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EPIDEMIOLOGIA DA LEISHMANIOSE TEGUMENTAR EM CÃES DO 

MUNICÍPIO DE ITUBERÁ, BAHIA. 

 

RESUMO 

 

As leishmanioses são enfermidades causadas por protozoários do gênero 

Leishmania e se manifestam sob duas formas clínicas distintas: Leishmaniose 

Visceral (LV) e Leishmaniose Tegumentar (LT). No continente americano o 

agente que causa a LV é a Leishmania infantum chagasi enquanto a L. 

braziliensis é a principal responsável pelos casos de LT. O cão doméstico é 

considerado o principal reservatório da LV no ambiente urbano e há indícios de 

que sua participação possa ser importante também na LT. No presente estudo 

realizou-se inquérito sorológico e molecular para detecção de infecção por 

Leishmania sp. na população de cães do Município de Ituberá- Bahia, além de 

inquérito epidemiológico a fim de identificar os fatores de risco que estariam 

associados à enfermidade nos cães desta região. Para tanto, foram obtidas 

amostras de sangue de 399 cães, as quais foram utilizadas para a realização 

de diagnóstico sorológico (IFA) e molecular (PCR). Os animais foram avaliados 

clinicamente para identificação de lesões cutâneas, tendo sido feita a 

escarificação das bordas das lesões presentes para diagnóstico parasitológico. 

Adicionalmente foi feita aplicação de questionário epidemiológico junto aos 

proprietários para identificação dos fatores de risco de infecção. Foram 

encontradas lesões cutâneas condizentes com leishmaniose tegumentar em 37 

(9,3%) dos animais avaliados, porém o exame parasitológico foi negativo em 

todas as amostras. A IFA teve resultados positivos em 60 (15%) cães. A PCR 

identificou o DNA de L. braziliensis em 86 (21,6%) cães avaliados. Em nenhum 

animal avaliado foi identificado DNA de L. infantum chagasi. Um total de 134 

(33,6%) cães foram considerados infectados, através das técnicas de IFA e/ou 

PCR, sendo que destes apenas 13 apresentavam lesões cutâneas. Os animais 

de zonas rurais tiveram 3,39 mais chances de ter a doença em relação aos de 

zona urbana.  

 

Key-words: Leishmania sp., cães, sorologia, biologia molecular, fatores de 

risco. 
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EPIDEMIOLOGIA DA LEISHMANIOSE TEGUMENTAR EM CÃES DO 

MUNICÍPIO DE ITUBERÁ, BAHIA 

 

ABSTRACT 

 

Leishmaniasis are diseases caused by protozoa of the genus Leishmania and 

are manifested in two distinct clinical forms: visceral leishmaniasis (VL) and 

cutaneous leishmaniasis (LT). In the Americas the agent that causes LV is 

Leishmania infantum chagasi while L. braziliensis is the main responsible for 

the cases of LT. The domestic dog is considered the main LV tank in the urban 

environment and there is evidence that their participation may be important also 

in LT. In the present study was carried out molecular and serological survey to 

detect infection by Leishmania sp. the population of the municipality of Bahia 

Ituberá- dogs, and epidemiological investigation in order to identify risk factors 

associated with illness in dogs of this region. For this, blood samples were 

collected from 399 dogs, which were used for serologic diagnosis (IFA) and 

molecular (PCR). The animals were clinically evaluated to identify skin lesions, 

having been made scraping the edges of lesions present for parasitological 

diagnosis. In addition it was made application of epidemiological questionnaire 

with the owners to identify the infection risk factors. Skin lesions consistent with 

cutaneous leishmaniasis were found in 37 (9.3%) of the evaluated animals, but 

parasitological examination was negative in all samples. IFA had positive 

results in 60 (15%) dogs. The PCR identified DNA from L. braziliensis in 86 

(21.6%) of the dogs. In no animal was evaluated identified DNA of L. infantum 

chagasi. A total of 134 (33.6%) dogs were considered infected, through the 

techniques of IFA and / or PCR, and of these only 13 have any skin lesions. 

Animals from rural areas had 3.39 more chances of having the disease 

compared to the urban area. 

 

Key-words: Leishmania sp., dogs, serology, molecular biology, risk factors. 
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1. INTRODUÇÂO 

 

A leishmaniose tegumentar americana (LTA) é uma doença de evolução 

crônica, com ampla distribuição mundial, com relatos em todos os estados do 

Brasil, apresentando, muitas vezes, caráter endêmico (MADEIRA et al., 2003). 

No Brasil têm ocorrido surtos epidêmicos da doença nas regiões Sudeste, 

Centro-Oeste, Nordeste e, mais recentemente, na região Amazônica, devido ao 

processo predatório de colonização. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 

40 mil novos casos de LTA são registrados anualmente no país. A enfermidade 

apresenta diferentes agentes, vetores e reservatórios, ocorrendo em diversos 

ecossistemas, resultando em distintos padrões de transmissão o que dificulta o 

seu controle (CURTI et. al., 2009).  

 

A LTA é uma enfermidade antropozoonótica, observada tradicionalmente em 

ambientes silvestres. Entretanto, tem sido frequente a observação de casos da 

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

cães e equídeos (MADEIRA et al., 2003). O aumento da transmissão da LTA 

no ambiente doméstico e os relatos da presença de cães infectados têm levado 

alguns autores a suspeitar que os cães domésticos (Canis familiares) possam 

estar atuando como reservatórios da doença, com posterior transmissão para o 

homem (REITHINGER; DAVIES, 1999; PADILLA et al., 2002; PITTNER et al., 

2009).  

 

2. OBJETIVOS  

 

Objetivo Geral 

Verificar a prevalência da leishmaniose tegumentar em cães do município de 

Ituberá, Bahia e identificar os fatores de risco associados à infecção nessa 

espécie. 

Objetivos Específicos 

(i) Detectar a presença de lesões macroscópicas características de 

leishmaniose tegumentar em cães do município de Ituberá, Bahia. 
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(ii) Detectar a presença de formas amastigotas de Leishmania sp em 

esfregaços corados pelo método de Giemsa, obtidos por escarificação de 

lesões cutâneas de cães do município de Ituberá, Bahia. 

 (iii) Identificar os fatores de risco relacionados à infecção dos cães do 

município de Ituberá, Bahia, mediante a aplicação de questionários 

epidemiológicos. 

(iv) Detectar a presença de anticopos anti-Leishmania em cães do município de 

Ituberá, Bahia por meio dos testes sorológicos de Imunofluorescência Indireta. 

(v) Detectar a presença de DNA de L. braziliensis no sangue de cães oriundos 

do município de Ituberá, pela PCR. 

 

3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

As leishmanioses são um grupo de doenças causadas por protozoários 

digenéticos do gênero Leishmania e que se manifestam sob várias formas 

clínicas distintas. A principal forma de transmissão da infecção para o homem e 

outros mamíferos é pela picada de fêmeas de dípteros popularmente 

conhecidos como flebotomíneos (REY, 2001).  

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 350 milhões de pessoas 

distribuídas em 88 países estão em área de risco da doença. Estima-se uma 

prevalência mundial em humanos de 12 milhões de casos, sendo registrados a 

cada ano 600.000 novos casos da forma visceral e aproximadamente 1 a 1,5 

milhões da forma cutânea da doença (OMS, 2009). 

 

No continente americano, a leishmanioses são divididas em leishmaniose 

visceral americana (LVA) ou calazar e leishmaniose tegumentar americana 

(LTA) (REITHINGER; DAVIES, 1999; DESJEUX, 2004).  

 

A LV ou calazar é uma zoonose de evolução crônica que afeta o homem, 

animais selvagens e domésticos. No continente americano, a enfermidade é 

causada pela espécie Leishmania infantum chagasi. Na América Latina há 

relatos da enfermidade em pelo menos 12 países e o Brasil concentra 

aproximadamente 90% dos casos registrados, principalmente na região 
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Nordeste (BRASIL, 2013). Os cães domésticos (Canis familiaris) 

desempenham papel fundamental na manutenção da doença nas áreas 

endêmicas, pois atuam como reservatórios da infecção em áreas rurais e 

urbanas (MARGONARI et al. 2006; WERNECK et al. 2006; DANTAS-TORRES, 

2007). 

 

3.1. Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) 

 

A LTA ocorre nas Américas desde o Sul dos Estados Unidos até o norte da 

Argentina. O foco mais importante é o continente sul-americano, que 

compreende todos os países, com exceção do Uruguai e do Chile (GONTIJO; 

CARVALHO, 2003). 

Esta doença é uma zoonose que está amplamente distribuída no território 

brasileiro, ocorrendo em todas as regiões do país (BRASIL, 2010). No Brasil, 

os índices da doença vêm aumentando desde o ano de 1980, com cerca de 

28.000 novos casos todo ano (CASTRO et. al., 2007).  

 

Não apenas no Brasil, mas também em outros países do Novo Mundo, a LTA 

constitui problema de Saúde Pública. Sua importância encontra-se não 

somente na sua incidência elevada e ampla distribuição geográfica, mas 

também na possibilidade de assumir formas que podem determinar lesões 

destrutivas, desfigurantes e incapacitantes, com grande repercussão no campo 

psicossocial do indivíduo (GONTIJO; CARVALHO, 2003). Apesar disso, a LTA 

ainda tem sido negligenciada pelo fato de não se tratar de uma doença fatal 

(OMS, 2009). 

 

3.2. Epidemiologia  

 

A destruição de habitats, mudanças no padrão demográfico das cidades, 

qualidade dos serviços de saúde, educação, entre outros fatores, atuando 

isoladamente ou em associação, estreitam a relação entre hospedeiros 

definitivos e intermediários, vetores e parasitos, resultando em mudanças nos 

níveis endêmico ou epidêmicos de doenças infecciosas (XIMENES et. al. 

2007). 
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A manutenção de uma endemia em determinada área, especialmente aquelas 

transmitidas por vetores, depende da existência de populações de espécies 

envolvidas na cadeia de transmissão (agentes etiológicos, reservatórios e 

vetores) e condições ambientais favoráveis ao seu desenvolvimento (XIMENES 

et. al., 2007). Devido a estes fatores, observa-se um aumento da ocorrência da 

transmissão de LTA no ambiente doméstico, a qual tem sido sugerida pela 

observação da associação de infecção em indivíduos de ambos os sexos, 

diferentes faixas etárias, e de animais domésticos em ambientes 

peridomésticos onde são encontrados os flebotomíneos (MADEIRA et. al., 

2003; PITTNER et. al., 2010). A presença de vetores nas áreas urbanas e 

periurbanas demonstram a adaptação destes à influência antrópica (XIMENES 

et. al., 2007). Adicionalmente, a criação de animais nas zonas rurais e urbanas 

favorece a multiplicação dos flebotomíneos que encontram abrigo e alimento 

nesses locais (XIMENES et. al., 1999; XIMENES et. al., 2007).  

 

No Brasil, a LTA apresentou média anual de 27.374 casos registrados e um 

coeficiente de detecção médio de 16,4 casos por 100.000 habitantes, no 

período de 1991 a 2010. Neste período a região Norte contribuiu com cerca de 

36,4% do total de casos registrados e com os coeficientes médios mais 

elevados (80,0 casos por 100.000 habitantes), seguida das regiões Centro-

oeste (36,5 casos por 100.000 habitantes) e Nordeste (19,9 casos por 100.000 

habitantes) (BRASIL, 2010). 

 

Na Bahia a doença encontra-se dispersa em todas as regiões e presente em 

58,5% dos municípios. Os maiores coeficientes médios de detecção por 

100.000 habitantes de 2009 a 2011 foram registrados nos municípios de 

Taperoá (2362,6), Ituberá (1540,2), Presidente Tancredo Neves (1300,8) e 

Teolândia (1174,2), comprovando o caráter endêmico da doença nessas 

localidades (BRASIL, 2010). O município de Ituberá registrou entre os anos  de 

2007 a 2011, 1789 novos casos de LTA (SESAB, 2013). 
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3.3. Agentes etiológicos 

 

No continente americano existem numerosas espécies dermotrópicas de 

Leishmania, englobadas nos subgêneros Leishmania ou Viannia. a Leishmania 

(V.) braziliensis é a espécie mais prevalente, seguida pela L. (L.) amazonensis, 

L. (V.) guyanensis e L. (V.) panamensis (MURRAY et. al., 2005, GOTO; 

LINDOSO, 2010). As espécies L.(V.) lainsoni, L.(V.) naiffi, L.(V.) lindenberg e 

Leishmania (V.) shawi também foram identificadas em estados das regiões 

Norte e Nordeste do Brasil (GRIMALDI et al., 1989; ASHFORD, 2000; 

GRAMICCIA; GRADONI, 2005; DANTAS – TORRES, 2009). 

 

Leishmania (Viannia) braziliensis é encontrada em todas as zonas endêmicas 

do País, tanto em áreas de colonizações antigas ou recentes, estando 

geralmente associada à presença de animais domésticos e silvestres como 

roedores. A infecção por esse agente é caracterizada clinicamente por lesão 

cutânea ulcerada e geralmente única. É transmitida por diferentes espécies de 

flebotomíneos como Lutzomyia whitmani, Lu. wellcomei e Lu. intermedia, 

dentre outras (GONTIJO; CARVALHO, 2003). Leishmania (L.) amazonensis 

está envolvida nos de casos da forma cutânea difusa da doença. Seus 

reservatórios são roedores e marsupiais e a Lu. flaviscutellata e Lu. olmeca são 

os principais vetores (GONTIJO; CARVALHO, 2003). Leishmania (V.) 

guyanensis causa principalmente lesões cutâneas. É endêmica na margem 

norte do Rio Amazonas em áreas de colonização recente e tem como 

reservatórios os marsupiais. As principais espécies de flebotomíneos 

envolvidas na transmissão são a Lu. umbratilis, Lu. anduzei e Lu. whitmani 

(GONTIJO; CARVALHO, 2003). 

 

No Brasil, a leishmaniose tegumentar apresenta três padrões epidemiológicos 

distintos: Puramente silvestre, silvestre modificado e peri-urbano. Nos casos de 

LT puramente silvestre e silvestre modificada, estão implicadas na transmissão 

as espécies L. mexicana, L. panamensis, L. guyanensis e L. lainsoni. Os casos 

de transmissão peri-urbana, peri-domiciliar e domiciliar são em sua maioria 

causados pelas espécies L. braziliensis e L. amazonensis (COSTA, 1998). 
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3.4. Ciclo biológico  

 

Os parasitas do gênero Leishmania são heteroxenos, ou seja, necessitam de 

dois hospedeiros para completar seu ciclo de vida: um vertebrado (mamífero) e 

o outro invertebrado (dípteros hematófagos) (VASSÍLIOS, 1993; MARSELLA; 

GOPEGUI, 1998; REITHINGER; DAVIES, 1999; ASHFORD, 2000). Durante 

seu ciclo biológico, este protozoário apresenta duas formas da vida: amastigota 

(aflagelar, imóvel) e promastigota (flagelar, móvel). A forma amastigota parasita 

o fagossoma das células do Sistema Fagocítico Mononuclear (SFM) dos 

hospedeiros vertebrados (homem, animais selvagens e animais domésticos). A 

forma promastigota habita o aparelho digestivo do vetor (CASTRO et. al. 2002). 

 

A infecção do hospedeiro invertebrado por formas amastigotas ocorre durante 

seu repasto sangüíneo. Os parasitos alcançam o intestino médio do inseto e 

são envolvidos por uma membrana quitinosa, chamada matriz peritrófica, 

dentro da qual se transformam em formas flageladas pequenas, ovóides e 

pouco móveis, com alta taxa de multiplicação. Após alguns dias, se 

transformam nas formas promastigotas delgadas e longas, que rompem a 

matriz peritrófica, se fixam às vilosidades intestinais do inseto e migram para as 

porções anteriores do tubo digestivo, enquanto se transformam em 

promastigotas metacíclicas. Os hospedeiros vertebrados são infectados 

quando as formas promastigotas metacíclicas são regurgitadas pelas fêmeas 

dos insetos vetores durante o repasto sangüíneo (MICHALICK, 2005). Dentro 

do hospedeiro vertebrado as promastigotas são fagocitadas por macrófagos e 

gradativamente se transformam em amastigotas imóveis e arredondadas. No 

interior dos vacúolos fagocitários, as amastigotas multiplicam-se por divisão 

binária até ocuparem todo o citoplasma do macrófago. Posteriormente ocorre 

rompimento da membrana do macrófago liberando os amastigotas no tecido 

onde então são novamente fagocitadas (HORTA, 1997). 

 

3.5. Vetores 

 

Os vetores da LTA são insetos denominados flebotomíneos, pertencentes à 

Ordem Díptera, Família Psychodidae, Subfamília Phlebotominae, Gênero 



 

15 
 

Lutzomyia, popularmente conhecidos como mosquitos palha, tatuquiras ou 

biriguis. As principais espécies envolvidas na transmissão da leishmaniose 

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

umbratillis, Lu. intermeia, Lu. wellcome e Lu. migonei (BRASIL, 2010). 

 

3.6. Reservatórios  

 

A interação reservatório-parasito é um sistema complexo e forma uma unidade 

biológica que pode sofrer inúmeras mudanças para melhor se adaptar ao meio 

ambiente (BRASIL, 2010). A LTA já foi descrita em várias espécies de animais 

silvestres, sinantrópicos e domésticos (canídeos, felídeos e equídeos) 

(BRASIL, 2010). Com o aumento da transmissão da leishmaniose tegumentar 

no ambiente doméstico e o registro de infecções em cães, crescem as 

suspeitas de que estes possam atuar como reservatórios da doença 

(REITHINGER et. al., 2007; PITTNER et. al., 2009), além dos reservatórios 

naturais já conhecidos, que incluem algumas espécies de roedores, 

marsupiais, edentados e canídeos silvestres (TRAINOR et. al., 2010). Estudos 

realizados por Ramos-Vara et. al. (1996) e Tainor et. al. (2010), demonstraram 

também a presença da LTA em equinos e felinos, respectivamente. 

 

3.7. Sintomatologia  

 

As lesões observadas nos cães com LTA são geralmente semelhantes às 

observadas em seres humanos (PADILLA et. al., 2002) e possuem 

características clínicas variáveis dependendo da espécie de Leishmania 

envolvida na infecção e do estado imunológico do indivíduo acometido. Depois 

do período de incubação, que varia de 2 semanas a 3 meses, desenvolve-se 

uma pequena pápula ou nódulo eritematoso, algumas vezes acompanhada ou 

precedida de linfadenomegalia regional (GOTO; LINDOSO, 2010). As lesões 

são comumente observadas nas orelhas, escroto, nariz e membros (PADILLA 

et al., 2002).  

 

De forma, geral a apresentação clínica da LTA é classificada da seguinte 

maneira: (1) cutânea, forma mais freqüente, é caracterizada por lesões 
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arredondadas com formação de uma úlcera central e que aparecem nas áreas 

expostas do corpo, variando em número e forma (SCARISBRICK et. al., 2006; 

GOTO, LINDOSO, 2010); (2) cutânea disseminada, caracterizada por múltiplas 

lesões papulares pleomórficas, quase sempre ulceradas, distribuídas em áreas 

não contínuas do corpo (REITHINGER et. al., 2007; GOTO, LINDOSO, 2010); 

(3) cutânea difusa, forma menos comum de apresentação, caracterizada por 

lesões papulares ou nodulares, deformantes e graves, com ampla distribuição 

pela superfície corporal; (4) mucocutânea, caracterizada por lesões ulcerativas 

e destrutivas de mucosas ou junções mucocutâneas (REITHINGER; DAVIES, 

1999; ASHFORD, 2000; DESJEUX, 2004). 

 

As úlceras observadas são decorrentes 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). 

 

3.8. Diagnóstico 

 

O diagnóstico da leishmaniose tegumentar deve ser estabelecido através de 

histórico do paciente, exame dermatológico e pela positividade de pelo menos 

dois exames diagnósticos específicos (SAMPAIO et al.,2009).  

 

3.8.1. Diagnóstico Parasitológico 

 

A demonstração do parasito pode ser feita em material de biópsia ou 

preparados citológicos obtidos por punção aspirativa, impressão ou esfoliação. 

A especificidade deste método é de 100%, porém apresenta sensibilidade 

variável, pois a distribuição dos parasitas nos tecidos não é homogênea 

(SUNDAR; RAI, 2002; GONTIJO; MELO, 2009). 

 

O exame mais simples é a pesquisa direta das formas amastigotas em material 

obtido de lesões por escarificação, aspiração ou biópsia das bordas, corado 

pelo Giemsa ou Leishman (GONTIJO; CARVALHO, 2003). As amostras de 

biopsia podem ainda ser submetidas à técnica imuno-histoquímica, o que 
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aumenta a sensibilidade do teste (SCHUBACH et. al., 2001; GOTO; LINDOSO, 

2010). A chance de detecção do parasito reduz de acordo com o tempo de 

evolução da lesão e, nos casos de infecção por L. (V.) braziliensis, está em 

torno de 100% nos dois primeiros meses de evolução, 75% aos seis meses e 

20% acima dos 12 meses (GONTIJO, CARVALHO, 2003). 

 

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

a identificação da espécie de Leishmania. A sensibilidade global desta técnica 

é de aproximadamente 50% para L. braziliensis (GONTIJO, CARVALHO, 

2003). Este método, apesar de apresentar elevada sensibilidade é pouco 

utilizado pelo alto custo e pela complexidade (BRASIL, 2010). 

 

A inoculação de material suspeito em animais de laboratório, preferencialmente 

em hamsters (Mesocricetus auratus), é feito nos membros posteriores ou 

focinho. Esta técnica apresenta desvantagem por exigir uma estrutura de 

laboratório complexo, além do longo tempo para obtenção dos resultados 

(GOTO; LINDOSO, 2010). 

 

3.8.2 Diagnóstico Imunológico 

 

3.8.2.1. Testes Sorológicos 

 

Diferentes técnicas sorológicas têm sido utilizadas para o diagnóstico da 

leishmaniose tegumentar humana e canina. Os testes diferem em sua 

sensibilidade e especificidade e possuem limitações tais como a possibilidade 

de permanecerem positivos durante longo tempo após o tratamento, não 

permitindo avaliação do efeito da terapia, além da ocorrência de reações 

cruzadas com agentes de outras doenças como Trypanossoma cruzi e 

Leishmania chagasi, agente etiológico da leishmaniose visceral (GONTIJO; 

MELO, 2009). 

 

Os principais testes utilizados para diagnóstico sorológico da LTA são a reação 

de imunofluorescência indireta (RIFI) e o teste imunoenzimático (ELISA). A 

RIFI é a técnica de referência para o estudo de soroprevalência da LTA canina 
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no Brasil, devido a sua maior especificidade e títulos significativos de 

anticorpos evidenciados em animais sintomáticos ou assintomáticos (UCHOA, 

et. al., 2001; HEUSSER et. al., 2010). Este é um teste sensível, que permite a 

detecção de baixos títulos de anticorpos, mas é pouco preciso na detecção de 

casos subclínicos ou assintomáticos (GONTIJO; MELO, 2009).  

 

A LTA mostra redução da resposta humoral em cães, portanto os níveis de 

anticorpos específicos podem não ser detectados por imunofluorescência 

indireta (IFA). Embora a sensibilidade do ELISA seja maior que da IFI, o melhor 

antígeno para o diagnóstico da LTA em cães ainda não está definido (RIBEIRO 

et al., 2007). 

 

3.8.2.2. Testes Intradérmicos 

 

3.8.2.2.1. Intradermorreação de Montenegro  

 

A intradermorreação de Montenegro (IDRM) é feita através da inoculação de 

proteína oriunda do parasita no tecido subcutâneo dos animais (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2007). A IDRM detecta a resposta de hipersensibilidade tardia 

sabendo que, imunologicamente, a LTA se caracteriza pelo aparecimento de 

uma resposta celular durante o curso da doença e após a cura da infecção, 

espontânea ou após tratamento (GONTIJO; CARVALHO, 2003). O teste pode 

ter resultado negativo nos indivíduos com baixa titulação de anticorpos e nos 

precocemente tratados (BRASIL, 2010).  

 

Em estudo realizado por Reis et. al. (2008) com cães experimentalmente 

inoculados com espécies de Leishmania, observou-se endurecimento local 

quando aplicado o teste de IDRM, concluindo que este pode ser utilizado como 

método diagnóstico em cães naturalmente infectados.  

 

3.8.3. Diagnóstico Molecular 

 

A utilização da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) como ferramenta no 

diagnóstico da infecção por Leishmania tem crescido bastante nos últimos 
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anos, devido à sua comprovada sensibilidade e especificidade, além da 

superioridade dos resultados em relação aos obtidos por outros procedimentos 

diagnósticos tradicionais (SOLANO-GALLEGO et. al., 2009).  

 

A PCR tem grande importância 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, a qual apresenta baixa carga parasitária nas lesões 

(ANDRADE et. al., 2005). A reação pode ser feita a partir de primers 

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

porém a utilização de primers específicos para o kDNA geralmente apresentam 

melhores resultados (SOLANO-GALLEGO et. al., 2009). 

 

A técnica de PCR é indicada especialmente em pacientes suspeitos de LTA, 

mas que apresentam resultados negativos nos testes de RIFI ou parasitológico. 

Todavia, esta metodologia não deve substituir outras formas de diagnóstico, 

pois outros parâmetros devem ser utilizados, como aspecto clínico e histórico 

epidemiológico dos pacientes (FAGUNDES et. al., 2010). 

 

3.9. Prevenção  

 

Para prevenção da ocorrência de LT devem ser tomadas medidas coletivas e 

individuais como: uso de repelentes; evitar a exposição nos horários de 

atividades do vetor (crepúsculo e noite); uso de mosquiteiros de malha fina, 

bem como a telagem de portas e janelas; limpeza de quintais e terrenos, 

evitando o estabelecimento de criadouros para formas imaturas do vetor; poda 

de árvores, a fim de aumentar a exposição do solo ao sol e reduzindo assim 

sua umidade, condição favorável (temperatura e umidade) ao desenvolvimento 

de larvas de flebotomíneos; destino adequado do lixo orgânico, com intuito de 

impedir à aproximação de mamíferos prováveis fontes de infecção para os 

flebotomíneos; limpeza periódica dos abrigos de animais domésticos (BRASIL, 

2010). 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

1. Características do município 

O estudo foi desenvolvido no município de Ituberá, situado na região do Sul 

Baiano ((13º 43’ S 39º 08’ O), distante aproximadamente 150 km da capital 

baiana, Salvador e 161 km da cidade de Ilhéus. A região tem clima quente, 

temperatura média de 25,3ºC e amplitude térmica anual de 5,6º, pluviosidade 

anual variando entre 1. 800 a 2; 400 mm, distribuídos ao longo do ano. O 

bioma do município é representado pela Mata Atlântica. O município tem uma 

população total aproximada de 29.854 habitantes, área total de 417 Km² e 

densidade de 71, 5 habitantes/Km² (IBGE, 2010). 

 

2. Animais e amostragem 

O cálculo do tamanho amostral foi realizado utilizando-se o software Epi Info 

3.5.2, com intervalo de confiança de 95%, considerando-se o tamanho da 

população canina como sendo 12% da população humana do município 

(CIFUENTES, 1988) e a frequência estimada de animais infectados como 

sendo de 50%, uma vez que não existem estudos de frequência prévios na 

região. 

 

Fizeram parte deste estudo 399 cães adultos domiciliados no município de 

Ituberá. As coletas de amostras foram realizadas entre os meses de maio e 

setembro de 2012 e foram distribuídas igualmente nos bairros da cidade, 

cobrindo áreas urbanas (340 cães) e rurais (59 cães). 

 

Após a autorização dos proprietários, os cães foram inicialmente avaliados 

clinicamente para a presença de lesões na pele, e subsequentemente, as 

amostras de sangue (aproximadamente 5 ml) foram recolhidas por punção das 

veias cefálicas ou jugular. As amostras foram separadas em dois tubos: sem 

anticoagulante para a realização de testes sorológicos e em um tubo com 

anticoagulante (EDTA), para procedimentos de biologia molecular. 
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A metodologia utilizada na pesquisa foi julgada e aprovada pelo Comitê de 

Ética no Uso de Animais da Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC 

(CEUA / UESC), sob o protocolo nº 020/11. 

 

3. Dados epidemiológicos 

A entrevista semi-estruturada foi conduzida com os proprietários dos animais 

com o objetivo de identificar fatores associados à infecção e questões 

abrangidas, como revisão do animal, características do ambiente em que o 

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

roedores). As informações foram anotadas em fichas individuais. 

 

4. Pesquisa direta de amastigotas de Leishmania sp.  

Os cães que apresentaram lesões cutâneas condizentes com leishmaniose 

tegumentar foram submetidos à coleta de material para identificação direta do 

parasito. Para isso, os animais foram submetidos à contenção física e, ao redor 

da lesão, realizou-se a aplicação de lidocaína diluída a 0,2%. As amostras 

foram obtidas por escarificação da borda interna das lesões presentes para 

confecção de esfregaços em lâminas de microscopia, as quais foram coradas 

pelo método de Giemsa e avaliadas à luz da microscopia ótica para pesquisa 

de formas amastigotas de Leishmania sp. 

 

5. Exames sorológicos 

Amostras de sangue venoso (5 ml) dos cães incluídos nesse estudo foram 

obtidas por punção da veia cefálica ou jugular e foram dispensadas em tubos 

sem anticoagulantes. As amostras foram encaminhadas ao laboratório de 

Análises Clínicas da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), onde foram 

centrifugadas para obtenção de soro, que foi armazenado a -20° C. 

Posteriormente, a detecção de anticorpos anti-Leishmania foi realizada através 

de reação de imunofluorescência indireta (IFA), utilizando lâminas de silicato 

sensibilizadas com L. chagasi (Jaboticabal tensão) e um conjugado anti-dog 

(ITCF F7884, SigmaTM). A reação foi adaptado do que antes descrito por 

Oliveira et al. (2008). Consideraram-se como positivas amostras que 

apresentaram fluorescência em diluições iguais ou maiores que 1/40.  
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6. Extração de DNA e PCR 

As amostras de sangue com anticoagulante foram centrifugadas a 1292 xg 

durante 15 minutos para separar a camada Buffy. O DNA foi extraído usando o 

kit de Easy-DNA (Invitrogen®) e armazenado a -20 ° C. Uma Concentração de 

DNA final em cada amostra foi determinada por espectrofotometria (Densidade 

óptica de 260 nm). Para a amplificação do DNA de L. braziliensis foram 

utilizados os primers B1 (5'GGGGTTGGTGTAATATAGTGG3’) e B2 

(5'CTAATTGTGCACGGGGAGG3'), descritos previamente por Bruijn; Barker 

(1992) que amplificam um fragmento de 750 pares de bases da sequência do 

DNA de L. (V.) braziliensis. As condições para a reação da PCR, como número 

de ciclos, temperatura de anelamento, concentração da Taq DNA polimerase e 

MgCl2, foram semelhantes àquelas previamente descritas por Reitihinger et al. 

(2000). Os produtos da PCR foram submetidos à eletroforese em gel de 

agarose a 2% contendo brometo de etídeo. A verificação da presença de 

bandas foi feita com o auxílio de transiluminador. Uma de cultura pura de L. 

braziliensis (MHOM / BR / 3456) foi usado como controle positivo e água 

ultrapura como controlo negativo. 

 

Para a amplificação de DNA de L. infantum chagasi, as sequências dos 

iniciadores utilizados foram RV1 (5'CTTTTCTGGTCCCGCGGGTAGG 3 '), e 

RV2 (5'CCACCTGGCCTATTTTACACCA 3'), que amplificam um fragmento de 

145 pb (RAVEL et al., 1995) . As condições para a reação de PCR, tais como o 

número total de ciclos; a desnaturação, fusão e alongamento temperaturas; e 

as concentrações da polimerase de DNA de Taq e de MgCl2, foram adaptados 

dos descritos previamente por Lachaud et al. (2002). A reação foi realizada 

num volume final de 25 ul, que foi composto por 17 ul Supermix® (Invitrogen), 

20 pmol de cada iniciador e 100 ng de DNA. A amplificação de DNA foi 

realizada de acordo com o programa utilizado pelo Lachaud et ai. (2002) com 

adaptações, com uma desnaturação inicial de 5 min a 94º C; seguido por 35 

ciclos de 94º C durante 45 segundos, 59 ° C durante 45 segundos, e 72 ° C 

durante 45 segundos; e uma extensão final de 72 ° C durante 7 minutos. Os 

produtos de PCR foram sujeitos a eletroforese num gel de agarose a 2%, 

corados com brometo de etídio e foto documentada. Uma cultura pura de L. 
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chagasi  (MHOM / BR2000 / Merivaldo) foi usada como controle positivo e água 

ultrapura, como controle negativo. 

 

7. Análise estatística 

Os cálculos estatísticos foram realizados levando em consideração a variável 

de exposição como os resultados obtidos pela técnica sorológica e molecular. 

A análise dos dados obtidos foi realizada utilizando-se o software Epi Info 3.5.2. 

Os dados foram comparados pelo teste de Fisher e Qui-quadrado. Foram 

considerados significativos os valores de P< 0,05. As variáveis que 

apresentaram valor de p igual ou inferior a 20% foram submetidas a uma 

análise multivariada de regressão logística não-condicional, sendo o modelo 

final construído através da entrada e saída das variáveis (sistema backward). 

 

5. RESULTADOS 

 

Lesões cutâneas, encontradas principalmente nas orelhas, bolsa escrotal e 

junção mucocutânea do focinho, foram observadas em 37 (9,3%) animais. 

Estas lesões apresentavam-se, na maior parte, como únicas, ulceradas ou 

úlcero-crostosas e de evolução crônica. No exame parasitológico direto não 

foram observadas formas amastigotas de Leishmania sp. nas amostras 

avaliadas.  

 

A IFA para L. braziliensis apresentou resultados positivos em 60 (15%) cães e 

os títulos de anticorpos variaram de 1:40 a 1:640. A técnica de PCR permitiu a 

detecção de DNA de L. braziliensis em 86 (21,6%) dos animais avaliados 

(Quadro 1). Nenhum dos cães avaliados foi positivo na PCR para detecção do 

DNA de L. infantum chagasi. 

 

Foram considerados como infectados os animais que apresentaram resultados 

positivos na IFA e/ou PCR, totalizando 134 cães (33,6%). Do total de animais 

infectados, 13 (9,9%) apresentaram lesões cutâneas sugestivas de LT, sendo 

oito através da técnica de PCR e seis na sorologia. Destes 13, um animal 

apresentou resultados positivos em ambas as técnicas.  
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Quadro 1. Comparação entre os resultados obtidos nos testes sorológico e 

molecular. 

  SOROLOGIA 

 

  

Positivos Negativos Total 

 

PCR 

Positivos 12 74 86 

Negativos 48 265 313 

 

Total 60 339 399 

Kappa = -0,01552 

 

Os serviços básicos de saúde como coleta de lixo, fossa sanitária, rede de 

esgoto e banheiro encontravam-se presentes em respectivamente 85,5%, 

25,5%, 51,6% e 84,4% dos domicílios visitados. Os entrevistados relataram a 

presença de animais no peridomicílio tais como gato (69,9%), cães errantes 

(48,9%) e roedores (37,2%). A presença de terreno baldio, bananeiras, plantas 

frutíferas, criação de galinhas e criação de pássaros foram observadas 

respectivamente em 52,4%, 55,1%, 83,5%, 55,6%, 7,3% das residências 

visitadas.  

 

Dentre as variáveis avaliadas, apenas o habitat atuou como fato de risco, 

sendo que os animais de zonas rurais tiveram 3,39 mais chances de 

contraírem a infecção em relação aos da zona urbana (Tabelas 1 e 2). 

 

Tabela 1. Fatores associados à infecção pela L. braziliensis em cães positivos nos 

testes sorológico e/ou molecular. 

Variáveis  N Cães 

positivos 

Prevalência 

(%) 

OR 95% CI P-

valor 

Idade 1-2 anos 

> 2 anos 

163 

236 

52 

82 

31,9 

34,7 

1,13 

1* 

0,74-1,74 0,63 
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*Referência 

 

Sexo  Macho 

Fêmea 

236 

163 

83 

51 

35,1 

31,3 

1,19 

1* 

0,78-1,82 0,48 

Habitat  Rural 

Urbano 

59 

340 

32 

102 

54,2 

30 

2,76 

1* 

1,57-4,85 <0,0

1 

Contato 

com gatos  

Sim 

Não 

279 

120 

97 

37 

34,7 

30,8 

1,02 

1* 

0,64-1,61 0,98 

Contato 

com cães 

errantes 

Sim 

Não 

195 

204 

73 

61 

37,4 

29,9 

1,4 

1* 

0,92-2,16 0,13 

Contato 

com 

roedores  

Sim 

Não 

149 

250 

48 

86 

32,2 

34,4 

0,89 

1* 

0,57-1,37 0,68 

Terreno 

baldio 

Presença 

Ausência 

209 

190 

65 

69 

31,1 

36,3 

0,79 

1* 

0,52-1,2 0,31 

Bananeiras Presença 

Ausência 

220 

179 

80 

54 

36,4 

30,1 

1,33 

1* 

0,86-2,0 0,23 

Plantas 

frutíferas 

Presença 

Ausência 

333 

66 

117 

17 

35,1 

25,7 

1,56 

1* 

0,86-2,83 0,18 

Galinhas  Presença 

Ausência 

222 

177 

78 

56 

35,1 

31,6 

1,17 

1* 

0,76-1,78 0,52 

Pássaros Presença 

Ausência 

29 

370 

12 

122 

41,4 

33 

1,43 

1* 

0,66-3,1 0,47 

Rede de 

esgoto 

Presença 

Ausência 

206 

193 

66 

68 

32,0 

35,2 

0,86 

1* 

0,57-1,31 0,57 

Fossa 

sanitária 

Presença 

Ausência 

101 

298 

29 

105 

19,8 

35,2 

0,74 

1* 

0,45-1,21 0,28 

Banheiro  Presença 

Ausência 

336 

63 

109 

25 

32,4 

39,7 

0,73 

1* 

0,42-1,27 0,33 

Coleta de 

lixo 

Presença 

Ausência 

341 

58 

109 

25 

31,9 

43,1 

0,62 

1* 

0,35-1,09 0,13 



 

26 
 

Tabela 2. Associação entre cães positivos e os fatores habitat, contato com cães 

errantes, plantas frutíferas e coleta de lixo. 

Variáveis OddsRation Intervalo de 

Confiança à  

95% 

P- valor 

Habitat 3,9 1,6-9,4 <0,01 

Contato com cães 

errantes 

1,1 0,7-1,8 0,54 

Plantas frutíferas 1,3 0,7-2,4 0,39 

Coleta de lixo 1,8 0,7-4,5 0,18 

p=0,003 
likehood= 0,0046 

 

DISCUSSÃO 

 

Dentre os cães considerados infectados nesse estudo, a maioria era 

assintomática. Nos sintomáticos, as lesões cutâneas observadas foram 

semelhantes às descritas por outros autores (SERRA et al., 2003). Silveira et. 

al. (1996) e Serra et. al. (2003) observaram também grande número de animais 

assintomáticos em seus estudos, com 16,7% e 21,7% dos cães 

sorologicamente positivos apresentando lesões cutâneas, respectivamente. De 

acordo com Passos et. al. (1996), as lesões causadas pela leishmaniose 

tegumentar em cães apresentam alternância de períodos de cura e recidiva 

espontâneas, o que pode explicar a pequena quantidade de animais com 

lesões no momento da observação. Ferrer et. al. (2002) afirmam que o número 

de animais assintomáticos em regiões endêmicas pode chegar a 80% e estes 

cães podem estar atuando como fonte de infecção para os vetores e deixam de 

ser identificados devido à ausência de sintomatologia clínica. 

 

A pesquisa negativa de amastigotas no exame parasitológico direto demonstra 

a baixa sensibilidade dessa técnica para o diagnóstico da leishmaniose 

tegumentar em cães, conforme também foi demonstrado recentemente por 

Leça-Júnior et al. (2015). Esse resultado pode ser justificado pela escassez de 

parasitos nas lesões de cães infectados por L. braziliensis, como constatado 

por Zanzarini et. al. (2005). Além disso, segundo Furtado (1980), quanto maior 



 

27 
 

o tempo decorrido entre o surgimento da lesão e o diagnóstico parasitológico, 

menor a chance de se encontrar o parasita. A sensibilidade desse método nos 

casos de infecção por L. braziliensis está em torno de 100% nos dois primeiros 

meses de evolução da lesão, 75% aos seis meses e 20% acima dos 12 meses 

(FURTADO, 1980). Isso sugere que os animais desse estudo apresentavam 

lesões de evolução crônica, reduzindo as chances de detecção do parasita. 

Schubach et. al. (2001) destaca ainda a ocorrência de infecção bacteriana 

secundária que pode dificultar ainda mais a visualização das formas 

amastigotas no exame parasitológico direto.  

 

Quanto ao diagnóstico sorológico, o resultado obtido nesse estudo é 

semelhante ao encontrado por Silveira et. al. (1996), que relataram 18,2% de 

animais soropositivos no estado do Paraná. Entretanto, a variação da taxa de 

soroprevalência é muito alta (2,16% a 50,3%) quando se consideram os 

valores observados por outros autores (PEREIRA et al.2008; REIS et al., 2011; 

ARAÚJO et. al. 2014; LEÇA-JÚNIOR et al., 2015). Apesar da IFA ser 

amplamente utilizada pela sua praticidade e baixo custo, sua utilização é 

controversa em virtude dos baixos níveis de anticorpos séricos detectáveis e 

pela possibilidade de reações cruzadas (UCHÔA et. al., 2001). Os resultados 

do diagnóstico sorológico variam de acordo com a fase da infecção (HEUSSER 

et. al. 2010). Segundo Uchôa et al. (2001), níveis mais elevados de anticorpos 

específicos são produzidos quando há múltiplas lesões cutâneas, em fases 

mais tardias da infecção e em lesões cutâneas simples com envolvimento da 

drenagem linfática e possivelmente do linfonodo. Adicionalmente, o tempo de 

soroconversão pode ser de até 22 meses após a infecção e, durante este 

período, não é possível a detecção de animais infectados perante a realização 

dos métodos sorológicos (SOLANO-GALEGO et al., 2005). 

 

A PCR para o diagnóstico da leishmaniose tegumentar pode ser feita a partir 

de biopsias de pele íntegra ou com lesão, de punções de linfonodos e sangue 

venoso periférico (REITHINGER et al., 2000; VELASQUEZ et al., 2006). 

Entretanto, a realização da técnica a partir de amostras de sangue é 

considerada pouco sensível por alguns autores, devido principalmente ao 

reduzido número de parasitas circulantes (REITHINGER et al., 2000; SANTOS 
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et al., 2010). Nesse estudo a PCR para detecção do DNA de L. braziliensis foi 

realizada a partir da capa leucocitária e permitiu a identificação de grande 

número de animais infectados. Dentre os cães infectados assintomáticos, 72% 

foram identificados através da PCR, o que demonstrou a eficácia dessa técnica 

para o diagnóstico da infecção em cães. Martins et al. (2010) também 

verificaram a eficácia da PCR feita a partir de amostras de sangue venoso 

periférico para detecção do DNA de L. braziliensis em pacientes humanos sem 

lesões cutâneas. Segundo Rodrigues (2000), a PCR exibe sensibilidade e 

especificidade significativamente maior que as técnicas de pesquisa direta, 

isolamento em cultura e IFA. Esta característica favorece a identificação em 

casos de doenças subclínicas e de baixo parasitismo, o que possibilita melhor 

acompanhamento do tratamento e avaliação mais precisa da prevalência da 

doença em áreas endêmicas (RODRIGUES, 2000). 

 

Sugere-se que o elevado número de animais positivos na PCR para detecção 

do DNA de L. braziliensis e sorologicamente negativos na IFA pode ser devido 

ao fato dos cães avaliados não terem sofrido soroconversão até o momento do 

estudo. Além disso, a maioria dos animais avaliados era assintomática, o que, 

segundo Uchôa et. al (2001) também reduz a possibilidade de detecção de 

anticorpos específicos. Neste estudo a maioria dos animais apresentava-se 

subnutrido e com escore corporal ruim, o que sugere que estes não 

apresentavam bom estado imunológico, sendo, consequentemente, incapazes 

de gerar anticorpos contra a infecção por Leishmania. Uchôa et al. (2001) 

acrescentam, ainda, que a resposta imune humoral em casos de LT é fraca e 

na maior parte dos casos é mediada pelos linfócitos T. 

 

Adicionalmente, Martins et. al. (2010) observaram que a técnica de PCR pode 

ser positiva mesmo após anos de cura clínica da lesão. Eles concluíram em 

seu estudo que, dos 93 pacientes sem lesão, 37 (39,8%) foram PCR-positivos, 

indicando a presença de material genético do parasita. Todos esses dados, em 

conjunto, podem explicar o fato do exame sorológico ter apresentado 

percentual de detecção inferior ao diagnóstico molecular.  
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A ausência de animais positivos para L. infantum chagasi pode ser explicada 

pela ausência dos flebotomíneos envolvidos no ciclo de transmissão do agente 

na região estudada. Em estudo recente desenvolvido por Cova et al. (2015) na 

mesma área, verificou-se que as espécies de flebotomíneos mais 

representativas foram Lutzomyia whitmani (Nyssomyia whitmani) (68%) e Lu. 

intermedia (Nyssomyia intermedia) (26%), não tendo sido detectada a presença 

de Lu. longipalpis, principal vetor da leishmaniose visceral 

 

Com relação às variáveis epidemiológicas, apenas o habitat foi considerado 

como fator de risco, sendo os animais das zonas rurais mais expostos à 

infecção. Resultado semelhante foi observado no estudo realizado por 

Zanzarini et. al. (2005), que também encontraram grande número de animais 

infectados (55,2%) na zona rural. Reithinger et. al. (1999) sugerem que o maior 

número de animais infectados em zonas rurais seja devido à maior proximidade 

dos vetores com animais silvestres e cães, uma vez que o padrão de 

transmissão da doença é tradicionalmente silvestre. Por outro lado, Maywald et 

al. (1993), estudando regiões endêmicas para leishmaniose tegumentar em 

Minas Gerais, compararam os achados de área rural e área urbana e 

constataram que, de 429 cães, apenas 1% foi positivo na área rural, enquanto 

10,6% foram positivos na área urbana. Segundo Falqueto (1986), o ciclo de 

transmissão de leishmaniose tegumentar apresenta características peculiares a 

cada região endêmica, o que nem sempre permite extrapolar dados de uma 

região para outra. Sendo assim, cada região irá apresentar variação em seus 

fatores de risco de acordo com a espécie dos parasitos, dos reservatórios e 

dos flebotomíneos presentes. 

 

CONCLUSÃO 

 

Os resultados dessa pesquisa permitem dizer que no Município de Ituberá, 

Bahia, zona endêmica para leishmaniose tegumentar, há um grande número 

cães infectados, sendo na maior parte assintomáticos. A presença desses 

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

homem nessa localidade. A zona rural se mostrou como um fator de risco para 

a infecção. 
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ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Figura 1. Animal apresentando lesão 

ulcerada na orelha direita. Resultado 

positivo na PCR. 

Fonte: Arquivo Pessoal, 2012. 

 

 

Figura 2. Animal apresentando lesão ulcerada 

junção mucocutânea do focinho. Resultado 

positivo na PCR e na RIFI 

Fonte: Arquivo Pessoal, 2012. 
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Figura 3. Animal apresentando lesão ulcero 

crostosa no pavilhão interno da orelha. Resultado 

positivo na PCR e na RIFI 

Fonte: Arquivo Pessoal, 2012. 

 

 

Figura 4. Animal apresentando lesão ulcerada em 

bolsa escrotal. Resultado negativo. 

Fonte: Arquivo Pessoal, 2012. 
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Figura 5. Área rural de coleta. 

Fonte: Arquivo Pessoal, 2012. 

 

 

Figura 6. Área rural de coleta. 

Fonte: Arquivo Pessoal, 2012. 
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Figura 7. PCR L. braziliensis. Canaleta 1 

marcador, canaleta 2 controle positivo, canaleta 5 

e 6 amostras positivas, canaleta 8 controle 

negativo. 

Fonte: Arquivo Pessoal, 2012. 

 

 


