDNA), sendo 

que a utilização de primers específicos para o kDNA geralmente apresentam melhores 

resultados, uma vez que frequentemente utiliza-se o minicírculo do kDNA como alvo de 

amplificação, o que resulta em aumento significativo da sensibilidade, uma vez que 

existem múltiplas cópias desta sequência no kDNA (LACHAUD et al., 2002; 

SOLANO-GALLEGO et al., 2009). A PCR pode ser feita a partir de DNA extraído de 

tecidos como baço, fígado, linfonodos e medula óssea, sangue e outros fluidos e mesmo 

de amostras processadas para histopatologia. Apesar disso, estudos recentes 

demonstraram que a PCR realizada a partir de amostras de medula óssea, linfonodos, 

baço e pele apresenta maior sensibilidade e especificidade em relação à reação realizada 

a partir de amostras de DNA extraídas do sangue total, papa de leucócitos e urina 

(SOLANO-GALLEGO et al., 2007; MANNA et al., 2008; MAIA et al., 2009; REIS et 

al., 2009).  

Avaliações quantitativas realizadas pela técnica PCR em tempo real têm 

demonstrado bons índices de detecção quando a carga parasitária é muito baixa. 

Trabalhos recentes têm mostrado que o PCR em tempo real é mais sensível que o PCR 

convencional na detecção do kDNA de Leishmania a partir de amostras de sangue e 

medula óssea (FRANCINO et al., 2006; MANNA et al., 2008)  

 

2.6. Controle, Prevenção e Tratamento  

 

A prevenção e controle da leishmaniose visceral canina podem ser realizados 

mediante o controle de flebotomíneos e por meio de medidas que evitem a exposição 

dos cães aos vetores invertebrados, como a manutenção dos animais dentro de casa 

durante o anoitecer ao amanhecer, a redução das condições favoráveis para os 



18 
 

 

flebotomíneos nos arredores da casa, o uso de inseticidas e coleiras à base de 

deltametrina (SOLANO-GALLEGO et al., 2009).  

Segundo o Ministério da Saúde (2006), o tratamento de cães não é uma medida 

recomendada, pois não diminui a importância destes animais como reservatórios do 

parasito. O uso rotineiro de drogas em cães induz a remissão temporária dos sinais 

clínicos, não previne a ocorrência de recidivas, tem efeito limitado na infectividade de 

flebotomíneos e levam ao risco de selecionar parasitos resistentes às drogas utilizadas 

para o tratamento humano (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). Por isso, a World Health 

Organization (Organização Mundial da Saúde - OMS) recomenda a eutanásia de cães 

soropositivos juntamente com o controle de insetos vetores e tratamento dos casos 

humanos da leishmaniose visceral com o intuito de amenizar a propagação da doença 

(WHO, 1990). 

Diversas drogas são utilizadas no tratamento da leishmaniose visceral, no 

entanto, algumas delas não são recomendadas pela organização mundial de saúde para 

uso na medicina veterinária com o intuito de evitar a resistência do parasita (SOLANO-

GALLEGO et al., 2009).  

Antimoniato de meglumina, aminosidina e miltefosina são as únicas drogas 

licenciadas na Europa utilizadas especificamente para o tratamento da leishmaniose 

visceral canina (SOLANO-GALLEGO et al., 2009). A combinação de antimoniato de 

meglumina com alopurinol é considerada a terapia mais eficaz contra a doença 

(DENEROLLE; BOURDOISEAU, 1999), no entanto, diversos protocolos de 

tratamento, dosagens e intervalos de aplicações têm sido sugeridos (NOLI; AUXILIA, 

2005). Nos últimos anos, estudos constataram que uma única dose de anfotericina B 

lipossomal possui o mesmo efeito e menor custo quando comparado à terapia 

convencional com anfotericina B desoxicolato que requer 15 aplicações em 29 dias de 

tratamento (SUNDAR et al., 2010). 

Pesquisas envolvendo a caracterização de antígenos provenientes de frações 

purificadas potencialmente imunogênicas de Leishmania resultaram no surgimento da 

primeira vacina de segunda geração contra a leishmaniose visceral, a Leishmune®, 

disponível em uma base comercial no Brasil desde 2004 (GRADONI, 2001; 

BARBIÉRI, 2006). Sua eficácia tem sido confirmada por estudos envolvendo a 

vacinação de cães que vivem em áreas endêmicas no Brasil. No entanto, esses mesmos 
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autores afirmaram que as imunoglobulinas produzidas pelos cães vacinados são 

semelhantes às dos animais infectados (DA SILVA et al., 2000; BORJA-CABRERA et 

al., 2002), o que impossibilita a discriminação entre esses animais através dos métodos 

sorológicos rotineiros (DE AMORIM et al., 2010). No entanto, pesquisas envolvendo os 

subtipos de IgG demonstraram respostas diferentes entre cães naturalmente infectados e 

vacinados, sendo que a IgG1 esteve associada à infecção natural e IgG2 foi associada 

com resposta imune humoral após a vacinação (MENDES et al., 2003). 
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4. CAPÍTULO 

 

A metodologia, resultados e discussão, serão apresentados em forma de capítulo 

constituído por artigo científico o qual será submetido à publicação. 

 

4.1. Capítulo 1: Transmissão de Leishmania infantum por carrapatos Rhipicephalus 

sanguineus. 
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4.1. Capítulo 1 

 

TRANSMISSION OF Leishmania infantum BY Rhipicephalus 

sanguineus TICKS 
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TRANSMISSÃO DE Leishmania infantum POR CARRAPATOS 

Rhipicephalus sanguineus  
 

 

RESUMO 

A leishmaniose visceral (LV) ou calazar é uma zoonose distribuída 

mundialmente que afeta o homem, animais domésticos e selvagens. No continente 

americano a doença é causada por protozoários da espécie Leishmania infantum 

(=Leishmania chagasi). O cão é considerado o reservatório doméstico mais importante 

da infecção e fonte de transmissão da doença para os seres humanos. Além da estreita 

associação com os cães, os carrapatos da espécie R. sanguineus são capazes de albergar 

protozoários do gênero Leishmania. Assim, investigamos a participação de R. 

sanguineus na transmissão da leishmaniose visceral. Para isso, utilizamos 24 hamsters 

adultos da linhagem Golden, de ambos os sexos, divididos em dois grupos: controle (n 

= 4) e grupo experimental (n = 20). Os animais do grupo experimental foram infestados 

por carrapatos obtidos de cães naturalmente infectados por L. infantum. Os animais do 

grupo controle não sofreram infestação e foram mantidos sob as mesmas condições dos 

demais. Os hamsters foram mantidos sob observação por três meses após o desafio e, 

então, foram eutanasiados e necropsiados para obtenção das amostras de sangue, baço, 

fígado, linfonodos e pele, as quais foram processadas para histopatologia, imuno-

histoquímica, extração de DNA e PCR. Quatorze animais do grupo experimental (70%) 

apresentaram resultados positivos pela PCR para detecção de DNA de L. infantum em 

amostras de papa de leucócitos. Nossos resultados demonstram pela primeira vez que os 

carrapatos R. sanguineus podem atuar como vetores na transmissão da infecção por L. 

infantum e este fato certamente possui grande impacto sobre a epidemiologia da 

leishmaniose visceral , com reflexos sobre as estratégias de controle da doença. 
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Palavras-chave: Leishmania infantum, hamster, carrapato, zoonose, saúde 

pública. 

 

TRANSMISSION OF Leishmania infantum BY Rhipicephalus 

sanguineus TICKS 

 
ABSTRACT 

 

Visceral leishmaniasis (VL) or kala-azar is a worldwide distributed zoonosis that 

affects humans, domestic and wild animals. In the New World, the disease is caused by 

the protozoan species Leishmania infantum (= L. chagasi). The dog is considered the 

most important domestic reservoir of infection and source of disease transmission to 

humans. Besides the close association with dogs, ticks of the species R. sanguineus are 

capable of harboring protozoans of the genus Leishmania. Thus, we investigated the 

participation of R. sanguineus in the transmission of visceral leishmaniasis. For this, we 

used 24 adult Golden hamsters, of both sexes which were divided into two groups: 

control (n = 4) and experimental group (n = 20). The animals from the experimental 

group were infested with ticks obtained from dogs naturally infected by L. infantum. 

The hamsters of the control group were not infested and were maintained on the same 

conditions as the other animals. After three months of observation, the animals were 

euthanized and necropsied to obtain samples of blood, spleen, liver, lymph nodes and 

skin, that were processed for histopathology, immunohistochemistry, DNA extraction 

and PCR. Fourteen hamsters of the experimental group (70%) were positive by PCR for 

detection of L. infantum DNA in samples of buffy coat. In conclusion, our results 

demonstrate for the first time that R. sanguineus ticks can act as vectors for 
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transmission of infection by L. infantum, and this fact certainly has a great impact on 

the epidemiology of visceral leishmaniasis, with reflections on strategies for disease 

control. 

Keywords: Leishmania infantum, hamster, tick, zoonosis, public health. 

 

4.1.1. INTRODUÇÃO 

 

A leishmaniose visceral (LV) ou calazar é uma zoonose distribuída 

mundialmente que afeta o homem, animais domésticos e selvagens. No continente 

americano a doença é causada por protozoários da espécie Leishmania infantum 

(=Leishmania chagasi) (ALVAR et al., 2004). Os cães domésticos (Canis familiares) 

desempenham papel fundamental na manutenção da doença nas regiões endêmicas, 

atuando como principal reservatório doméstico e fonte de infecção para o homem 

(MARZOCHI et al., 1985; OLIVEIRA et al., 2001; ALVAR et al., 2004; 

MARGONARI et al., 2006; WERNECK et al., 2006). Usualmente, a transmissão da 

infecção para os hospedeiros mamíferos requer a participação dos hospedeiros 

invertebrados, dípteros hematófagos conhecidos popularmente como flebotomíneos 

que, no Novo Mundo, pertencem à espécie Lutzomyia longipalpis (MARCELLA; 

GOPEGUI, 1998; ALVAR et al., 2004). No entanto, há na literatura relatos de 

transmissão na ausência do vetor biológico, como por meio de transfusões sanguíneas 

(OWENS et al., 2001; DE FREITAS et al., 2006), transmissão vertical (MASUCCI et 

al. 2003; DUBEY et al. 2005) e transmissão por contato sexual (SILVA et al. 2009). 

Adicionalmente, casos autóctones de leishmaniose visceral foram relatados nos Estados 

Unidos (GASKIN et al. 2002) e no Reino Unido (HARRIS, 1994), em locais onde não 

havia o vetor biológico. Nestas situações, a exposição a um vetor invertebrado 

alternativo, transmissão direta ou transmissão vertical foram consideradas possíveis 

formas de infecção (GASKIN et al. 2002). 

Os carrapatos são vetores de uma grande variedade de importantes patógenos, 

tais como Anaplasma, Babesia, Ricketsia, vírus e bactérias (JUNGEJAN; 

UILENBERG, 2004). Popularmente conhecido como carrapato marrom do cão, o 
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Rhipicephalus sanguineus é reconhecido como um vetor importante de patógenos na 

espécie canina, alguns com potencial zoonótico (DANTAS-TORRES, 2011).  

As primeiras investigações sobre a hipótese de que carrapatos podem atuar 

como vetores de parasitos do gênero Leishmania remontam do início do século XX. Em 

1930, na França, Blanc e Caminopetros demonstraram a capacidade de R. sanguineus 

se infectarem com Leishmania e de transmitirem a infecção para roedores a partir da 

inoculação de macerados desses artrópodes. Mais recentemente, Coutinho et al. (2005) 

verificaram infecção por L. chagasi pela técnica de PCR em R. sanguineus removidos 

de cães com leishmaniose visceral. Esses mesmo autores constataram ainda que 

macerados de carrapatos infectados foram capazes de infectar hamsters após inoculação 

oral e peritoneal. Adicionalmente, Dantas-Torres et al. (2010a) detectaram pela 

primeira vez a presença de kDNA de L. infantum nas glândulas salivares de R. 

sanguineus removidos de cães naturalmente infectados, por meio de técnica de PCR. 

Analisados de forma conjunta, esses fatos sugerem fortemente que carrapatos R. 

sanguineus possam atuar como vetores potenciais na transmissão da infecção por L. 

infantum.  

Apesar disso, até o presente momento, o papel do parasitismo por R. sanguineus 

na transmissão da leishmaniose visceral ainda não foi investigado. Objetivou-se com 

esse trabalho investigar a capacidade do R. sanguineus em transmitir L.infantum para 

hamsters nascidos e criados na ausência do vetor biológico principal. 

 

4.1.2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1.2.1. Características do município 

O estudo foi realizado no município de Ilhéus (14°47’55’’SS; 39°’02’01’’W). 

Nesta localidade, inquéritos entomológicos prévios não detectaram o inseto vetor (Lu. 

longipalpis) (Souza, 2007) e não há até o presente momento nenhum caso de 

leishmaniose visceral autóctone relatado. 

 

4.1.2.2. Origem dos carrapatos 

Carrapatos Rhipicephalus sanguineus foram removidos manualmente de cães 

sorologicamente positivos para leishmaniose visceral canina, procedentes do Centro de 
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Controle de Zoonoses de Belo Horizonte-MG, região endêmica para leishmaniose 

visceral. Após as coletas, os carrapatos foram mantidos em recipientes adequados e 

devidamente vedados até chegarem ao local de realização do experimento. 

 

4.1.2.3. Origem e manutenção dos hamsters 

Para a realização deste estudo, foram utilizados 24 hamsters adultos da 

linhagem Golden (Mesocricetus auratus) de ambos os sexos, provenientes da Estação 

de Recria e Manutenção de Animais de Laboratório da Universidade Estadual de Santa 

Cruz (UESC). Os animais foram mantidos em mini-isoladores confeccionados em 

Polisulfona (32 cm de comprimento x 20 cm de largura x 21 cm de altura) acomodados 

sob prateleiras em ambiente climatizado (22º C) localizadas nas instalações da Estação 

de Recria e Manutenção de Animais de Laboratório da UESC, sob condições de bem 

estar animal, obedecendo aos Princípios Éticos na Experimentação Animal (COBEA, 

1991). Cada mini-isolador acomodou dois animais. Os hamsters receberam ração 

comercial própria para a espécie e água ad libitum durante todo o experimento. 

 

4.1.2.4. Grupos experimentais 

Os hamsters foram divididos em dois grupos: grupo controle, composto por 

quatro animais e grupo experimental, composto por 20 animais. 

Cada animal do grupo experimental foi parasitado com 3 a 5 teleógenas de R. 

sanguineus. O número de carrapatos por animal foi calculado levando-se em 

consideração que uma teleógena ingere em média 2,0 ml de sangue por cada ciclo de 21 

dias e que a quantidade de sangue espoliada que não oferece riscos à saúde de um 

hamster adulto com peso médio de 120 gramas não pode exceder 10% do seu volume 

sanguíneo total. Os carrapatos foram colocados na região dorsal dos hamsters, onde 

foram protegidos com auxílio de tubos plásticos. Após três dias, os carrapatos foram 

removidos dos animais e transportados ao Laboratório de Genética do Hospital 

Veterinário da UESC, onde permaneceram congelados até a extração de DNA. Como 

medida adicional de biossegurança, durante todo o período experimental, os mini-

isoladores tiveram sua porção superior vedada com o auxílio de tela de malha fina 

apropriada para a contenção de ninfas de carrapatos e fita adesiva dupla-face de forte 

aderência. 
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Os hamsters do grupo controle não foram submetidos à infestação e 

permaneceram mantidos em ambiente separado, porém sob as mesmas condições dos 

outros animais.  

 

4.1.2.5. Acompanhamento dos hamsters 

Após o final do período de infestação, os hamsters foram acompanhados por 

três meses e observados quanto ao aparecimento de sinais clínicos, tais como perda de 

peso aparente, hepatoesplenomegalia e ascite, sob os mesmos cuidados e condições de 

manejo citados anteriormente. 

 

4.1.2.6. Eutanásias e necropsias 

Ao final do período de observação, os animais foram sedados com uma 

associação de Xilazina (10 mg/Kg) e Quetamina (100-200 mg/kg), misturadas na 

mesma seringa e administradas por via intraperitoneal. Em seguida, os hamsters foram 

anestesiados com Pentobarbital sódico 3% (80-150 mg/Kg, IP). Foi realizado então 

punção cardíaca para obtenção das amostras de sangue, que foram utilizadas para 

extração de DNA e PCR. Posteriormente, os hamsters foram submetidos à morte 

induzida indolor com dose letal de pentobarbital sódico 3%, de acordo com a resolução 

do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV, 2002). Além da avaliação das 

alterações macroscópicas presentes, durante a necropsia também foram obtidas 

amostras de fígado, baço, linfonodos e pele para histopatologia, imuno-histoquímica e 

extração de DNA.  

 

4.1.2.7. Histopatologia e Imuno-histoquímica 

 

Os fragmentos de tecidos foram fixados em formalina tamponada a 10% por 24-

48 horas e processados pela técnica histológica de rotina para inclusão em parafina. 

Realizou-se microtomia com obtenção de cortes com 4-5 micrômetros de espessura que 

foram corados pela Hematoxilina-Eosina, montados com auxílio de lamínula e Bálsamo 

do Canadá sintético. Os cortes histológicos foram posteriormente avaliados à luz da 

microscopia ótica quanto à presença de lesões e estruturas compatíveis com amastigotas 

de Leishmania.      
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Cortes montados em laminas tratadas com silane foram processados para 

imuno-detecção de amastigotas de acordo com a metodologia descrita por Tafuri et al. 

(2004). Brevemente, soro hiperimune de cão naturalmente infectado foi utilizado como 

anticorpo primário. Utilizou-se o sistema de detecção a base de estreptavidina-biotina-

peroxidase disponível comercialmente (LSAB+ kit, Dako USA). A marcação foi 

revelada com diaminobenzidina (DAB, Dako USA). Para cada bateria, foi utilizado um 

corte histológico de fígado, baço ou pele proveniente de um cão naturalmente infectado 

e com parasitismo intenso como controle positivo.   

 

4.1.2.8. Extração de DNA e PCR 

As amostras de sangue foram inicialmente centrifugadas a 3400 rpm durante 15 

minutos para obtenção da papa de leucócitos. Então, as amostras dos tecidos, da papa 

de leucócitos e dos carrapatos (pools) foram processadas para extração de DNA com o 

kit de extração Easy-DNA™ Kit - Invitrogen® seguindo as recomendações do 

fabricante. A concentração final de DNA em cada amostra foi determinada por 

espectrofotometria (densidade óptica a 260nm). Para a detecção de Leishmania em 

amostras de DNA, foram utilizados primers delineados para amplificação do 

minicirculo do kDNA, que tem 10.000 cópias por parasito, o que aumenta ainda mais a 

sensibilidade da técnica (Lachaud et al., 2002). As seqüências dos primers utilizados 

foram: 5’-CTTTTCTGGTCCCGCGGGTAGG-3’ e 5’-

CCACCTGGCCTATTTTACACCA-3’ As condições para a reação de PCR, como 

número de ciclos, temperatura de anelamento, concentração de Taq polimerase e 

MgCl2, foram semelhantes aquelas previamente descritas por Lachaud et al. (2002). Os 

produtos da PCR foram resolvidos por eletroforese em gel de agarose a 2%. Para 

obtenção do controle positivo, utilizou-se DNA extraído de amostra de cultura de L. 

chagasi (Cepa MHOM/BR2000/Merivaldo). 

 

4.1.3. RESULTADOS 

 

Durante o período de observação, nenhum hamster apresentou sinais clínicos 

condizentes com leishmaniose visceral. Durante o exame post mortem, cinco dos vinte 

hamsters do grupo experimental apresentaram esplenomegalia.  
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A avaliação microscópica dos tecidos corados em HE não revelou alterações 

patológicas significativas. Não foram visualizadas estruturas compatíveis com 

amastigotas de Leishmania nos cortes histológicos corados pela técnica imuno-

histoquímica.  

A PCR feita a partir da papa de leucócitos teve resultados positivos em 14 dos 

20 animais do grupo experimental. Nenhuma reação de PCR feita a partir de amostras 

dos tecidos dos hamsters e carrapatos obteve resultado positivo.  

 

 

Figura 01. Resultado representativo da PCR para detecção de L. infantum em 

amostras de papa de leucócitos dos hamsters submetidos à infestação com carrapatos. 

MM = Marcador Molecular (a seta indica a posição esperada de amplificação – 145 bp); 

CP = Controle Positivo (cultura de L. chagasi – cepa: MHOM/BR2000/Merivaldo); CN 

= Controle Negativo. 01 a 05: amostras dos hamsters. Observar presença de banda nos 

animais 02 e 05. 

 

4.1.4. DISCUSSÃO 

 

Nossos resultados demonstram pela primeira vez que carrapatos da espécie R. 

sanguineus são capazes de transmitir L. infantum para animais infestados. Embora não 

reste dúvida de que a transmissão da leishmaniose visceral através do vetor 

flebotomíneo (Lutzomyia longipalpis) seja a forma mais importante, vias alternativas de 

transmissão podem ter papel relevante na disseminação da doença e devem ser 
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consideradas na elaboração das estratégias de controle. Nesse caso em particular, 

acreditamos que a transmissão de L. infantum por R. sanguineus tenha grande impacto 

epidemiológico, uma vez que esses carrapatos se encontram amplamente distribuídos, 

em parte devido ao seu grande potencial biológico de adaptação e também devido à 

distribuição cosmopolita de seu hospedeiro natural, o cão doméstico (DANTAS-

TORRES, 2010b). Esse impacto pode ser ainda maior se considerarmos os resultados 

do trabalho de Dantas-Torres e colaboradores (2010c), que relataram pela primeira vez 

a passagem transovariana de parasitas do gênero Leishmania em carrapatos da espécie 

R. sanguineus infectados artificialmente. Desta forma, existe possibilidade de 

carrapatos desta espécie já eclodirem albergando o protozoário, o que certamente 

implica em maiores riscos de transmissão da infecção para os cães. 

Estudos prévios demonstraram infestação de R. sanguineus por L. infantum, por 

meio da técnica de PCR. Dantas-Torres et al.(2010a) detectaram DNA de L. infantum 

em 12,3% dos carrapatos analisados enquanto Coutinho et al. (2005) detectaram em 

15,4% dos carrapatos. Essas taxas de infecção são elevadas, principalmente quando se 

considera as taxas de infecção em flebotomíneos em áreas endêmicas, que são 

usualmente mais baixas (PAIVA et al., 2006; SOARES et al., 2010; MICHALSKY et 

al., 2011). Entretanto, ambos os estudos foram conduzidos utilizando-se um pequeno 

número de carrapatos provenientes de animais infectados, o que pode ter superestimado 

esse valor. Dessa forma, faz-se necessário a realização de um estudo mais amplo que 

estime a real taxa de infecção desses artrópodes no nosso meio. 

Curiosamente, no presente estudo não houve detecção do kDNA de L. infantum 

nos carrapatos analisados. Uma vez que os carrapatos foram avaliados após serem 

removidos dos hamsters e considerando que eles excretam uma grande quantidade de 

substâncias durante o seu respasto sanguíneo (DANTAS-TORRES, 2008), existe a 

possibilidade deles terem inoculado as formas amastigotas de L. infantum presentes em 

suas glândulas salivares (DANTAS-TORRES et al., 2010a) tornando-os assim 

negativos à detecção molecular. 

Apesar dos carrapatos R. sanguineus serem parasitos específicos de cães, 

existem inúmeros relatos na literatura de parasitismo por essa espécie de carrapato na 

espécie humana (GODDARD, 1989; CARPENTER et al., 1990; MANFREDI et al., 

1990; GUGLIELMONE et al., 1991; FELZ et al., 1996; HARRISON et al., 1997; 



45 
 

 

ESTRADA-PEÑA; JONGEJAN, 1999; VENZAL et al., 2003; DEMMA et al., 2005; 

DANTAS-TORRES et al., 2006; LOULY et al., 2006). Adicionalmente, Dantas-Torres 

(2010b) afirma que, quando expostos a altas temperaturas, esses artrópodes se fixam e 

se alimentam mais rapidamente no homem. Essas observações sugerem que existe o 

risco de que os carrapatos R. sanguineus possam ter importância na transmissão da 

leishmaniose visceral na espécie humana, e que esse risco pode ser ainda maior em 

países de clima quente, como o Brasil. 

A comprovação da competência vetorial do R. sanguineus na transmissão de L. 

infantum certamente tem grande impacto sobre as estratégias de controle da doença. 

Além das medidas tradicionalmente recomendadas, tais como o controle de 

flebotomíneos e eliminação dos cães doentes, os resultados do nosso estudo mostram 

que o controle de carrapatos também é uma estratégia importante para o controle da 

leishamaniose visceral canina e humana. A inspeção e eliminação de carrapatos de cães 

que estejam em trânsito entre regiões endêmicas e não endêmicas pode impedir a 

introdução da doença em áreas livres. O uso de coleiras impregnadas com deltametrina 

usualmente fornece boa proteção contra as picadas dos flebotomíneos em cães 

(SOLLANO-GALEGO et al., 2009). O uso desse tipo de produto também pode 

fornecer proteção adicional contra a infestação por R. sanguineus (VAN DEN BOS; 

CURTIS, 2002) contribuindo para o controle da doença.  

O sucesso e a progressão da infecção por Leishmania em modelos animais 

dependem não somente do hospedeiro utilizado, mas também de uma combinação de 

fatores, tais como espécie inoculada, virulência da cepa, natureza do inóculo, 

quantidade de parasitas e via de inoculação (MORENO; ALVAR, 2002). Além disso, o 

período de incubação da doença em cães pode ser bastante prolongado (até sete anos), 

sendo que uma grande percentagem dos animais infectados pode permanecer 

assintomáticos por toda a vida. No presente estudo, a ocorrência de transmissão da 

infecção por L. Infantum foi verificada por meio da reação PCR. A técnica utilizada 

apresenta sensibilidade extremamente elevada, com limite de detecção de 

aproximadamente 0,0001 parasito/por reação (LACHAUD et al., 2002). A ausência de 

lesões e sinais clínicos característicos da doença pode ser justificada pelo número 

limitado de animais utilizados, os quais foram parasitados por um número reduzido de 
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carrapatos e eutanasiados pouco tempo (3 meses) após o desafio, o que pode ter sido 

insuficiente para dispersão do protozoário pelos órgãos alvo.  

 

4.1.5. CONCLUSÃO 

 

Concluindo, nossos resultados demonstram pela primeira vez que os carrapatos 

R. sanguineus podem atuar como vetores na transmissão da infecção por L. infantum e 

este fato certamente possui grande impacto sobre a epidemiologia da leishmaniose 

visceral, com reflexos sobre as estratégias de controle da doença. 
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