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OCORRÊNCIA DE Leishmania infantum POR PCR EM CÃES DA CIDADE 

DE JEQUIÉ E DESCRIÇÃO DE CASOS: PERFIL CLÍNICO, 

HEMATOLÓGICO E BIOQUÍMICO  

RESUMO 

A Leishmaniose Visceral Canina é uma zoonose distribuída mundialmente, de 

importância constatada epidemiologicamente no Brasil, concentrando o maior 

número de casos na Região Nordeste. A doença é causada pelo agente 

etiológico Leishmania chagasi (= infantum), transmitido pelo invertebrado do 

gênero Lutzomia, tendo como um dos reservatórios o canídeo doméstico.  O 

objetivo desse estudo foi diagnosticar através da análise molecular cães 

naturalmente infectados por Leishmania spp da cidade de Jequié-Ba e, 

descrever os casos assinalando os seus sinais clínicos, alterações 

hematológicas e bioquímicas; além de identificar a espécie presente através da 

PCR-RLFV. Foram feitas avaliação clínica e coleta de 198 amostras de 

sangue, encaminhadas ao laboratório de patologia clínica e genética da UESC. 

Do total, apenas quatro animais foram positivos na PCR para o agente, sendo 

dois sintomáticos e dois assintomáticos. Todas as amostras positivas foram 

identificadas para Leishmania infantum. Foram feitas análises descritivas dos 

casos positivos: sinais clínicos, e dados hematológicos e bioquímicos. Com os 

resultados obtidos concluímos que não existe relação entre a positividade do 

diagnóstico molecular dos cães com as alterações clínicas consideradas 

compatíveis com a doença estudada e as alterações hematológicas e 

bioquímicas encontradas, fazendo-se necessário sempre a realização de um 

exame específico seja ele parasitológico, sorológico ou molecular, para 

diagnóstico em cães apresentando ou não sinais clínicos. 

 

Palavras chave: Leishmaniose, canídeos, sinal clínico, PCR. 
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CLINIC , HAEMATOLOGICAL , BIOCHEMICAL AND MOLECULAR PROFILE 

in DOGS NATURALLY INFECTED by Leishmania infantum 

ABSTRACT 

The Canine Visceral Leishmaniasis is a zoonosis distributed worldwide. 

Its epidemiologically importance is observed in Brazil, where the largest number 

of cases is concentrating in the Northeast Region. The disease is caused by the 

etiologic agent Leishmaniachagasi (= infantum), transmitted by invertebrate 

gender Lutzomia, having as one of the reservoirs the domestic canid. The aim 

of this study was to diagnose through molecular analysis dogs naturally infected 

with Leishmaniaspp in the city of Jequié-Ba and, describe cases indicating their 

clinical signs, hematological and biochemical changes. Also, it intended to 

identify the species present through PCR-RLFV. They were made clinical 

assessment and collection of 198 blood samples sent to the laboratory of 

clinical pathology and genetics at UESC. Of the total, only four animals were 

positive in PCR for the agent, two symptomatic and two asymptomatic. All 

positive samples were identified for Leishmaniainfantum. Descriptive statistical 

analysis of positive cases were made: clinical signs, hematological and 

biochemical data. With the results we conclude that there is no relationship 

between the positivity of molecular diagnosis of dogs with considered clinical 

alterations compatible with the studied disease and hematological and 

biochemical alterations found. It is always necessary to carry out a specific 

examination whether it is parasitological, serological or molecular diagnostic in 

dogs with clinical signs or not.  

Keywords: Leishmaniasis, canids, symptomatology, PCR. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Leishmaniose é uma doença causada pelo protozoário do gênero 

Leishmania, o qual possui variação em relação as suas espécies, sendo elas L. 

infantum, L. chagasi, L. mexicana e L. donovani, dentre outras (SILVA, 2007). 

Segundo Maurício et al. (2001), há evidências de que L. chagasi e L. infantum 

sejam a mesma espécie de Leishmania, sendo hoje tratada muitas vezes no 

continente americano como L. chagasi (= L. infantum). Esses parasitos são 

transmitidos tanto para os animais como para os humanos através da picada 

de insetos dípteros dos gêneros: Phebotomus sp e Lutzomia longipalpis 

(MOLINA et al., 1994).  

Está amplamente distribuída mundialmente, sendo encontrada na Europa, 

Ásia, Oriente Médio, e nas Américas. Na América Latina já foi descrita em 12 

países (BRASIL, 2003). Desde 1978 é uma doença de notificação obrigatória 

no Brasil, e sua ocorrência tem sido registrada em todas as regiões, sendo o 

Nordeste com maior incidência (aproximadamente 90% dos casos notificados) 

(MARZOCHI et al., 1985).  

Leishmaniose Visceral Canina (LVC) é a forma mais grave da doença, 

podendo ser fatal devido a falha do hospedeiro em desenvolver um mecanismo 

de resposta imunomediada eficiente contra o parasita (SILVA, 2007; 

ABRANCHES et al., 1991). A transmissão vertical não ocorre, porém estudos 

realizados encontraram a presença de parasitos em órgão genitais, o que 

possibilita a suspeita da ocorrência de transmissão venérea (TRAVI et al., 

2001; ANDRADE et al., 2002).  

O cão é considerado o principal reservatório dos parasitas da 

Leishmaniose Visceral Canina e Humana, esses animais quando infectados em 

estado latente, podem ser assintomáticos, porém quando doentes podem 

apresentar diferentes tipos de sinais clínicos, como por exemplo: febre 

irregular, anemia, perda de peso, caquexia, hepatoesplenomegalia, 

onicogrifose, dermatite, lesões oculares, distúrbios hemorrágicos e alterações 

neurológicas (REIS et al., 2006; ALVES; BEVILACQUA, 2004). Devido a isto, 

os cães se tornam importantes epidemiologicamente, sendo considerados 
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alvos em programas de erradicação da doença estabelecidos pelo governo 

(MOSHFE et al., 2009; ANDRADE et al, 2002). 

Devido os sinais clínicos dessa doença serem variáveis e inespecíficos, o 

diagnóstico clínico se torna difícil e precário. O diagnóstico laboratorial positivo 

pode ser dado através de métodos parasitológicos, sorológicos ou moleculares 

(SILVA, 2007; MELO, 2004; ALVES; BEVILACQUA, 2004).  

A crescente disseminação da Leishmaniose Visceral vem tendo como principal 

causa a vasta urbanização que ocorreu nos últimos anos, em decorrência 

principalmente dos desmatamentos e migração populacional aos centros 

urbanos (SOUZA; ALMEIDA, 2008). Este estudo teve como objetivo 

diagnosticar cães com Leishmaniose em Jequié-Ba, sendo esse município 

considerado de alta incidência e descrever as alterações clínicas, 

hematológicas e bioquímicas dos animais positivos.   
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral: 

Diagnosticar através da análise molecular cães naturalmente infectados 

por Leishmania spp da cidade de Jequié-Ba e, correlacionar com os seus sinais 

clínicos e alterações hematológicas; além de identificar a espécie presente 

através da PCR-RFLP. 

2.2. Objetivos Específicos: 

2.2.1. Realização da PCR utilizando o primer ITS-1 gênero-específico 

Leishmania e o primer RV1/RV2 espécie-específico Leishmania infantum em 

todas as amostras 

2.2.2. Realização da PCR-RFLP em amostras positivas da PCR utilizando  

o primer ITS-1, para identificação da espécie encontrada. 

        2.2.3. Descrever os casos de cães naturalmente infectados considerando 

os sinais clínicas e alterações hematológicas e bioquímicas.   
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

3.1. Ciclo Biológico (Agente Etiológico/Vetor/Reservatório): 

A Leishmaniose é causada por um agente etiológico classificado como 

protozoário do gênero Leishmania, da ordem Kinetoplastida e família 

Trypanosomatidae. Possui um ciclo biológico heteroxênico, fazendo-se 

necessário a presença de dois hospedeiros, sendo um invertebrado, o inseto, e 

outro vertebrado, representado por um canídeo doméstico ou silvestre, 

roedores ou até mesmo pelos humanos (MORENO; ALVAR, 2002; 

MARCONDES et al., 2006). Esse gênero possui várias espécies com 

características peculiares, como por exemplo, a L. donovani é responsável pela 

infecção em humanos, enquanto a L. chagasi e L. infantum causam a 

Leishmaniose Visceral tanto em humanos como em cães, muitos autores 

consideram essas duas últimas como espécies indistintas, baseados em 

análises bioquímicas e moleculares, mas ainda existe controvérsia (MELO, 

2004). 

Os mamíferos da família Canidae, principalmente os cães (Canis 

familiaris) e raposas são considerados os principais reservatórios do agente 

etiológico, além deles foram encontrados também em marsupiais do gênero 

Didelphis e roedores naturalmente infectados, mas sem dúvida, o cão 

doméstico é o reservatório mais importante como fonte de infecção para o 

vetor, tendo papel importante na cadeia de transmissão da Leishmaniose 

Visceral Humana. No Brasil pesquisadores também atribuem o homem como 

reservatório deste parasito (ALVES; BEVILACQUA, 2004; TRAVI et al., 2001). 

A infecção da Leishmania se dá através da picada da fêmea do 

invertebrado da ordem Diptera, família Psychodidae, e do gênero Lutzomia 

longipalpis nas Américas Central e Sul e do gênero Phebotomus sp no Velho 

Mundo; os quais são encontrados em regiões rurais e urbanas (domésticas e 

peridomésticas). O inseto possui componentes presentes em sua saliva que 

estão diretamente ligados a alta eficiência de transmissão do parasito, dentre 

eles o mais conhecido é o peptídeo vasodilatador maxadilan, que possui o 

poder de aumentar a possibilidade de fagocitose do parasita pelos macrófagos 
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e inibir a habilidade do macrófago ativo de matar os parasitos intracelulares 

(SOARES et al., 1998; MONTEIRO et al., 2005). 

Os parasitas durante o ciclo podem ser encontrados tanto na forma 

promastigotas, nos insetos, como amastigotas (aflagelar) nos vertebrados, 

caracterizando-se assim o seu pleomorfismo (GUARGA et al., 2000). Quando 

ocorre o repasto sanguíneo, o inseto adquire as formas amastigotas do 

parasito, as quais na luz do tubo digestivo se transformam em promastigotas, 

passando por alterações morfológicas e fisiológicas, as metacíclicas ou 

infectantes se movem para a parte anterior do trato digestório, as quais no 

próximo repasto que o inseto fizer serão depositadas na pele do animal (MELO, 

2004). 

No hospedeiro vertebrado, as formas promastigotas são fagocitadas, 

conseguindo então sobreviver no fagossomo onde se transformam em 

amastigostas novamente e começam a se dividir, multiplicando-se, até que a 

célula se rompe e novamente formas amastigotas são fagocitadas por novos 

macrófagos; através destas células, os parasitos podem se disseminar pelo 

organismo do hospedeiro para outros órgãos, tais como baço, medula óssea, 

fígado, causando uma infecção crônica (MELO, 2004; SILVA, 2007). Após a 

ingestão dessas novas formas amastigotas pelo inseto, o ciclo da Leishmania 

se completa (GUARGA et al., 2000).  

 

3.2. Sinais Clínicos: 

A Leishmaniose Visceral Canina (LVC) é uma doença multissistêmica 

crônica que apresenta diferentes tipos de sinais clínicos, podendo ser 

influenciados pelo estado nutricional, fase do curso da doença e presença de 

doenças concomitantes (SOLANO-GALLEGO et al., 2000; MORENO; ALVAR, 

2002). 

Descritos na literatura, os sinais clínicos observados são: apatia, febre, 

atrofia muscular, vômito, diarreia, melena, hepatomegalia, esplenomegalia, 

linfoadenopatia, dermatite granulomatosa ou ulcerativa, hiperceratose, 

descamação, onicogrifose, uveíte anteior, conjuntivite, blefarite, convulsão, 

rinite, perda de peso, epistaxe, sinais de insuficiência renal, poliartrite 
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neutrofílica e icterícia (ABRANCHES et al., 1991; BARBOSA et al., 2012). 

Segundo Mattos et al. (2004), os sinais clínicos mais observados são: 

linfoadenopatia, úlceras de pele e hipertermia. 

As lesões de pele são comumente observadas em animais com 

Leishmaniose, principalmente correlacionadas com a ação direta dos parasitos 

como também através da necrose de pequenos vasos sanguíneos da pele que 

ocorre decorrente da deposição de imunocomplexos (RIDLEY; RIDLEY, 1983). 

As alterações oftálmicas são decorrentes ao parasitismo intenso não apenas 

no aparelho lacrimal e sua consequente gradativa destruição, como também 

em toda sua estrutura ocular (ROZE; 1986). 

A deposição de imunocomplexos nos rins, levam ao aparecimento de 

sinais correlacionados a glomerulonefrite, nefrites e insuficiência renal, os quais 

estão na maioria das vezes associadas a morte do animal por falência renal 

(COSTA-VAL et al., 2007). 

A onicogrifose, considerada por Sciaramella et al (1997) como sinal 

patognomônico da doença, não foi atribuída no estudo feito por Mattos et al. 

(2004). Segundo Marzochi et al. (1985) esse sinal é atribuído pela baixa 

atividade do animal e, consequentemente, pouco desgaste das unhas.  

Estudos mostram que não existem sinais clínicos característicos que possam 

ser usados como marcadores clínicos específicos para dada Leishmaniose 

como acontece em outras doenças, o que dificulta o diagnóstico clínico 

(MORENO; ALVAR, 2002; SOLANO-GALLEGO et al., 2000). 

Devido ao exposto, a LVC pode ter como diagnóstico diferencial 

diferentes doenças como: lúpus eritematoso sistêmico, toxoplasmose, 

cinomose, babesiose, hepatozoonose, dirofilariose, trichuríase, ancilostomose, 

leptospirose, brucelose, erliquiose, dentre outras (MARCONDES et al., 2006). 

Além disso, existem evidencias da presença associada da Leishmania em 

quadros patológicos como poliartrites, trombose vascular de artérias e veias, 

pênfigo foliáceo, coagulação intravascular disseminada, colite crônica, 

hemangiosarcoma, e pneumonia intersticial (AGUIAR et al., 2007). 

Animais infectados e assintomáticos podem ser fonte de infecção para os 

flebotomíneos, embora quando comparados com os infectados sintomáticos, as 

taxas de infecção sejam menos consistentes. (MORENO; ALVAR, 2002). 
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3.3. Alterações Hematológicas e Bioquímicas:  

A redução da contagem de eritrócitos no hemograma, consistentemente 

encontrados em animais infectados e sintomáticos podem refletir o 

comprometimento da capacidade de reposição celular da medula óssea. Os 

achados hematológicos quantitativos, obtidos pelo hemograma, fornecem 

subsídios importantes quanto à resposta orgânica do cão com Leishmaniose 

(AGUIAR et al., 2007; MATTOS et al., 2004). 

A hiperproteinemia também é um achado bastante encontrado nos cães 

infectados e ocorre devido a uma resposta imune humoral policiclonal. Já a 

trombocitopenia descrita na literatura, tem sido associada ao sequestro 

esplênico e, ocasionalmente, por aplasia ou hipoplasia medular que, aliada a 

vasculite, uremia e insuficiência hepática podem desencadear hemorragias 

(LLERA et al., 2002). 

No leucograma, a monocitose é observada em cães com diagnóstico 

positivo, sendo do tipo compensatória, assim como a neutrofilia (KEENAN et 

al., 1984). 

Os cães infectados apresentam valores bioquímicos séricos médios 

ligeiramente superiores ou inferiores aos dos cães soronegativos, mediante a 

isso, a baixa especificidade dos exames hematológicos e bioquímicos séricos 

em termos práticos e não experimentais, são desprovidos de valor para 

diagnóstico. Porém, o aumento dos níveis de ureia e creatina são amplamente 

relatados em casos de LVC, devido à inflamação crônica e doença renal 

concomitante que se desenvolve (TORRES et al., 2013). 

 

3.4 Diagnóstico Laboratorial 

3.4.1 Parasitológico 

O teste parasitológico é considerado de excelência para o diagnóstico da 

doença, que consiste na observação através da microscopia direta das formas 

amastigotas da Leishmania em esfregaços de tecidos e fluidos corporais como: 

linfonodo, medula óssea, baço, fígado, pele e sangue corados por Giemsa, 

Leishman ou Panótipo (LAURENTI, 2009; MAIA; CAMPINO, 2008). Nesse 
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teste a presença apenas de um único parasito ao microscópio em um 

esfregaço é suficiente para o diagnóstico da doença (MELO, 2004). 

Esse teste é considerado seguro, simples de ser realizado e rápido, com 

especificidade de 100%, porém a sua sensibilidade irá depender do grau de 

parasitismo, do tipo de tecido coletado, do processamento e da coloração da 

amostra, além da experiência do observador (LAURENTI, 2009). Para 

aumentar a sensibilidade desse teste, geralmente aumenta-se o tempo de 

observação e o número de amostras coletadas do mesmo tecido (MAIA; 

CAMPINO,2008).  

 

3.4.2 Sorológicas 

As técnicas sorológicas utilizadas para detecção de anticorpos 

específicos da Leishmania são: Imunoflorescencia Indireta (RIFI), Ensaio 

Imunoenzimático (ELISA), Aglutinação Direta (DAT), e Western Blot (WB). 

Dentre esses o ELISA e o RIFI são recomendados pelo Ministério da Saúde 

para fins do inquérito epidemiológico populacional canino, por serem de fácil 

execução, rápida e barata. (BRASIL, 2003; ALVES; BEVILACQUA, 2004). 

Segundo Silva et al. (2005) o WB possui uma maior sensibilidade e 

precocidade quando comparado ao RIFI e ELISA. 

Os falsos negativos podem ocorrer, quando cães infectados não 

produzirem anticorpos (AGUIAR et al., 2007). Outro fator negativo do teste 

imunológico ocorre quando existe a presença concomitante de outras doenças 

ou agentes no mesmo organismo, como sabido em cães infectados por 

Tripanossoma cruzi, Leishmania chagasi e Leishmania brasiliensis. Esta 

reação cruzada se dá devido a presença de determinados antígenos e de 

proteínas comuns aos parasitos e assim possibilitam um diagnóstico falso 

positivo (BADARO et al., 1996). 

Devido ao exposto, faz-se muitas vezes necessário a utilização de outros 

métodos de diagnósticos como o cultivo, a imunohistoquímica ou a reação em 

cadeia da polimerase (PCR), para confirmação de um resultado positivo na 

sorologia (AGUIAR et al., 2007). 
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Pesquisas veem sendo realizas com o intuito de buscar componentes 

antigênicos purificados que possam ser utilizados como instrumentos para se 

obter diagnósticos específicos (LAURENTI, 2009).  

 

3.4.3 Molecular 

Para diagnóstico molecular da Leishmaniose Visceral, já foram 

desenvolvidos testes da PCR (Reação em Cadeia de Polimerase), onde ocorre 

a amplificação enzimática de uma parte específica da molécula de DNA ou 

RNA durante sucessivos ciclos (SILVA, 2012). 

Estas técnicas possuem algumas características importantes: alta 

especificidade, porém baixa sensibilidade; possibilitam sua realização com 

diferentes tipos de tecidos e fluidos corporais; são utilizadas não só para 

diagnóstico, mas também para monitoramento do tratamento e estudos 

epidemiológicos; possibilitam a diferenciação das espécies de Leishmania; seu 

sucesso independe da imunocompetência ou história clínica do paciente; e o 

custo para realização é alto, o que muitas vezes inviabiliza o uso como método 

diagnóstico na rotina (MELO, 2004; SILVA et al., 2010). 

No DNA da Leishmania existe uma região chamada ITS-1 (espaçador 

interno transcrito), que fica situada entre uma pequena e grande unidade do 

gene RNA, a qual não é codificante, e possui cerca de 200 cópias espalhadas 

no genoma do parasito, é específico para este gênero mas não se difere entre 

as espécies. Mediante a isto foi desenhado o primer gênero-específico ITS-1 

(SANCHES, 2014; SILVA, 2012). 

Para a diferenciação das espécies de Leishmania, além de primers 

espécie-específicos, como por exemplo, os iniciadores RV1 e RV2 utilizados 

com sucesso na identificação de Leishmania (= infantum) chagasi, alguns 

primers possibilitam o uso para a diferenciação de espécie o corte com enzima 

de restrição (PCR-RFLP) (LIMA JUNIOR et al., 2009). Neste método é utilizada 

uma ou mais enzimas, como por exemplo a enzima Hae III, a qual facilita a 

diferenciação das espécies através das bandas formadas (figura 1), sem 

precisar da realização do sequenciamento das amostras positivas na PCR para 

Leishmania (SANCHES, 2014; INSTITUTO OSWALDO CRUZ, 2002). 
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Figura 1: Método RFLP: enzima HaeIII digestão de produtos da PCR com primer 
ITS1. 

 
Fonte: Manual molecular de procedures, Inst. Oswaldo Cruz, 2002. 

Na PCR quantitativa (qPCR) além da identificação do DNA do parasito e 

diferenciação de espécies, é possível também a quantificação da carga 

parasitária do agente (COSTA-VAL et al., 2007; MANNA et al., 2009). 

 

3.5 Epidemiologia 

A Leishmaniose Visceral encontra-se entre as sete endemias 

consideradas prioritárias no mundo, tornando-se um importante problema de 

saúde pública devido a sua ampla distribuição mundial e registro de casos em 

quase todos os continentes, com exceção da Oceania. Está presente 

principalmente em regiões tropicais e subtropicais da Ásia e Oriente Médio, sul 

da Europa, norte da África, América do Sul e Central; cerca de 90% dos casos 

de Leishmaniose Visceral ocorrem no Brasil, Índia, Nepal, Sudão e Bangladesh 

(MELO, 2004; MESTRE; FONTES, 2007). 

Na América Latina, a doença já foi descrita em pelo menos 12 países, 

ocorrendo desde o sul do México até o norte da Argentina, sendo que Brasil, 

Argentina e Paraguai concentram 78% dos casos (LAINSON; RANGEL, 2005).  
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Especificamente no Brasil, a Leishmania Visceral é considerada um 

grave problema de saúde pública, pois está presente em todas as regiões e 

apresenta uma média de 3.458 casos confirmados por ano tendo em vista sua 

magnitude e expansão geográfica. Entre os anos de 2001 a 2010, o país 

notificou 33.315 casos com uma taxa de letalidade de 6,9% ao ano (BRASIL, 

2011). Tem sido apontada como doença reemergente pelo processo de 

transição epidemiológica, pela incidência crescente nas áreas onde ocorria 

tradicionalmente, além da expansão geográfica para os estados mais ao sul do 

país (WERNECK, 2010).  

Inicialmente a enfermidade estava restrita às áreas ao ambiente rural do 

semi-árido do Nordeste do país, mas apresentou mudanças no padrão de 

transmissão, expandiu para outras regiões do país com incidência nos grandes 

centros (ALVES; BEVILACQUA, 2004). A partir de 1980, possivelmente, devido 

às mudanças decorrentes das transformações ambientais, induzidas por fluxos 

migratórios intensos, esvaziamento rural, urbanização crescente com ocupação 

desordenada e iniquidades na distribuição de renda, houve a expansão das 

áreas endêmicas, promovendo o aumento dos casos nos centros urbanos de 

médio e grande porte (MELO, 2004). Casos autóctones foram registrados em 

21 dos 27 estados, nas cinco regiões brasileiras (BRASIL, 2003). 

Na Bahia, a Leishmania Visceral é endêmica em 52% de seus 

municípios, sendo registrado, no período de 1996 a 2006, uma média de 715 

casos/ano (BRASIL, 2011). A região central do estado concentra as taxas de 

prevalência mais elevadas da enfermidade, porém, nos últimos anos, 

observou-se sua dispersão geográfica para o litoral e o sul do estado, 

indicando mudanças no perfil ecoepidemiológico da doença (OLIVEIRA; 

ARAÚJO, 2003).   

Jequié, município localizado no Sudoeste da Bahia é considerado um 

município endêmico para Leishmania Visceral Canina, onde observa-se o 

aumento do número de casos em áreas principalmente de ocupações recentes, 

muitas vezes oriundas de um desmatamento, provocando um desequilíbrio 

ecológico e destruição de habitats naturais (AGUIAR et al., 2007).  
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Município 

O município utilizado para coleta de amostras foi o de Jequié-Ba (figura 

2), o qual está situado na região Sudoeste da Bahia (13° 51′ 4″ S 40° 4′ 52″ O), 

distante aproximadamente 365km da capital baiana Salvador. Pertence a uma 

região de clima tropical semi-árido, com temperatura média anual de 23,3º C e 

amplitude térmica anual de 5,6º C, com índice de pluviosidade anual variando 

de 500 mm. O bioma do município é representado estritamente pela Caatinga e 

Mata Atlântica. Possui uma população aproximada de 161.528 habitantes, área 

total de 3.227,343 km² e densidade demográfica de 47,07 habitantes/km² 

(CAMPOS, 2006). 

 
Figura 2: Mapa localização do município de Jequié-Ba.  

 
                                                                         Fonte: CAMPOS, 2006. 

Segundo Paranhos – Silva et al (1996), em estudo epidemiológico 

realizado no município, a prevalência estimada da doença situava-se em torno 

de 20%.  Os bairros em que foram realizadas as coletas dos animais foram 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Bahia_Municip_Jequie.svg
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escolhidos de forma aleatória, foram eles: Cidade Nova, Joaquim Romão, 

Jequiezinho, Centro. 

 

4.2 Animais 

Os cães utilizados foram todos semidomiciliados em Jequié, no total de 

198 animais. Foram coletadas 198 amostras de sangue de cães 

semidomiciliados do município de Jequié-Ba, por conveniência, abrangendo 

animais com idade acima de um ano, ambos os sexos e sem raças definidas. 

Para o cálculo amostral foi considerado o número estimado da população 

canina do município de Jequié, com erro amostral de 5% e prevalência 

estimada de 20%.    

 

4.3 Coleta das amostras 

Para coleta foram montados postos nos bairros, aos sábados e domingos 

para facilitar a presença da população, como também foram realizadas visitas 

domiciliares. A data da coleta foi divulgada previamente por representantes de 

bairro e criadores de animais da cidade. Em contrapartida foi oferecido aos 

proprietários dos animais os resultados dos exames e orientação veterinária. 

Foram coletados os dados de cadastro (dados do proprietário e do 

animal) através de um questionário epidemiológico-clínico individualmente, 

onde também continham informações sobre anamnese e sinais clínicos 

encontrados durante o exame (anexo 1). Esse questionário foi respondido 

apenas por responsáveis maiores de dezoito anos de idade responsáveis pelos 

animais.   

Após o preenchimento do questionário e exame clínico, foi feita a coleta 

(figura 3) em cada animal de 5 a 10 ml de amostra de sangue pelo acesso 

através da veia jugular. Essas amostras foram então devidamente 

acondicionadas em dois tubos por animal, devidamente identificados, um 

contento EDTA e outro sem EDTA, colocadas em um isopor com gelo, e 

levadas para o laboratório de análises clínicas e genética da UESC.  
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Figura 3: Coleta de amostra sanguínea. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

4.4 Testes hematológico e bioquímicos 

4.4.1 Hemograma 

O exame foi realizado com contador automático, utilizando o equipamento 

Animal Blood Counter Vet (ABC Vet) que forneceu os dados hematológicos: 

leucometria, hematimetria, hemoglobina, hematócrito, plaquetas, VGM (Volume 

Globular Médio), CHGM (Concentração Globular Média de Hemoglobina); a 

proteína total foi estimada com o auxílio de refratômetro portátil. O hematócrito 

foi confirmado através do método convencional, utilizando um capilar, uma 

microcentrífuga e do cartão de leitura de hematócrito. A contagem diferenciada 

de leucócitos foi feita através da microscopia ótica direta, objetiva de 100x, pela 

coloração da lâmina com o kit Panótico Rápido LB. Os valores de referência 

utilizados foram os preconizados por Jain (1993).  

 

4.4.2 Análises Bioquímicas 

Após a realização do hemograma, as amostras de sangue foram 

centrifugadas e em seguida separados a capa de leucócitos e o plasma, 

utilizando uma pipeta e tubo plástico de 2ml estéreis. 
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Para a determinação da ALT, AST, Uréia e Creatinina foram utilizados 

kits da LabTest, e avaliados no equipamento BioPlus2000. Os valores de 

referência utilizados foram segundo Kaneco et al. (1997). 

 

4.5 PCR (Reação de Cadeia Polimerase) 

4.5.1 Extração de DNA 

As amostras de sangue coletadas foram submetidas à extração do DNA, 

através da capa de leucócitos, utilizando o kit Wizard Genomic DNA Purification 

da Promega®, conforme preconiza o fabricante. Após a extração, as amostras 

foram quantificadas utilizando o aparelho NanoDrop e agrupadas em relação a 

sua concentração de DNA, no primeiro grupo encontravam-se as amostras com 

concentração menor que 50ng/µL e o outro com amostras de concentração 

entre 50 e 300ng/µL, além disso, através deste aparelho também foi possível 

assegurar a pureza das amostras trabalhadas e padronizar a reação de PCR. 

 

4.5.2 Amplificação do DNA 

Para amplificação do DNA extraído foram selecionados dois conjuntos de 

primers, um gênero-específico para Leishmania spp. (LITSR/L58S), e o outro 

espécie-específico para Leishamnia infantum (RV1/RV2). Toda reação da PCR 

foi otimizada a partir da utilização da temperatura de anelamento, das 

concentrações dos primers, dos DNTP’s, dos íons Mg, da Taq Polimerase e da 

quantidade correta e adequada de ciclos, as concentrações variaram de acordo 

com os grupos de diferentes concentrações de DNA.  

 

4.5.2.1 PCR Leishmania spp. (gênero-específica) 

O protocolo utilizado para a amplificação da região ITS-1 do DNA 

ribossomal se baseou na análise dos genes codificadores da ssU rRNA e 5.8S 

rRNA, pelos primers: LITSR (sense) sequência 5´ CTGGATCATTTTCCGATG 

3’ e L5.8S (antisense) de sequência 5´ TGATACCACTTATCGCACTT 3’, 

resultando na amplificação de um fragmento de 300 a 350pb do produto da 

primeira reação (EL TAIL et al, 2000). 

Para a realização da amplificação do DNA foram utilizados dois 

protocolos, cujo o volume final da reação se manteve sempre com 50 µl. Para o 

primeiro grupo com amostras com concentração de DNA menor que 50, foram 
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utilizados 10 µl de DNA molde e adicionados a um tubo contendo 0,25 µl de 

Taq DNA polimerase (Invitrogen®) a 2,5 µl de cada iniciador, 1X tampão 

contendo MgCl2 5 µl , Mg 1,6 µl,  DNTP 1 µl, DMSO 1,5 µl e 25,65 µl de água 

ultra pura. Porém, para o segundo grupo com concentração de DNA variando 

de 50 a 300, foram utilizados 5 µl de DNA molde e adicionados a um tubo 

contendo 0,2 µl de Taq DNA polimerase (Invitrogen®) a 2,5 µl de cada iniciador, 

1X tampão contendo MgCl2 5 µl , Mg 1,5 µl,  DNTP 1 µl, DMSO 1,25 µl e 31,05 

µl de água ultra pura. As condições de amplificação em termociclador 

(Biocycler®) foram: a desnaturação inicial de 95ºC por 3 minutos, seguido de 35 

ciclos a 95ºC durante 40 segundos, 53ºC durante 50 segundos e 72ºC durante 

50 segundos e uma extensão final a 72ºC durante 7 minutos. Todas as reações 

foram realizadas utilizando sempre um controle positivo (amostra positiva para 

Leishmania, DNA cedido pela Fiocruz) e um negativo (água ultra pura). 

 

4.5.2.1.1 PCR-RFLP  

 As amostras resultadas da PCR realizada com o primer ITS 1, positivas 

para Leishmania spp. foram utilizadas para a PCR-RFLP. O processo teve 

como enzima de corte a Hae III, seguindo o protocolo do Manual de 

Procedimentos Moleculares (Fiocruz). Primeiramente foi feita para cada 

amostra uma solução contendo, 2µL de 10x buffer, 2µL água ultra pura e 1 µL 

da enzima Hae III (10U/µL); a qual ficou no banho-maria 37°C durante uma 

hora, depois foi acrescentada 10µL da amostra (solução produto da PCR ITS-

1), e em seguida foi realizada a eletroforese em gel de agarose a 3% Agarose 

LE, Analytical Grade) em 1x TAE buffer, a 70V, 150mA durante uma hora, 

posteriormente corados com 5µg/mL de SYBER® Safe DNA Gel Stain e 

visualizados através de um transiluminador ultravioleta (L.PIX®, LOCCUS 

Biotechnology), para comparação das bandas geradas na eletroforese. 

 

4.5.2.2 PCR Leishmania infantum (espécie-específica) 

Para a realização da PCR foram utilizados os primers desenhados RV1 5’ 

CTTTTCTGGTCCCGCGGGTAGG 3’ e RV2 5’ CACCTGGCCTATTTTACACCA 

3’, com produto esperado de 145pb (LE FICHOUX et al., 1999). 

A reação para amplificação do DNA foi realizada utilizando 3 µl de DNA 

molde e adicionados a um tubo contendo 0,2 µl de Taq DNA polimerase 
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(Invitrogen®) a 2 µl de cada iniciador, 1X tampão contendo MgCl2 2,5 µl, Mg 1 

µl,  DNTP 1 µl e 13,3 µl de água ultra pura. As condições de amplificação em 

termociclador (Biocycler®) foram: a desnaturação inicial de 95ºC por 3 minutos, 

seguido de 35 ciclos a 95ºC durante 40 segundos, 59ºC durante 50 segundos e 

72ºC durante 50 segundos e uma extensão final a 72ºC durante 7 minutos. 

Todas as reações foram realizadas com um controle positivo (amostra positiva 

para Leishmania infantum) e um negativo (água ultra pura). 

 

4.5.3 Eletroforese 

Os resultados de amplificação foram analisados em eletroforese em gel 

de agarose a 2% Agarose LE, Analytical Grade) em 1x TAE buffer, 

posteriormente corados com 4,5µg/mL de SYBER® Safe DNA Gel Stain e 

visualizados através de um transiluminador ultravioleta (L.PIX®, LOCCUS 

Biotechnology), para comparação das bandas geradas na PCR.  

 

4.6 Análise dos dados 

 Os dados foram analisados de forma descritiva.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dos 198 cães semidomiciliados em Jequié, Bahia, onde foram coletadas 

as amostras, 48 (24,2%) animais apresentaram sintomatologia compatível com 

Leishmaniose Visceral Canina, os demais 150 (75,8%), se encontravam 

assintomáticos no momento da coleta.  

Através das análises moleculares realizadas dos 198 animais utilizados 

no experimento, apenas quatro foram positivos, sendo dois sintomáticos e dois 

assintomáticos, os quais serão descritos abaixo. Essa proporção dos positivos 

serem 50% de sintomáticos e 50% de assintomáticos também foi observada 

em estudos realizados por Adler & Theodor (1935) e Pozio et al. (1981), como 

também já foi observado, no estudo feito por Alencar & Cunha (1963) no 

estado do Ceará com 86%. 

Apesar da baixa incidência encontrada através da PCR no presente 

estudo, esta técnica foi escolhida por ser a ferramenta molecular mais utilizada 

e vem se destacando, pois é uma técnica com alta eficácia, sensibilidade e 

especificidade, o melhor alvo tem sido as sequencias repetidas de DNA 

presentes nos minicírculos do KDNA da região conservada ou a ampliação do 

minicírculo completo, miniexon derivado de gene de RNA (MELO, 2004).  

Porém, para a realização desta técnica, para o isolamento ou então o 

diagnóstico molecular da L. infantum o melhor alvo seria o uso de amostras de 

linfonodo ou punção de medula óssea e não o extraído da papa de leucócitos 

das amostras de sangue como foi realizado, por isso, o número de cães 

positivos encontrados pode estar subestimado. A técnica de punção de 

linfonodo ou medula óssea exige na maioria dos casos anestesia geral, o que 

foi inviabilizada devido as coletas terem sido realizadas em áreas abertas e 

domiciliares. 

Utilizando todas as três amostras positivas, produtos da PCR realizada 

com primer ITS-1, e também usando controles de variadas espécies de 

Leishmania, foi realizada a PCR-RFLP com a enzima Hae-III e através da 

comparação do tamanho (pares de bases) das bandas formadas (184pb, 72pb, 

55pb) (figura 2), podemos concluir que apenas foi identificada a espécie 

Leishmania infantum nas amostras do município de Jequié. 
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Figura 4: Gel agarose da PCR-RFLP (HaeIII – ITS1). 

 
FONTE: Arquivo Pessoal. 

 

Nos produtos da PCR RV1/ RV2, espécie-específica para Leishmania 

infantum, foram positivas também apenas três amostras do total, 

Com relação aos sinais clínicos e hematológicos dos cães postivos, 

temos: animal 1 alopecia difusa, lesão ulcerada em ponta de orelhas (figura 3), 

oftalmopatia, onicogrifose e caquexia. Apresentava ainda anemia e Leucocitose 

neutrofílica. O animal 2  apresentaou alopecia, pústulas, crostas, eritemas 

disseminados difusamente (figura 4) e anemia, hiperproteinemia, 

trombocitopenia e azotemia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

184pb 

 

55pb 

 

72pb 
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Figura 5: Animal 1 apresentando alopecia (seta vermelha) e descamação (seta azul). 

 
Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

 

Figura 6: Animal 1 apresentando lesão ulcerada em ponta de orelha (seta 
amarela). 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 
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Figura 7: Animal 2 apresentando caquexia (seta vermelha), alopecia 
(seta amarela), descamação (seta azul) e pústulas (seta branca). 

 
Fonte: Arquivo Pessoal. 

 
 

Nos cães assintomáticos as alterações hematológicas encontradas foram: 

animal 3, anemia, hiperproteinemia, trombocitopenia, leucocitose com 

neutrofilia, e azotemia; e o animal 4, hiperproteinemia e leucocitose com 

neutrofilia. 

Importante ressaltar que do total de 46 animais que apresentaram 

sintomatologia clínica compatível com o quadro clínico da Leishmaniose, 

apenas dois foram positivos.  

 

Devido a sintomatologia ser identificada por alterações multissistêmicas 

(BARBOSA et al., 2012), apenas o diagnóstico clínico é incompatível para ser 

utilizado como padrão na Leishmaniose. Sendo assim, o clínico ao se deparar 

com um caso de um animal que apresente um padrão clínico compatível com 

esta doença, induzindo-o ao diagnóstico, mesmo que se encontrando em uma 
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região endêmica de Leishmaniose Visceral Canina, deverá solicitar um exame 

específico antes de dar o seu diagnóstico final, descartando possíveis 

diagnósticos diferenciais (Erlichiose, Babesiose, Dermatopatias primárias, 

dentre outras) (Llera et al., 2002). Em áreas endêmicas, até mesmo cães que 

não apresentem sinais clínicos podem ser positivos e potenciais reservatórios 

do parasito, então faz-se necessário sempre a realização de exames 

complementares laboratoriais para diagnóstico definitivo, assim como 

avaliações epidemiológicas sequenciais para reanálise de dados.  

Como já foi descrito anteriormente, os quatro animais positivos na PCR, 

assintomáticos e sintomáticos, todos apresentaram alterações hematológica e 

bioquímicas. A redução dos níveis de células vermelhas e seus indicativos de 

anemia se dão principalmente pela disfunção medular que ocorre com o 

parasitismo da Leishmania, ocasionando a diminuição da hematopoiese, como 

também há relato da produção de citocinas imunossupressoras (ALVAR et al., 

2004; PINELLI et al., 1994). A hiperproteinemia é comumente observada em 

casos de Leishmaniose devido a doença ser imunomediada, favorecendo a 

produção de inúmeros anticorpos, os quais são proteínas específicas, sendo 

encontradas em maior número no exame laboratorial (FERRER, 1992).  

Diferente do encontrado neste estudo, Reis et al. (2006), encontrou em 

seus resultados a evidencia da diminuição do número de leucócitos e associou 

essa alteração ao intenso tropismo e parasitismo intracelular de leucócitos 

pelos parasitas, levando a destruição das células, como também um aumento 

no recrutamento dos leucócitos pelo baço (ALVAR et al., 2004); com isso a 

leucocitose encontrada associada a neutrofilia, sugere que o estágio no qual 

encontrava a doença no momento da coleta no presente estudo seria o de 

resposta imune celular intensa, sobrepondo a destruição de leucócitos.  

Em contrapartida, nos resultados dos exames bioquímicos apenas um 

animal positivo para Leishmania apresentou aumento do valor da ureia. 

Segundo Sciaramella (1997), o envolvimento renal dificilmente é observado, 

somente quando a doença é severa.   

De fato, as alterações hematológicas e bioquímicas apresentadas são 

inespecíficas e desprovidas de valor para diagnóstico, sendo indispensável a 

realização de um exame mais específico, seja ele parasitológico, sorológico ou 

molecular.  
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  A prevalência de Leishmaniose Visceral Canina no município de Jequié, 

Bahia, encontrada neste estudo foi de 2%, confrontando os 20% encontrados 

por Paranhos Silva et al. (1996) numa amostra de 1681 cães apesar deste 

autor ter utilizado em seu estudo técnicas sorológicas para o diagnóstico da 

Leishmaniose, nas quais já devemos esperar uma quantidade maior de 

positivos devido a menor sensibilidade e especificidade do teste quando se 

comparado ao teste molecular. Torna-se portanto importante o resultado deste 

estudo, sabendo-se que todos os animais utilizados nesse estudo, são 

domiciliados e semidomiciliados em bairros da periferia da cidade, onde 

anteriormente foi observado um alto índice de ocorrência desta doença na 

região; podemos atribuir a essa diminuição do índice, as ações realizadas pelo 

setor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria da Saúde do município que 

vem desde 1998 realizando algumas medidas preventivas e de controle 

preconizadas pelo Manual de Controle e Prevenção de Leishmaniose de 

âmbito nacional, com o intuito de diminuir o número de casos da doença. 

Dentre as ações preconizadas estão: inquérito canino com a realização 

do exame cromatográfico chamado pelos agentes “teste rápido”, com o qual é 

feito uma triagem desses cães, onde as amostras positivas são encaminhadas 

para o Centro de Referência em Doenças Endêmicas Pirajá da Silva (PIEJE) 

onde é realizada a sorologia, com o teste diagnóstico ELISA para Leishmania, 

confirmada a positividade é feita a eutanásia dos animais; além disso, o 

combate direto ao vetor é realizado com produtos liberados para o uso, 

indicados pelo Ministério da Saúde. Em 2014, das 352 amostras de sangue de 

cães encaminhadas ao PIEJE, 268 animais foram diagnosticados positivos 

para Leishmania; já em 2015, apenas 142 cães foram positivos. Sendo assim, 

verificou-se que as medidas implementadas estão contribuindo para a 

diminuição de casos da doença. 

Além das ações realizadas pelo órgão governamental, podemos sugerir 

também que o baixo índice de incidência observado, pode estar associado 

devido ser uma região onde a doença já se encontra na fase crônica em muitos 

animais, havendo um parasitismo menor especificamente no sangue, 

diminuindo assim a probabilidade de identificação do material genético do 

parasito na amostra coletada. 
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6. CONCLUSÃO 

Não houve relação entre a positividade molecular de cães para 

Leishmania infantum com a sintomatologia e/ou análises hematológicas e 

bioquímicas estudadas, fazendo-se necessário sempre a realização de um 

exame específico seja ele parasitológico, sorológico ou molecular para o 

diagnóstico.  

A prevalência encontrada de Leishmaniose Visceral Canina através da 

técnica molecular foi baixa tratando-se de um município baiano considerado 

endêmico, sendo necessário a realização constante de novos estudos 

epidemiológicos para se atualizar a classificação de um município ou região em 

relação a presença de uma doença.  
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ANEXO 1. Questionário epidemiológico-clínico individual. 

Universidade Estadual de Santa Cruz 

Projeto Mestrado Acadêmico - PPGCA 

FICHA CLÍNICA E EPIDEMIOLÓGICA 

Data da visita:_____/_____/_____ 

Nº:_______________ 

Proprietário:________________________________________________________________________ 

End:________________________________________________________________________________ 

Bairro:________________________________ CEP:________________ 

Tel:_________________________ 

E-mail:_____________________________________________________________________________ 

Animal:___________________________  Raça: __________________________ 

Nasc:_______________ 

Espécie: (   ) Canino    Sexo: (   ) M   (   ) F                  

Pelagem:____________________________________ 

 

ANAMNESE:                                                 HORÁRIO:           :                PESO ESTIMADO:                  

Kg 
1) APARELHO DIGESTIVO:          2) APARELHO RESPIRATÓRIO 3)GENITAL MASCULINO:    

Apetite:  norm (  )  aus (  )  dim (  )  aum (  )    Espirro: sim (  )   não(  )                   Secreção peniana: sim(  ) não(  

) 

Água: sim(  )  não(  )              Tosse: sim (  ) não(  )                              Alt.Escrotais: sim(  ) não(  

)    

Vômito:........................  Cor:............................  Cansaço: sim (  ) não(  ) 

Fezes:...........................  Cor:............................  Secreção nasal: sim (  ) não(  ) 

               Secreção Ocular: sim(  ) não(  ) 

 

4) SISTEMA LOCOMOTOR/NERVOSO:     5) A.GENITAL FEMININO:                6) APARELHO 

URINÁRIO: 

Convulsões:     sim(  ) não(  )                        Cio: regular(  ) irregular(  )                     Cor/Urina: 

............................... 

Desmaios:        sim(  ) não(  )                              Anticoncepcionais: sim(  ) não(  )              Disuria:        sim(  ) não(  

) 

Incoordenação motora:   sim(  ) não(  )                  Secreções vaginais: sim(  ) não(  )               Freqüência: 

........................ 

Mioclonias:      sim(  ) não(  )                              Tipo:........................................... 

Claudicações:    sim(  ) não(  )                         Nº de parições/tipo:.................... 

                                                                     Pseudociese:       sim(  ) não(  ) 

 

7) IMUNIZAÇÃO: (Qual, quando e onde?)         8) VERMIFUGAÇÃO: (Qual, quando e dosagem?) 

(  ) Não       (  ) Não 

(  ) Raiva / Quando?________________________              ( ) Sim / Qual?________________ 

Quando?____________ 

(  ) Dectupla / Quando?_____________________ 

 

9) BANHOS (Frequência, produto): 

 

 

10) ALIMENTAÇÃO – 

Ração (  )           Comida Caseira (  ) 

 

11) CONTACTANTES –  

Tem outros animais em casa?  Sim (  )     Não (  )        

Qual(is):______________________________________________________________________________________ 

 

 

12) HABITAT –  

A casa tem quintal?  Sim (  )    Não (  )        Tem arvores/plantas: Sim (  )        Não (  )    

O quintal é pavimentado ou de terra? Cimento/piso (  )           terra (  ) 

O Animal tem acesso/vai para rua?  Sim (  )      Não (  )  

O Animal já viajou para outra cidade/lugar? Sim (  )     Não (  )    Onde:________________________________ 

 

13) TRATAMENTO ANTERIOR: Qual, dosagem, período. 
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EXAME  CLÍNICO 

 

1. TEMPERATURA ................ºC. 

 

2. LINFONODOS      3. MUCOSAS          4.HIDRATAÇÃO              5. CUTÂNEO 

Axilares (   )                      Normocoradas (   )     Normal (   )                          Alopecia(  ) Onicogrifose(  ) 

Inguinais (   )                  Congestas (   )             Desidratação leve (   )          Descamação(  ) Pústulas(  ) 

Pré-escapulares (   )          Hipocoradas (   )        Desidratação moderada(  )   Hiperceratose(  ) 

Poplíteos (   )                   Descoradas (   )           Desidratação severa (   )      Eritema(  )   Prurido (  ) 

 Submandibulares (   )      Ictéricas (   )                                                          Úlceras (  )  Nódulos(  ) 

                   Carrapatos (  ) Pulgas( ) 

          

6. OFTALMO : 

                                                                                                                 

7. PALPAÇÃO ABDOMINAL:  

Esplenomegalia (  )                                                                      

Hepatomegalia(  ) 

Dor a palpação renal (  )                                                                                                                             

 

8. SISTEMA CÁRDIO-RESPIRATÓRIO           F.C..................b/min 

Auscultação: 

 

9. OUTRAS OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS: 

 

 

 

10. CLASSIFICAÇÃO CLÍNICA: 

          Sem sinais clínicos  (   )   Com sinais clínicos (  ) 

 

      

Assinatura (autorização para coleta e exames) proprietário:  

 

 

 

      Data: ........../............./................ 

 

 


