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RESUMO 
 

A Leishmaniose visceral é uma doença zoonótica severa e em franca expansão no 
Brasil e no mundo. Para controlar sua incidência em humanos o Programa de 
Controle da Leishmaniose Visceral brasileiro preconiza a realização de inquéritos 
sorológicos e eutanásia de cães positivos nos testes DPP e ELISA. O presente 
trabalho tem como objetivo principal avaliar o valor preditivo positivo (VPP) da 
combinação DPP e ELISA por meio da realização de citopatologia (CP), 
histopatologia (HP), imunohístoquímica (IHQ) e reação em cadeia da polimerase 
(PCR) de órgãos linfoides em cães submetidos a eutanásia no Centro de Controle 
de Zoonoses do Distrito Federal. Foram amostrados um total de 58 carcaças de 
cães, nas quais foram realizadas necropsias para identificação dos principais 
achados patológicos e coleta de material. De cada cão foram obtidos imprints ou 
esfregaços do baço, linfonodo pré-escapular direito e medula óssea para a CP. 
Fragmentos dos mesmos órgãos e do linfonodo poplíteo direito foram fixados em 
formalina a 10% e incluídos em parafina para a realização da HP, IHQ e PCR. O 
padrão ouro empregado foi a combinação em paralelo das técnicas de CP, HP, IHQ 
e PCR, sendo que essa última só foi empregada quando as demais técnicas 
apresentaram resultado negativo. Dos 58 cães amostrados, 39 (67%) eram 
polissintomáticos, 15 (26%) oligossintomáticos e 4 (7%) assintomáticos. As 
alterações patológicas mais comumente encontradas foram: esplenomegalia 
(76%), alterações cutâneas (74%), linfadenopatia (67%), alterações renais (38%) e 
magreza (26%). A presença de Leishmania foi identificada em todos os animais e 
o VPP obtido foi de 100%. A concordância de resultados entre IHQ, CP e HP foi de 
92%. A IHQ foi o método mais sensível se comparada com a HP e a CP, as quais 
detectaram respectivamente 96,6%, 89,7% e 87,9% dos cães como positivos. 
Concluímos que a combinação DPP + ELISA teve excelente resultado quanto ao 
VPP sem quaisquer diagnósticos falsos positivos. 

 
Palavras-chave: 1. Leishmaniose visceral canina; 2. Diagnóstico parasitológico; 3. 
DPP e ELISA; 4. Valor preditivo positivo; 5. Distrito Federal; 6. Post mortem. 
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ABSTRACT 
 

Canine Visceral Leishmaniasis is an expanding severe zoonotic disease in Brazil 
and worldwide. In order to control the its incidence on humans the Brazilian Visceral 
Leishmaniasis Control Program recommends serological survey and euthanasia of 
dogs DPP and ELISA positives. The present study main objective is to evaluate the 
positive predictive value (PPV) of DPP and ELISA combination by performing 
cytopathology (CP), histopathology (HP), immunohistochemistry (IHQ) and 
polymerase chain reaction (PCR) of lymphoid organs on dogs culled by the 
Zoonosis Control Centre of Distrito Federal, Brazil. A total of 58 dogs were sampled 
which were submitted to post mortem evaluation for identification of the main 
pathological findings and tissue collection. Imprints or smears were collected from 
femur’s bone marrow, spleen and right prescapular lymph node for CP. Fragments 
of the same organs and the right popliteal lymph node were fixed on 10% formalin 
and included in paraffin for HP, IHQ and PCR. The golden standard was a parallel 
testing scheme composed of CP, HP, IHQ and PCR, but the last was only employed 
when the other techniques had negative results. Of the 58 dogs sampled, 39 (67%) 
were polysymptomatic, 15 (26%) oligosymptomatic e 4 (7%) asymptomatic. The 
most frequently encountered pathological findings were enlarged spleen (76%), 
cutaneous alterations (74%), lymphadenopathies (67%), kidney disease (38%) and 
cachexia (26%). We detected the presence of Leishmania on all animals and the 
PPV value obtained  was 100%. The results of IHQ, CP e HP agreed in 92% of the 
animals. The IHQ was the most sensitive method if compared to HP and CP, which 
detected respectively 96,6%, 89,7% e 87,9% of the dogs as positives. In conclusion, 
the DPP + ELISA combination had excellent performance regarding the PPV without 
any false positive diagnosis.  

Key words: 1.Visceral Canine Leishmaniosis; 2. Parasitological diagnosis ; 3. DPP 
e ELISA; 4. Positive predicted value; 5. Distrito Federal; 6. Post mortem. 

 

 

 

 

 

  

 



1 INTRODUÇÃO 
  
A Leishmaniose Visceral (LV) é uma zoonose de transmissão vetorial de 

ampla distribuição ocorrendo na Ásia, Europa, Oriente Médio, África e Américas. O 

Brasil é responsável por 90% dos casos ocorridos nas Américas e é o terceiro mais 

importante foco mundial de LV (BERN et al., 2008). Regiões antes livres de LV 

agora estão se tornando endêmicas, a exemplo do Distrito Federal, (DF) que antes 

do ano de 2005 não possuía casos autóctones e desde então foram registradas 50 

ocorrências de LV com autocnia (BRASIL, 2014a). 

O agente etiológico da LV no Brasil é o protozoário Leishmania 

(Leishmania) chagasi e o principal vetor é o flebotomíneo Lutzomyia longipalpis 

(MARCONDES & ROSSI, 2013). Os cães participam do ciclo urbano da doença 

sendo considerados os mais importantes reservatórios (ASHFORD, 1996; 

DANTAS-TORRES, 2007). Tanto os cães quanto os humanos podem desenvolver 

sintomatologia clínica para LV caracterizada por esplenomegalia, hepatomegalia, 

febre, emagrecimento, manifestações hemorrágicas, edema e icterícia. Se não 

tratada a LV é fatal em 90% dos casos humanos (BRASIL, 2014b). 

Com o objetivo de monitorar a incidência das infecções por L. Chagasi o 

Ministério da Saúde criou o Programa de Controle da Leishmaniose Visceral 

(PCLV) o qual preconiza o diagnóstico e tratamento de casos humanos, 

identificação e eutanásia de animais soropositivos, controle dos vetores e educação 

em saúde (COSTA et al., 2001; BRASIL, 2014b). A identificação dos reservatórios 

e sua vigilância epidemiológica é um dos pontos centrais do programa e para tanto 

se faz necessário o emprego de métodos sensíveis e específicos de diagnóstico. 

No ano de 2012, a combinação de testes sorológicos utilizada para o 

diagnóstico de cães foi alterada, o ensaio imunoenzimático (ELISA) antes utilizado 

como teste de triagem e a reação de imunofluorescência indireta (RIFI) utilizada 

como confirmatório foram substituídos, respectivamente, pelo Dual Patch Plataform 

(DPP) e ELISA (BRASIL, 2011; GRIMALDI 2012). Os testes são sorológicos, 

possuem a vantagem de poderem ser feitos em larga escala com rapidez e a 

desvantagem de não serem tão específicos quanto os testes diagnósticos diretos, 

como a imunohistoquímica, a reação em cadeia da polimerase (PCR) e o exame 

parasitológico (FARIA & ANDRADE, 2012). 
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 Visto que esta combinação desses testes é recente e resultados falsos 

positivos significam para os proprietários na perda injustificada de um animal de 

estimação, para os veterinários em complicações éticas com comprometimento 

psicológico e para o governo em gastos desnecessários com os custos da 

eutanásia, o objetivo maior do presente trabalho é avaliar a combinação DPP + 

ELISA.   

Os objetivos específicos incluem: (1) avaliar o Valor Preditivo Positivo 

(VPP) do DPP + ELISA; (2) averiguar casos descobertos de falsos positivos; e (3) 

descrever características amostrais dos cães submetidos a eutanásia no Centro de 

Controle de Zoonoses do DF. Os resultados desse estudo contribuirão para um 

melhor entendimento sobre o diagnóstico laboratorial da leishmaniose visceral 

canina (LVC), doença que se encontra em franca expansão no Brasil. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

 

2.1 Distribuição geográfica da LV 
 

Nos últimos 20 anos o número de casos da doença tem aumentado 

significativamente de tal forma que as leishmanioses são reconhecidas atualmente 

como doenças emergentes ou re-emergentes (SHAW, 2007). A LV é a variedade 

mais severa das leishmanioses, usualmente fatal se não tratada (DESJEUX, 2004). 

Suas manifestações clínicas no homem incluem esplenomegalia, hepatomegalia, 

febre, emagrecimento, manifestações hemorrágicas, edema e icterícia (BRASIL, 

2014).  

A LV é uma zoonose de ampla distribuição mundial ocorrendo na Ásia, 

na Europa, no Oriente Médio, na África e nas Américas. Os casos autóctones da 

doença estão concentrados em sua maioria (90%) em apenas seis países: Índia, 

Bangladesh, Nepal, Sudão, Etiópia e Brasil (BERN et al., 2008), conforme 

apresentado na Figura 1. Estima-se que 200.000 a 400.000 novos casos em 

humanos e 20.000 óbitos ocorram mundialmente por ano devido a LV (WHO, 2014).  

 

       FIGURA 1 –  Número de novos casos humanos de LV reportados em 2013 

       Fonte: WHO (2015). 
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Na América Latina a LV já foi relatada em 12 países, sendo o Brasil 

responsável por 90% dos casos reportados e considerado o terceiro foco mais 

importante de LV do mundo (BRASIL, 2014b; BERN et al., 2008). Somente para o 

ano de 2013, foram contabilizados 231 óbitos humanos por LV e 3.253 novos casos 

confirmados da doença, a letalidade registrada com base em pessoas que 

procuraram atendimento médico foi de 7.1% (BRASIL, 2014a). 

A Figura 2 mostra como o perfil geográfico da LV mudou 

acentuadamente nos últimos 40 anos no Brasil. As marcações indicam cidades com 

mais de 100.000 habitantes e com mais de 10 casos de LV por ano (HARHAY et 

al, 2011). Antes considerada uma doença rural, ocorria em populações de baixa 

condição socioeconômica do Nordeste. Atualmente, se mostra prevalente em 

diversos centros urbanos e abrange também as regiões Centro-Oeste e Sudeste 

(GONTIJO & MELO, 2004; WERNECK, 2010).  

 

 

FIGURA 2 – Propagação da LV urbana no Brasil de 1981 a 2009 

      Fonte: HARHAY et al.  (2011)  

 

Nesse contexto mundial e nacional de expansão da LV, temos o DF 

como exemplo de uma região antes livre da doença e que, atualmente, é 

considerada uma região endêmica. Segundo Carranza-Tamayo et al. (2010), 
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existem casos de LV no DF desde 1983, mas apenas no ano de 2005 o primeiro 

caso autóctone foi diagnosticado. Os autores relatam ainda que 21 casos humanos 

autóctones ocorreram entre os anos de 2005 e 2009, sendo doze crianças e nove 

adultos. A maioria dos casos apresentaram cura ao final no tratamento, porém 

houve a ocorrência de três óbitos devido a LV. Entre os anos de 2010 e 2013, três 

casos autóctones do DF resultaram em mais três óbitos e vinte novas ocorrências 

da doença em humanos foram registradas (BRASIL, 2014a).  

 

2.2 Epidemiologia da LV  
 

A expansão da LV para os centros urbanos está intrinsecamente ligada 

ao seu agente etiológico e ao seu complexo ciclo epidemiológico.  

A LV no Brasil é causada pelo protozoário Leishmania chagasi, sinônimo 

de Leishmania infantum, um parasita intracelular obrigatório das células do sistema 

mononuclear fagocitário (BRASIL, 2014b). Esse protozoário pertence a ordem 

Kinetoplastida e família Trypanosomatidae, sendo uma das espécies do gênero 

Leishmania o qual também inclui outras espécies causadoras de leishmaniose. 

Dependendo da espécie teremos diferentes formas de manisfestação da doença 

como a cutânea (Leishmania major, L. tropica, L. braziliensis, L. mexicana, L. 

amazonenses) a muco-cutânea (L. guyanensis, L. braziliensis) ou a visceral (L. 

donovani e L. chagasi) (BERN et al., 2008; SHARMA & SINGH, 2008). 

A L. chagasi possui um ciclo de vida dimórfico adaptado para a 

sobrevivência tanto no intestino do vetor quanto nos macrófagos do hospedeiro.  

Quando está no vetor assume a forma promastigota a qual é extracelular, flagelada 

e alongada (Figura 3A); quando está no hospedeiro assume a forma amastigota a 

qual é intracelular, não apresenta flagelo e tem aspecto arredondado (Figura 3B) 

(LEIFSO et al., 2007). 
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No Brasil a Lutzomyia longipalpis (Diptera, Psychodidae, 

Phlebotominae) é considerada o principal vetor da L. chagasi (BRASIL, 2014b). 

Outras espécies de flebotomíneos como, Lu. evansi, Lu. cruzi e Lu. intermedia são 

cogitadas como possíveis vetores para o protozoário (LAINSON & RANGEL, 2005). 

 A Lu. evansi é principal vetor da LV na Colômbia, mas sua presença 

não foi identificada no Brasil (TRAVI et al., 1996; LAINSON & RANGEL, 2005). 

Santos et al. (1998) relatam a Lu. cruzi como vetor na região de Mato Grosso do 

Sul, porém as fêmeas de Lu. cruzi são morfologicamente indistinguíveis das de Lu. 

longipalpis (MARTINS et al., 1984) e nessa mesma área posteriormente foi 

identificado a presença das últimas (Santos et al., 2003). A Lu. intermedia foi 

encontrada em ambiente periurbano em focos de LV na ausência de Lu. longipalpis 

(OLIVEIRA et al. 1959; COELHO et al., 1965), complementarmente a espécie é 

altamente antropofílica e sua infecção já foi demonstrada experimentalmente 

(CHAGAS, 1940; PARAENSE & CHAGAS, 1940).  

Apesar da possibilidade de existirem outros vetores contribuindo para a 

manutenção da LV, o principal vetor existente no Brasil  é a Lu. longipalpis devido 

a sua ampla distribuição geográfica em comparação com as demais espécies, 

estando presente em quase todo território nacional (AGUIAR & MEDEIROS, 2003). 

Seu habitat é primariamente silvestre, porém com o crescimento urbano e 

ocupação de áreas de vegetação nativa o flebótomo se adaptou para o ambiente 

peridomiciliar, podendo ser encontrado em quintais, galinheiros, chiqueiros e canis. 

O vetor também pode habitar o intradomicílio, principalmente quando este 

apresenta condições precárias (LAINSON & RANGEL, 2005; BRASIL, 2014b; 

QUINELL & DYE, 1994).  

FIGURA 3 – Formas promastigota (A) e amastigota (B) da Leishmania. 

Fonte: BRASIL (2014b) 
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As suas características físicas podem ser observadas na Figura 4. A Lu. 

longipalpis é um inseto pequeno (1 a 3 mm de comprimento), de pelos castanhos, 

que voa em pequenos saltos e pousa com asas entreabertas. As fêmeas fazem 

repasto sanguíneo para desenvolvimento dos ovos e sua fase larval requer matéria 

orgânica abundante em ambientes escuros e úmidos (BRASIL, 2014b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando as fêmeas fazem repasto sanguíneo em um hospedeiro e 

adquirem as formas amastigotas de L. chagasi o ciclo da LV se inicia. No intestino 

do flebotomíneo, as formas amastigotas de L. chagasi se transformam nas formas 

promastigotas, se replicam e migram para sua probócida. Subsequentemente, as 

formas promastigotas são inoculadas em um novo hospedeiro quando o 

flebotomíneo realiza um novo repasto sanguíneo. Por fim, o ciclo se completa 

quando as formas promastigotas são fagocitadas por macrófagos e se tornam 

formas amastigotas que se replicam e infectam outros tecidos (SHARMA & SINGH, 

2008). 

Humanos são considerados hospedeiros acidentais no ciclo da 

L.chagasi. Os principais hospedeiros que conservam e transmitem o parasita são 

as espécies de mamíferos Canis lupus familiaris (BRASIL, 2014b), Cerdocyon 

thous (LAINSON & SHAW, 1987) e Didelphis marsupialis (TRAVI et al, 1998).  

Dentre as espécies citadas o cão doméstico tem papel fundamental na 

manutenção do ciclo urbano da doença e a seguir explicaremos os principais 

aspectos da doença em cães e posteriormente como eles se relacionam com a 

epidemiologia da LV urbana. 

 

FIGURA 4 – Fêmea de flebotomíneo adulto engurgitada. 

Fonte: BRASIL (2014b) 
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2.3 Leishmaniose Visceral Canina  
 

Os cães são animais susceptíveis a infecção por L. chagasi e quando 

ela ocorre o animal pode desenvolver uma doença multisistêmica similar a LV em 

humanos. Baneth et al. (2008) relatam em sua revisão de literatura uma gama de 

sinais clínicos comuns para a doença conforme disposto no Quadro 1. A ordem de 

prevalência de sinais revista por Baneth et al. (2008) também está consistente com 

as pesquisas de Slappendel (1988); Denerolle (1996); Koutinas et al. (1999); 

Almeida et al. (2005); Aguiar et al. (2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os sintomas podem demorar de três meses (KEENAN et al., 1984) a 

quatro anos (LANOTTE et al., 1979) para aparecerem, com média de três a sete 

meses (BRASIL, 2014b). Adicionalmente, uma considerável parcela dos cães 

infectados por L. chagasi não desenvolvem sintomatologia clínica (DANTAS-

TORRES et al., 2006)  

Devido a diferente gama de sinais clínicos apresentados, cães com LVC 

costumam ser divididos em sintomáticos, oligossintomáticos e assintomáticos para 

fins de estudo. Existem vários sistemas diferentes de classificação envolvendo 

número de sinais apresentados, gravidade dos sinais apresentados e número de 

sistemas acometidos. Para Mancianti et al. (1988), cães oligossintomáticos 

possuem de um a três sintomas, sendo obrigatoriamente um deles pelo opaco, 

Sintoma em exame clínico 
Porcentagem de cães 

sintomáticos 

Alterações de pele 81% — 89% 

Aumento de linfonodos 62% — 90% 

Alterações nos olhos 16% — 81% 

Palidez de mucosas 58% 

Aumento de baço 10% — 53% 

Caquexia 10% — 48% 

Epistaxe 6% — 10% 

Onicogrifose 20% — 31% 

QUADRO 1 – Frequência dos sinais clínicos mais 

comuns da LVC em cães sintomáticos. 

Fonte: Baneth et al., (2008) 
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alopecia localizada e perda de peso moderada; enquanto que cães sintomáticos 

possuem quatro ou mais sintomas, sendo um deles obrigatoriamente algum dos 

três sinais definidores de oligossintomático. No Manual de vigilância e controle da 

leishmaniose visceral (BRASIL, 2014b) está definido que cães oligossintomáticos 

são os que apresentam adenopatia linfóide, pequena perda de peso e pelo opaco.  

Apesar de existirem divergências na classificação entre sintomático e 

oligossintomático, existe o consenso de que cães assintomáticos não apresentam 

nenhum sinal clínico sugestivo de LV (MANCIANTI et al., 1988; BRASIL, 2014b). 

 

2.4 A LVC e o ciclo urbano da LV 
 

A LVC possui características que facilitam a manutenção do ciclo da L. 

chagasi, como o intenso parasitismo cutâneo. A presença abundante das formas 

amastigotas na pele favorece a sua captação pelo flebótomo (ASHFORD, 1996; 

DANTAS-TORRES & BRANDÃO-FILHO, 2006). 

Outra característica importante é a grande prevalência de cães 

assintomáticos em áreas endêmicas. Segundo Alvar et al. (1994) cães 

assintomáticos são capazes de transmitir o agente etiológico para o vetor e 

propagar o ciclo da doença. Desse fato, resulta que a doença pode se propagar de 

forma silenciosa e ações de controle podem ser realizadas tardiamente.  

Considerando (1) a susceptibilidade dos cães à infecção, (2) o intenso 

parasitismo cutâneo, (3) a presença de cães assintomáticos capazes de transmitir 

o agente etiológico, (4) a proximidade entre cães e seres humanos e (5) a grande 

quantidade de cães em centros urbanos, podemos inferir que o cão é o principal 

reservatório do ciclo urbano da LV (Dantas-Torres, 2007). Casos de LV em 

humanos e em cães estão relacionados de tal forma que um aumento da  

prevalência da doença em cães prediz uma alta incidência de casos em humanos 

(MARGONARI et al., 2006; WERNECK et al., 2006). Segundo Gavgani et al. (2002) 

ser dono de cão é fator de risco significativo para a ocorrência de LV em crianças. 

  

2.5 O Programa de controle da leishmaniose visceral  
 

O PCLV no Brasil data de mais de 50 anos de existência, possuindo 

como pilares o diagnóstico e tratamento de casos humanos, identificação e 
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eutanásia de animais soropositivos, controle dos vetores e educação em saúde 

(COSTA et al., 2001; BRASIL, 2014b). Em seu âmbito estão previstas também uma 

variedade de ações de vigilância epidemiológica, dentre as quais está indicado a 

realização do diagnóstico do reservatório canino bem como adoção de medidas 

preventivas, de controle e destino adequado dos cães infectados (BRASIL, 2014b). 

Desse modo, o diagnóstico dos cães portadores de L. chagasi é um dos 

pontos chaves do programa. Até o ano de 2012 os métodos utilizados para o 

diagnóstico da LV em cães eram o ELISA como triagem e a RIFI como 

confirmatório, apenas cães positivos nos dois testes eram submetidos a eutanásia 

(BRASIL, 2014b). A partir de 2012, o protocolo foi alterado para o uso do teste 

recém validado DPP como triagem e pelo ELISA como confirmatório (BRASIL, 

2011; GRIMALDI, 2012). 

O PCLV tem ainda vários obstáculos a superar, os principais pontos a 

se considerar são o atraso para a retirada de cães diagnosticados positivos, a 

reposição de cães susceptíveis por parte dos donos quando há a eutanásia, e a 

baixa sensibilidade dos métodos diagnósticos (COURA-VITAL et al, 2014; 

DANTAS-TORRES & BRANDÃO-FILHO, 2006). O Programa é alvo de críticas por 

vários pesquisadores que indicam que a eutanásia de cães infectados não contribui 

de forma significativa para a redução da LV (COURTENAY et al., 2002; MOREIRA 

et al., 2004; PALATNIK-DE-SOUSA et al., 2001; NUNES et al., 2008). 

 

2.6 Diagnóstico da LVC 
 

O diagnóstico da LVC é de vital importância para fazer a vigilância e 

controle da disseminação de L. chagasi. Não existe um método 100% sensível (que 

detecte todos os cães infectados) e 100% específico (que não detecte nenhum cão 

sem a doença). Devido a isso, para o diagnóstico de LVC em população canina 

deve-se utilizar uma combinação de testes com um teste para triagem e outro para 

a confirmação e somente se ambos resultarem em positivo considerar o animal 

como positivo (BRASIL, 2014b). 

Na combinação de testes, alta sensibilidade é importante para a 

identificação e realização da eutanásia de reservatórios de modo eficiente. A alta 

especificidade também é almejada visto que resultados falsos positivos resultam 
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para os proprietários na perda injustificada de um animal de estimação, para os 

veterinários em complicações éticas com comprometimento psicológico e para o 

governo em gastos desnecessários com os custos da eutanásia. 

Os testes diagnósticos para LV podem ser categorizados em diretos e 

indiretos. Testes indiretos como a RIFI, ELISA e DPP procuram a presença de 

anticorpos anti-patógeno e não a presença do patógeno em si. Testes diretos como 

citopatológicos, histopatológicos, imunológicos (imunohistoquímica) e moleculares 

(PCR) procuram diretamente pela presença do parasita em células e tecidos. Disso 

resulta que testes sorológicos costumam ser mais sensíveis que os testes diretos 

(com exceção da PCR) e por isso são os mais utilizados em inquéritos 

populacionais. Métodos sorológicos também costumam ser menos laboriosos e 

invasivos, o que colabora para sua ampla utilização. Todavia, testes sorológicos 

são menos específicos que os métodos diretos, podendo apresentar reações 

cruzadas. Não obstante, ainda pairam dúvidas se a sensibilidade desses métodos 

é realmente suficiente para que o PCLV tenha sucesso (OTRANTO & DANTAS-

TORRES, 2013; FARIA & ANDRADE, 2012). 

 

2.6.1 Clínico  
 

O diagnóstico clínico se baseia em identificar a LVC por meio da 

sintomatologia apresentada pelo animal. Ele por si só não é um método eficiente 

para avaliação da LVC, pois os sintomas da LVC são variados e inespecíficos, 

podendo, facilmente, serem confundidos com demais diagnósticos diferenciais. 

Ademais, uma parcela dos animais com LVC é assintomática e não seria 

classificada como positiva em exames clínicos (DANTAS-TORRES et al., 2006).  

 

 

2.6.2 Post mortem 
 

O exame de órgãos e sistemas post mortem permitem a visualização de 

alterações em órgãos que dificilmente seriam notadas em um exame clínico. No 

caso de suspeita de LVC deve-se analisar principalmente pele, linfonodos, baço, 

fígado, medula óssea, rins e olhos, pois são os órgãos que mais sofrem alterações 

patológicas com o curso da doença (BANETH et al. 2008). Assim, como no exame 
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clínico não existem alterações patognomônicas para a LVC o exame por si só não 

é um método eficiente para o diagnóstico. 

 

2.6.3 Citopatológico  
 

O exame citopatológico (CP), também denominado de parasitológico, é 

baseado na visualização das formas amastigotas de Leishmania em células do 

hospedeiro. Esfregaços, imprints ou aspirados de baço, fígado, medula óssea, 

linfonodos, lesões cutâneas ou pele integra são fixados corados e observados em 

microscópio óptico de luz para a realização do CP (GENARO et al. 1988; 

ASHFORD, 2000). A coloração das lâminas pode ser feita por Giemsa, 

Hematoxilina-Eosina, Leishman e Panótico rápido (NEVES, 2003; BRASIL, 2014b).  

As formas amastigotas de Leishmania podem ser visualizadas dentro de células 

fagocitárias ou em meio extracelular e são facilmente identificadas por sua forma 

de vírgula e coloração basofílica.  

Como este é um método que visualiza o parasito diretamente, o 

observador consegue diferenciar a infecção por Leishmania da infecção por outros 

protozoários, como por exemplo, as por Trypanossoma cruzi, e Toxoplasma gondii, 

tendo em teoria especificidade de 100% para o gênero Leishmania (SANTOS, 

2001). 

A CP é considerada um método é simples e de baixo custo. No entanto, 

possui a desvantagem de precisar de observador treinado para a análise, e baixa 

sensibilidade — estimada em 80% em cães sintomáticos sendo menor em cães 

assintomáticos (BRASIL, 2014b). Santos (2011) em seu trabalho de comparação 

de métodos de diagnósticos obteve sensibilidade de 29,6% para pele; 45,5% para 

medula óssea e 32,3% para linfonodos e uma especificidade de 100% para os três 

órgãos. 

 

2.6.4 Histopatológico  
 

O exame histopatológico (HP), assim como o CP, é baseado na 

visualização das formas amastigotas de Leishmania com o adicional da verificação 

das  alterações histopatológicas no tecido.  
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Fragmentos coletados em necropsias ou biopsias são fixados em 

formalina 10%, processados, incluídos em parafina, microtomizados em cortes de 

1 a 4 μm, adicionados a lâminas de vidro, desparafinizados e corados em 

hematoxilina-eosina. A visualização das formas amastigotas é feita da mesma 

forma que na CP e a técnica apresenta vantagens e desvantagens similares a CP. 

Assim como na CP os valores relatados para especificidade são de 100%, mas os 

valores de sensibilidade são baixos e variáveis. Moreira et al. (2007), relatam 

sensibilidade de 43,9%, 36,6% e 26,8% em linfonodo, baço e medula óssea 

respectivamente de cães sintomáticos. Esses valores caíram para 39,1%, 34,8% e 

21,7% em cães assintomáticos. Santos (2011) e Xavier et al. (2006) encontraram 

valores de 44,8% a 61,4% para fragmentos de pele. 

 

2.6.5 Imunohistoquímica  
 

A imunohistoquímica (IHQ) é um método mais sofisticado, também 

baseado na identificação de formas amastigotas de Leishmania no tecido, com o 

diferencial de apresentar coloração específica para o parasito. 

A técnica da IHQ inicia similar à técnica de HP divergindo na etapa da 

adição às lâminas. Para este procedimento são empregadas lâminas silanizadas 

ou positivadas. Uma vez nas lâminas, os cortes devem ser desparafinizados, 

processados com enzimas e soluções (para bloqueio da peroxidase endógena, 

bloqueio de proteínas inespecíficas e recuperação antigênica), submetidos a 

incubação com anticorpo primário e secundário e, sequencialmente, revelados por 

cromógeno. O anticorpo primário se liga a Leishmania, se ela estiver presente, e 

em seguida, o anticorpo secundário se liga ao primário. Este por sua vez reage com 

a solução cromógena possibilitando a coloração da Leishmania de forma específica 

e destacada. A lâmina deve ser contra corada com hematoxilina-eosina para melhor 

identificação do protozoário e montada com lamínula e entellan (TAFURI et al., 

2004; QUEIROZ et al., 2010) 

O anticorpo primário utilizado pode ser mono ou policlonal. Tafuri et al. 

(2004) padronizaram técnica de IHQ que utiliza soro policlonal hiperimune de cães 

positivos em testes sorológicos para o diagnóstico da LVC. A técnica se 

fundamenta na reação cruzada do anticorpo anti-Imunonoglobulina G (anti-IgG) de 
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coelho, na detecção desta pelo complexo avidina-biotina peroxidase e sua 

subsequente revelação pelo cromógeno. 

A IHQ, assim como a CP e a HP, apresenta especificidade de 100%, 

todavia sua sensibilidade é maior, pois a identificação da Leishmania é facilitada 

pela sua coloração diferenciada. Xavier et al. (2006) e Santos (2011) relatam 

sensibilidade para IHQ em fragmentos de pele de 47,7% a 84,7% dependendo da 

porção coletada. Enquanto que Moreira et al., (2007) descrevem sensibilidade de 

65,9%, 61,0% e 58,6% em linfonodo, baço e medula óssea respectivamente de 

cães sintomáticos. Esses valores alteraram controversamente para 72,7%, 69,4% 

e 47,8% em cães assintomáticos. 

Apesar de possuir vantagens como maior sensibilidade, alta 

especificidade e ter fácil interpretação dos resultados, a IHQ possui as 

desvantagens de ser demorada e invasiva (Gomes et al. 2008). 

 

2.6.6 Reação de Imunofluorescência Indireta 
 

A RIFI também denominada simplesmente de Imunofluorescência 

Indireta (IFI) consiste na aplicação do soro de cão em múltiplas diluições em 

lâminas fixadas previamente com o parasito íntegro. Se o cão apresentar anticorpos 

anti-Leishmania estes se ligarão fortemente aos parasitas na lâmina. O conjugado, 

que é um anticorpo anti-IgG de cão ligado a um agente fluorescente, é aplicado na 

lâmina. Sua função é se acoplar ao anticorpo anti-Leishmania para que a ligação 

possa ser visualizada em microscópio de fluorescência (BIO-MANGUINHOS, 

2008a). 

Até o ano de 2012 para a realização dos inquéritos sorológicos em 

populações caninas, era utilizado o teste de IFI - Leishmaniose Visceral Canina 

desenvolvido pelo Instituto de Biotecnológicos da Fiocruz (Bio-Manguinhos, 

Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz, Rio de Janeiro) como teste de triagem.  Eram 

considerados positivos cães com titulação maior ou igual a 1:40 (BRASIL, 2014b). 

Em recente meta-análise realizada por Peixoto et al. (2015), 11 estudos 

com RIFI foram analisados e os autores concluíram uma sensibilidade de 85 a 91% 

e especificidade de 61 a 65% em intervalos de 95% de confiança. A RIFI-LVC pode 
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apresentar reações cruzadas com Trypanosoma cruzi, T. caninum e L. braziliensis 

(BRASIL, 2014b; ALVES et al., 2012) 

Além da possibilidade de reações cruzadas a RIFI possui as 

desvantagens de precisar de profissionais capacitados para realizar a análise dos 

resultados, de ser laboriosa e onerosa e necessitar de equipamento especializado 

para leitura. 

 

2.6.7 Teste Imunocromatográfico Rápido de Duplo Percurso 
  

O teste imunocromatográfico rápido de duplo percurso ou DPP 

produzido por Bio-Manguinhos, Fiocruz, é atualmente o kit autorizado para triagem 

no diagnóstico de LVC (BRASIL, 2011).  

O princípio do DPP também se baseia na reação anticorpo (se presente 

no soro do animal) e antígenos do parasita. Neste teste, ao invés da utilização de 

parasitas íntegros é utilizada uma proteína sintética recombinante (fusão dos 

antígenos K9, K26, K39 de Leishmania) (GRIMALDI et al., 2012; SCHUBACH et 

al., 2014).   

O teste é realizado da seguinte forma: uma gota de sangue ou soro do 

cão e duas gotas do tampão (presente no kit) são colocadas no leito de aplicação 

da amostra, espera-se cinco minutos e são adicionadas quatro gotas de tampão no 

outro leito sem conjugado, espera-se dez minutos e os resultados podem ser lidos. 

Os resultados aparecem na forma duas listras vermelhas, uma é o controle e a 

outra é relativa a sororreatividade do cão. Esse é considerado positivo quando há 

o aparecimento das duas listras. O DPP é composto por uma base de plástico com 

duas tiras de nitrocelulose cada uma ligada a um leito diferente. A primeira tira é a 

que conduzirá a amostra do leito de amostra à segunda tira onde estão presentes 

uma linha transversal com os antígenos de Leishmania e uma linha transversal com 

proteína A (proteína que se liga com facilidade a imunoglobulina G de diversas 

espécies animais). Ambas as linhas transversais possuem ouro coloidal cuja 

finalidade é sinalizar quando a reação acontece colorindo as tiras de vermelho. A 

linha transversal com proteína A é o controle que demostra que os reagentes foram 

aplicados de forma correta e que migraram com sucesso pelo aparato. Se o 

controle não colorir, o resultado do teste é inválido (SCHUBACH, 2011). 
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Segundo Grimaldi et al. (2012), o DPP possui sensibilidade 98% e 

especificidade de 96%, enquanto que Peixoto et al. (2015) indicaram, com base em 

três estudos sobre DPP, sensibilidade de 78% a 88% e especificidade de 70% a 

75% em intervalos de confiança de 95%. 

O DPP possui as vantagens de ser um teste rápido, de fácil realização e 

fácil intepretação dos resultados. Possui a desvantagem de ter sensibilidade 

reduzida em animais assintomáticos e de apresentar reação cruzada com L. 

braziliensis (GRIMALDI et al., 2012) 

 

2.6.8 Ensaio Imuno-Enzimático  
 

O teste diagnóstico Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA), 

sinônimo de Ensaio Imuno-Enzimático (EIE), é baseado na reação entre antígenos 

adsorvidos em microplacas e anticorpos presentes no soro do cão. De forma 

simplificada, se o soro possuir anticorpos anti-Leishmania a reação acontece e 

quando posteriormente forem adicionados anticorpos anti-IgG de cão conjugados 

a enzima peroxidade, eles se ligarão aos anticorpos anti-Leishmania e ocorrerá 

uma alteração na cor do teste. Esta alteração de cor é interpretada por um 

espectrofotômetro o qual relatará o resultado por meio de um índice de densidade 

óptica. Se esse índice for maior ou igual a três o animal é considerado positivo 

(BRASIL, 2014b).  

O ELISA de eleição para uso no diagnóstico confirmatório de LVC pelos 

órgãos públicos é o kit produzido pela Bio-Manguinhos, Fiocruz, o qual utiliza 

antígenos brutos de L. major como antígeno (ARRUDA et al., 2013).  

Resultados combinados obtidos por meta-análise de 15 estudos 

diferentes que utilizavam ELISA com antígenos brutos obtiveram sensibilidade 

entre 87% e 91% e especificidade entre 86% e 88% em intervalos de confiança de 

95%. Enquanto que segundo Bio-Manguinhos (2008b), a sensibilidade do ELISA é 

de 94,5% e especificidade de 91,8% para amostras de soro, já para as amostras 

coletadas em papel de filtro os índices de sensibilidade e especificidade foram de 

79,5% e 90,2% respectivamente (BIO-MANGUINHOS, 2008b). 

O ELISA possui a grande vantagem de processar um grande número de 

amostras por vez, sendo menos laborioso que a RIFI por exemplo. Adicionalmente, 
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novos antígenos recombinantes estão sendo utilizados para aumentar a 

sensibilidade do teste com resultados promissores (PORROZZI et al., 2007).  

 

2.6.9 Reação em cadeia da polimerase  
 

A PCR é um método que se baseia na identificação de material genético 

do parasita por meio de sua amplificação. De forma sucinta, o DNA é extraído de 

fragmentos de órgãos, principalmente de órgãos linfoides ou pele no caso de 

Leishmania, é adicionado a uma solução com todos os reagentes necessários para 

a PCR (nucleotídeos, tampão, primers, enzima polimerase, água, MgCl2, entre 

outros) e sofre ciclos de denaturação, ligação e polimerização em um termociclador. 

Os primers são oligonucleotídeos que se ligam específicamente ao DNA 

denaturado de Leishmania (se ele estiver presente) e que definem o tamanho do 

material genético que será replicado. Uma vez que a PCR se finaliza os resultados 

são obtidos por eletroforese. Se a amplificação ocorrer com sucesso, será possível 

identificar a formação de uma banda em local consistente com o tamanho previsto 

do material amplificado.  

Os primers mais comumente utilizados para o diagnóstico da LV são 

aqueles que codificam a subunidade do RNA ribossomal (rRNA) ou do DNA do 

minicírculo do cinetoplasto (kDNA) (SOLCÁ, 2012). Ambos apresentam alta 

sensibilidade e alta especificidade, mas em sua maioria não diferenciam entre as 

várias espécies do genero Leishmania ou quanto o diferenciam fazem apenas para 

as espécies de um mesmo complexo (HARRIS, 1998). 

A PCR tem sensibilidade relatada em 94% que varia conforme a forma 

de obtenção da amostra, o tecido alvo, os primers utilizados e com a sintomatologia 

clínica do animal. Suas desvantagens são necessidade de equipamentos caros e 

pessoal especializado para realização da técnica (BRASIL, 2014b). 

 

2.7 A LVC no Distrito Federal  
 

Atualmente o DF é considerado uma região endêmica para a LV 

(CARRANZA-TAMAYO et al., 2010). Todavia, a LVC não está distribuída de 

maneira uniforme no DF, as diferentes Regiões Administrativas (RAs) a prevalência 

da infecção em cães é variável.  
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No Condomínio Serra Azul, em Sobradinho II, Ribeiro (2007) por meio 

de um inquérito sorológico utilizando a RIFI obteve uma prevalência de 24,5% 

(n=556).  

Nascimento (2011) em conjunto com a Diretoria de Vigilância Ambiental 

da Secretaria de Saúde do Governo do DF realizaram inquérito sorológico por meio 

da RIFI e obtiveram aproximadamente os valores de 6,7% (n=255) para o Varjão, 

13,1% (n=335) para o Engenho Velho, 15,4% (n=396) para o Bananal e 22,3% 

(n=4538) para o Lago Norte. Tanto o Engenho Velho quanto o Bananal fazem 

atualmente parte da RA Fercal.  

 

 

FIGURA 5 — Disposição geográfica das Regiões Adminsitrativas do Distrito 
Federal  de maior prevalência para a LVC. 

Fonte:  Adaptado de Herenio et al. (2014). 

 

Herenio et al. (2014) calcularam as prevalências da doença para cada 

RA utilizando dados obtidos junto ao Centro de Controle de Zoonoses do DF (CCZ-

DF) para os meses de janeiro a outubro de 2014. Os autores concluíram que as 

maiores prevalências foram de 19,3% em Sobradinho, 18,3% no Lago Norte, 17,3% 

na Fercal, 17,2% no Jardim Botânico e 8,48% no Lago Sul, conforme indicado na 

Figura 5. As menores prevalências foram de 0,17% na Candangolândia e 0% na 

Octogonal/Sudoeste, Cruzeiro e Vicente Pires.  
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Quanto ao agente etiológico da LVC no DF, Monteiro (2014) ao estudar 

as espécies de Leishmania presentes em cães positivos na região, encontrou em 

100% de suas amostras (n=47) a L. chagasi, resultado condizente com o 

encontrado em outras regiões do país (BRASIL, 2014b). 

 

 

  



 
 

20 
 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Para este trabalho foram utilizadas 58 carcaças de cães provenientes do 

CCZ-DF recolhidas entre os meses de abril e agosto do ano de 2013, conforme 

documento de doação constante no Anexo I. 

O projeto foi submetido e aprovado pela Comissão de Ética no Uso 

Animal (CEUA) do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Brasília 

(UnB) sob o protocolo 32702/2015 (Anexo II).  

Foram utilizadas carcaças de cães submetidos a eutanásia no CCZ-DF 

que tinham resultado positivo para LVC em dois testes - DPP e ELISA – em 

conformidade com o Programa de Controle da Leishmaniose Visceral do Ministério 

da Saúde. Do cadastro do CCZ-DF foram obtidas as informações: idade, raça, cor, 

porte, sexo, localidade de residência e diagnóstico prévio de leishmaniose.  

Após a eutanásia, as carcaças foram encaminhadas a fresco ao 

Laboratório de Patologia Veterinária (LPV) da UnB, onde foram devidamente 

identificadas e submetidas a necropsia. As carcaças nas quais não foi possível 

realizar o procedimento imediatamente após sua chegada foram refrigeradas em 

temperatura de 4ºC a 7ºC, e as que apresentavam autólise moderada e avançada 

não foram analisadas. As principais alterações patológicas foram registradas em 

fichas próprias (Apêndice) e por fotografia digital.  

Ao exame post mortem foi observado presença ou ausência de magreza, 

esplenomegalia, hepatomegalia, alterações renais, onicogrifose, linfadenopatia, 

ceratoconjuntivite e alterações de pele. As carcaças de cães que não apresentaram 

nenhum dos achados descritos foram classificadas como de origem de animais 

assintomáticos, carcaças  que apresentaram até três das alterações citadas foram 

classificadas como de oligossintomáticos e as que apresentaram mais de três das 

alterações citadas foram classificados como de polissintomáticos. 

De cada carcaça canina foram obtidos imprints ou esfregaços do baço, 

linfonodo pré-escapular direito e medula óssea. Fragmentos de medula óssea do 

fêmur, baço, linfonodo pré-escapular direito, linfonodo poplíteo direito, ponta de 

orelha, pele do dorso, pele nasolabial e demais lesões de pele foram fixados em 

formalina a 10%, clivados e incluídos em parafina. 
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Para a identificação do protozoário foram realizadas, no LPV/UnB, as 

técnicas de citopatopatologia, histopatologia e imunohistoquímica. A concordância 

do resultado dos testes foi calculada pela porcentagem de resultados em acordo 

nos três testes. As carcaças de animais que apresentaram resultados negativos em 

todas as técnicas anteriores foram submetidas a PCR, realizada no Laboratório de 

Imunomodulação e Protozoologia do Instituto Oswaldo Cruz, Fiocruz no Rio de 

Janeiro-RJ.  

O fluxograma da metodologia empregada neste trabalho pode ser 

observado na Figura 6. 

 

 

FIGURA 6 — Fluxograma da metodologia empregada. 

 

 

O VPP da combinação DPP + ELISA foi calculado conforme a equação:  

VPP= 
nº de cães positivos pelo padrão ouro 

 total de cães amostrados
 

O padrão ouro empregado foi a combinação em paralelo, descrita 

anteriormente, das técnicas de citopatopatologia, histopatologia, 

imunohistoquímica e PCR. Foram considerados verdadeiros positivos os cães em 

que a presença de Leishmania foi identificada em quaisquer uma das quatro 
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técnicas. Similarmente, foram considerados falsos positivos os cães que 

apresentaram resultado negativo em todas as técnicas. 

 

3.1 Citopatologia 

 

Para cada uma das carcaças caninas foram feitos imprints e esfregaços 

do baço, linfonodo pré-escapular e medula óssea que foram submetidos a 

coloração por panótico rápido. Em seguida, foi realizada uma busca sistemática por 

toda a lâmina para identificação das formas amastigotas de Leishmania com 

microscopia óptica de luz utilizando o aumento de 400 vezes (400X). Uma vez 

identificada a infecção por Leishmania em uma lâmina, a busca se encerrava e o 

resultado lançado como animal positivo. Quando não identificada a presença de 

amastigotas nos tecidos coletados, o resultado foi lançado como negativo. 

 

3.2 Histopatologia 

 

Os fragmentos de medula óssea do fêmur, baço, linfonodo pré-escapular 

direito e linfonodo poplíteo direito coletados e incluídos em parafina, foram cortados 

por micrótomo em cortes de 4μm de espessura. Em seguida foram acondicionados 

em lâminas de vidro, desparafinizados e corados em hematoxilina e eosina. A 

identificação das formas amastigotas de Leishmania foi realizada de forma similar 

a identificação feita na citopatologia, por meio de busca sistemática por toda a 

lâmina em microscópio óptico de luz com aumento de 400X. Uma vez identificada 

a infecção por Leishmania em uma lâmina a busca se encerrava e o resultado 

lançado como positivo. Quando não identificada a presença de amastigotas nos 

tecidos coletados o resultado foi lançado como negativo. 

 

3.3 Imunohistoquímica 

 

Os fragmentos coletados e incluídos em parafina utilizados para a 

análise histopatológica foram novamente cortados por micrótomo em cortes de 4 

μm de espessura e acondicionados em lâminas silanizadas. Da mesma forma 

utilizamos o fragmento de baço incluído em parafina de um cão sabidamente 
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positivo por histopatologia como controle positivo para cada nova remessa de 

lâminas processadas. Sequencialmente, as lâminas silanizadas com os cortes 

foram aquecidas em estufa a 60ºC por 10 minutos, desparafinizadas, hidratadas e 

submetidas ao bloqueio da peroxidase endógena (peróxido de hidrogênio a 3%). 

Em seguida, os cortes foram submetidos a recuperação antigênica por calor em 

panela de pressão com tampão citrato (pH 6,0). O protocolo seguido a partir dessa 

etapa foi conforme descrito por Tafuri et al. (2004) com pequenas modificações. O 

soro heterólogo hiperimune de um cão infectado naturalmente por Leishmania 

chagasi foi utilizado como anticorpo primário. As lâminas foram incubadas com o 

soro hiperimune overnight a 4ºC. Como anticorpo secundário, foi utilizado anti-

imunoglobulina coelho/camundongo (Link-DAKO, LSAB2 Kit, Catalogo # KO675-1; 

Carpinteria, Califórnia, EUA) em incubação de 20 minutos em temperatura 

ambiente. O complexo streptavidina–peroxidase utilizado também foi proveniente 

do mesmo kit e encubado nas mesmas condições. A revelação foi feita com 0.024% 

diaminobenzidina (DAB; Sigma, St. Louis, EUA). Por fim, as lâminas foram contra 

coradas com hematoxilina e montadas com entelan e lamínula. 

A identificação das formas amastigotas de Leishmania foi realizada de 

forma similar a feita na histopatologia, por meio de busca sistemática por toda a 

lâmina em microscópio óptico de luz com aumento de 400X. Uma vez identificada 

a Leishmania por sua morfologia e coloração específica similar ao observado na 

lâmina controle a busca se encerrava e o resultado lançado como positivo. Quando 

não identificada a presença de amastigotas nos tecidos coletados o resultado foi 

lançado como negativo. 

 

3.4 PCR 

 

3.4.1 Desparafinização e extração do DNA 

 

O processo de desparafinização foi feita de acordo com Akalu & 

Reichardt (2002) com pequenas modificações. As amostras de linfonodos, baço e 

medula óssea incluídas em blocos de parafina foram fragmentadas, colocadas em 

tubos de microcentrífuga, adicionadas de 1ml de xilol e centrifugadas a 14000 rpm 

em três minutos a 28ºC. O sobrenadante foi descartado, o precipitado foi 
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ressuspendido em 1 ml de álcool absoluto e centrifugado nas mesmas condições 

anteriores, em seguida essa etapa foi repetida. O sobrenadante foi descartado e o 

material seco em temperatura ambiente.  

Uma vez desparafinizadas, as amostras foram digeridas em 500μL de 

tampão de lise (10mM Tris-HCl a 0,1 M; 10 mM de EDTA a 0,2M) e 5μL de 

proteinase K (Sigma-Aldrich) a 2 mg/ml por 2 horas a 56ºC. 

Para a extração do material genético, foi adicionado 500μL de fenol 

saturado em cada amostra. As amostras foram centrifugadas a 14000rpm por 15 

min a 4ºC para que a fase superior pudesse ser resgatada e transferida para um 

novo tubo de micro centrífuga. A esta fase foi acrescentado 500 μL de de álcool 

isoamílico/clorofórmio (1:24). As amostras foram centrifugadas nas mesmas 

condições anteriores e a fase superior foi transferida para um novo tubo. Para a 

precipitação do DNA foi acrescentado 1 mL de álcool absoluto, o material foi 

novamente centrifugado, o sobrenadante descartado e o precipitado foi 

ressuspendido em água estéril. O material genético foi dosado com o 

espectrofotômetro NanoDrop® (NanoDrop Technologies, Wilmington, Delaware, 

USA) e as concentrações ajustadas por centrifugação e diluição em água ultrapura 

para valores próximos a 200ng/μL.  

 

3.4.2 Protocolo de PCR 

 

Os primers de eleição foram ssrRNA-F e ssrRNA-R descritos por Prina 

et al. (2007) os quais amplificam uma pequena subunidade do RNA ribossomal de 

Leishmania (Leishmania ssrRNA, gene de múltiplas cópias). Como controle 

positivo, foi utilizado DNA extraído de Leishmania amazonensis e, para o controle 

negativo, água ultrapura. Cada reação foi composta de 14,1 μL de água ultrapura; 

2,5 μL de tampão de PCR 10x (Applied Biosystems), 1 μL de 10mM dNTP mix (MP 

Biomedicals, 200mM); 1 μL do primer ssrRNA-F (10mM); 1 μL ssrRNA-R (10mM); 

0,4 μL de AmpliTaq® DNA polymerase (Applied Biosystems) e 5 μL do DNA 

extraído (ou água ultrapura no caso no controle negativo) totalizando 25 μL. O ciclo 

de amplificação foi composto por uma etapa de 95°C por 5 minutos, seguida de 35 

ciclos de 95°C por 30s, 54°C por 45s, 72°C por 30s e uma etapa de extensão final 

a 72°C por 10 minutos, realizado em um termociclador BioRad. 
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3.4.3 Eletroforese 

 

Após o protocolo de amplificação foi adicionado 10 μL do tampão de 

DNA (40% de sacarose com Orange G) às amostras. Para a eletroforese utilizamos 

um volume de 10 μL de cada amostra as quais migraram em gel de 1,5% de 

agarose corado com Gel Red em cuba de eletroforese com tampão de corrida 5 μL 

de DNA ladder 100 foram utilizados como marcador de peso molecular. A 

visualização dos resultados foi feita por meio de transiluminador UV (Spectroline 

Ultraviolet Transiluminator) acoplado a um sistema de aquisição de imagem (EL 

Logic 100 Imaging System), utilizando-se o software Kodak Molecular Imaging v. 

4.5.0. 
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4 RESULTADOS 
 

Das 58 carcaças de cães analisadas, 12 (21%) foram procedentes de 

Sobradinho, 12 (21%) do Lago Sul, 10 (17%) da Fercal (17%), 8 (14%) do Lago 

Norte, 4 (7%) de São Sebastião, 3 (5%) do Jardim Botânico e 3 (5%) do Paranoá 

(5%). Carcaças caninas  procedentes da Asa Sul, Asa Norte, Núcleo Bandeirante, 

Park Way, Riacho Fundo e Taguatinga totalizaram apenas 12% da amostra, como 

apresentado na Figura 7.  

 

O perfil etário variou conforme ilustrado na Figura 8. As idades variaram 

de 8 meses a 14 anos completos de vida, sendo que duas carcaças eram de cães 

(3,5%) com menos de um ano de vida, 33 cães (56,9%) tinham de um a sete anos 

de vida, 12 (20,7%) tinham acima de sete anos e 11 (18,97%) não possuíam 

registro de idade. A proporção entre machos e fêmeas foi de 1: 1,14. 

20%20%
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Paranoá (n= 3) Asa Sul (n= 1) Asa Norte (n= 1)

Núcleo Bandeirante (n= 1) Park Way (n= 1) Riacho fundo (n= 1)

Taquatinga (n= 1)

FIGURA 7 – Distribuição da procedência das carcaças caninas por Região 
Administrativa do Distrito Federal. 



 
 

27 
 

 

FIGURA 8 – Distribuição das carcaças de  cães quanto a idade 

 

Quanto a classificação por alterações patológicas encontradas em 

necropsia, 39 (67%) eram de carcaças de  cães  polissintomáticos, 15 (26%) eram 

de oligossintomáticos e 4 (7%) de assintomáticos. As alterações mais comumente 

encontradas estão dispostas na Figura 9.  Uma grande proporção dos animais 

apresentou esplenomegalia (76%), alterações cutâneas (74%) — incluindo lesões, 

alopecia, e onicogrifose, linfadenopatia (67%), alterações renais (38%) e magreza 

(26%). 
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FIGURA 9 – Distribuição percentual  das principais alterações 
patológicas encontradas nas necropsias de caninos positivos para 
LVC no Distrito Federal-DF (N=58). 
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Dos 58 cães amostrados, doze (20,7%) cães foram encaminhados ao 

CCZ-DF por terem apresentado resultado positivo para leishmaniose por citologia 

ou por RIFI anteriormente. Esses cães compõem 20% dos cães classificados como 

oligossintomáticos e 23% dos polissintomáticos (Figura 10).   

 

 

FIGURA 10 – Número de cães com exames positivos para LV antes do diagnóstico 
por DPP+ELISA classificação como assintomáticos, oligossintomáticos e 
polissintimáticos 

 

 

Apenas em material de dois animais, ambos assintomáticos, foram 

negativos nos testes de imunohistoquímica, citologia e histopatologia e foram 

submetidos a PCR. Ao realizar a PCR foi detectada, em um dos cães, a presença 

de DNA de Leishmania spp. nos fragmentos de baço, linfonodo pré-escapular e 

linfonodo poplíteo. Material do outro cão apresentou somente amplificação para o 

fragmento de medula óssea. A Figura 11 corresponde a imagem obtida após o 

procedimento de PCR e eletroforese. Os números 1, 2 e 3 correspondem a 

fragmentos de baço, linfonodo pré-escapular e linfonodo poplíteo de um dos cães. 

Os números 4, 5, 6 e 7 correspondem a fragmentos do baço, linfonodo pré-

escapular, linfonodo poplíteo e medula óssea do segundo cão. Os números 8 e 9 

indicam os controles negativo e positivo, respectivamente. 
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A concordância de resultados entre imunohistoquímica, citologia e 

histopatologia foi de 92%. A imunohistoquímica foi o método mais sensível se 

comparada com a histopatologia e a citologia, as quais detectaram respectivamente 

96,6%, 89,7% e 87,9% dos cães como positivos. Todos os animais estudados 

apresentaram resultado positivo em pelo menos um dos testes realizados. O VPP 

obtido para a série DPP + ELISA neste trabalho foi de 100%. 

  

  

FIGURA 11 – Resultado da eletroforese em gel de agarose. 
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5 DISCUSSÃO 

 

Para que as políticas públicas de controle da leishmaniose visceral 

obtenham sucesso, o PCLV deve se utilizar de testes de alta sensibilidade e 

especificidade. A alta sensibilidade é necessária, pois identificar e realizar 

eutanásia de reservatórios só passa a ter impacto significante na redução dos 

casos em humanos após a eliminação de 90% dos reservatórios segundo modelos 

matemáticos (DYE, 1996). A alta especificidade também é almejada, visto que 

resultados falsos positivos resultam para os proprietários na perda injustificada de 

um animal de estimação e para o governo em gastos desnecessários com os custos 

da eutanásia.  

Neste trabalho foi analisado o VPP da combinação DPP + ELISA o qual 

é um aspecto ligado a especificidade. Não existe um teste 100% específico e 

sensível que possa ser utilizado como padrão ouro no diagnóstico de Leishmaniose 

(BRASIL, 2014b). Portanto, o maior desafio desde estudo foi criar um protocolo de 

testes como padrão ouro que fosse sensível e específico de modo a avaliar a 

combinação DPP + ELISA de forma satisfatória. 

No intento de tornar o diagnóstico o mais específico possível evitando as 

reações cruzadas ou vacinais, foi utilizado, como padrão ouro, testes que avaliaram 

a presença e morfologia do parasita em tecidos ao invés de testes sorológicos. É 

sabido que os testes empregados possuem menor sensibilidade e que isso poderia 

influenciar na avaliação do DPP + ELISA. Então, para evitar que resultados falsos 

positivos do DPP + ELISA fossem obtidos devido à falta de sensibilidade do padrão 

ouro e não por características próprias dos testes, seguimos por três abordagens: 

(1) analisamos até quatro tipos de tecidos linfoides diferentes em cada teste 

empregado (medula óssea, baço e dois linfonodos); (2) utilizamos os testes 

combinados em paralelo e (3) incluímos uma PCR confirmatória.  

Apenas material oriundo de duas carcaças caninas não foram positivos 

pela imunohistoquímica. Os mesmos materiais foram negativos na citologia e 

histopatologia e, posteriormente, foram submetidos a PCR confirmatória. Para 

aumentar a sensibilidade do procedimento, foi realizada extração de DNA do 

máximo de tecido parafinado possível. O método obteve sucesso e foi amplificado 

DNA específico de Leishmania spp. em material de ambos os cães. O processo de 
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extração do DNA em parafina resultou em rastros de material genético degradado 

de poucos pares de bases, os quais não influenciaram a identificação de bandas.  

Com o protocolo adotado foi aumentada a sensibilidade do padrão ouro, 

mantendo alta especificidade para gênero Leishmania. Todavia, os testes utilizados 

como padrão ouro não diferenciam entre as diferentes espécies do gênero 

Leishmania constituindo essa uma limitação do presente estudo. 

Quanto às características da amostra, em sua composição foram obtidas 

de cães de diferentes regiões do DF, sendo que a maioria (76%) era residente em 

RAs consideradas enzoóticas para a LVC. O restante dos cães (24%) foi 

proveniente de regiões sem casos autóctones, como Paranoá, São Sebastião, Asa 

Sul, Asa Norte, Núcleo Bandeirante, Park Way, Riacho Fundo e Taguatinga. No 

entanto ao se investigar a procedência desses cães foi verificado que eles tiveram 

estadia em áreas enzoóticas. A presença de cães infectados em áreas não 

enzoóticas é um indicativo que reservatórios estão sendo inseridos em novas áreas 

o que pode contribuir com a expansão da doença no DF. A composição etária com 

a maioria dos animais entre um e sete anos de idade e a proporção de machos e 

fêmeas observadas foi similar a encontrada em outros levantamentos de 

soroprevalência de LVC (RIBEIRO, 2007; SCHUBACH, 2011).  

Os achados de necropsia mais frequentes foram: esplenomegalia (76%), 

alterações de pele (74%), linfadenopatia (67%), hepatomegalia (45%), alterações 

renais (38%), ceratoconjuntivite (36%) e magreza (26%). Em outro estudo realizado 

em Brasília com cães naturalmente infectados por Leishmania (n=10) foi 

constatado 80% (8/10) de linfadenomegalia, 70% (7/10) de hepatomegalia e 78% 

(7/9) de dermatopatias como achados de necropsia mais comuns (CARDOSO, 

2012).  

Poucos estudos sobre LVC utilizam a necropsia de animais submetidos 

a eutanásia como método para classificação em sintomáticos e assintomáticos. Em 

sua maioria as pesquisas descrevem sinais clínicos, com os quais podemos traçar 

paralelo com os resultados aqui encontrados. Alterações cutâneas costumam ser o 

sinal clínico mais encontrado, seguido por linfadenopatia, emaciação, alterações 

oftálmicas e esplenomegalia (SLAPPENDEL, 1988; DENEROLLE, 1996; 

KOUTINAS et al., 1999; ALMEIDA et al., 2005; AGUIAR et al., 2007; SHUBACH; 

2011).  
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A alta prevalência de esplenomegalia encontrada no presente estudo 

pode ser explicada por dois fatores: o primeiro, a alta proporção de cães 

polissintomáticos na amostra; e o segundo, a própria avaliação por meio de 

necropsia na qual é possível observar os órgãos de forma direta. Nessa análise 

pode-se identificar órgãos discretamente aumentados, o que é dificultado na 

avaliação clínica do animal por palpação, todavia pode ter sido superestimada por 

alterações post mortem discretas já que os animais foram transportados a fresco e 

alguns posteriormente refrigerados até a realização da necropsia. 

Outros estudos também relatam esplenomegalia como achado bastante 

comum em cães com leishmaniose. Ciaramella et al. (1997) descrevem os achados 

clínicos mais comuns encontrados em 150 cães naturalmente infectados do sul da 

Itália, sendo as maiores prevalências de linfadenopatia (88,7%), mucosas 

hipocoradas (58%), descamação (56%), esplenomegalia (53,3%) e úlceras de pele 

(40%). Por sua vez, Barrouin-Melo et al. (2006) relatam lesões de pele em 77% 

(n=120), esplenomegalia em 73% (n=206) e linfonodos aumentados em 72% (109) 

dos cães analisados. Em um trabalho realizado no DF (n=27), Dias (2008) 

encontrou como sinais mais comuns: palidez de mucosas (59,3%), esplenomegalia 

(55,6%), alterações dermatológicas (55,6%) e linfadenopatia generalizada (55,6%). 

No presente trabalho, a amostra foi composta predominantemente por 

cães sintomáticos, sendo que somente 7% correspondeu a cães assintomáticos. O 

resultado obtido destoa do obtido por Dias (2008) que avaliou cães obtidos por meio 

de inquérito sorológico do CCZ-DF utilizando o teste RIFI como triagem e teste 

parasitológico ou PCR como confirmatórios, obtendo ao final 27 cães 

comprovadamente infectados sendo desses 13 (48%) assintomáticos. Inquéritos 

sorológicos realizados por meio da RIFI em populações caninas do DF apontam 

para uma maior prevalência de cães assintomáticos, fato que deveria ter refletido 

ao menos de forma parcial na amostra, pois 76% dela é composta por cães de 

regiões endêmicas nas quais o CCZ-DF realiza inquéritos sorológicos. Ribeiro 

(2007) ao investigar o Condomínio Serra Azul em Sobradinho II constatou que dos 

60 cães reagentes a RIFI, 71% eram assintomáticos. Nascimento (2001), em 

inquérito sorológico realizado pelo CCZ-DF nas regiões do Lago Norte, Varjão e 

Fercal, verificou que de 1084 resultados reagentes obtidos, 78% eram de cães 

assintomáticos. A grande quantidade de cães assintomáticos obtidos por Ribeiro 
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(2007) e Nascimento (2001) pode ser superestimada pela falta de especificidade 

do teste RIFI e pela ausência de um teste confirmatório (Peixoto et al., 2015). 

Porém, mesmo considerando esses fatores existe uma grande discrepância entre 

a proporção de cães assintomáticos na amostra e nos demais estudos.  

Devemos considerar que na amostra estão presentes não só animais 

obtidos por inquéritos sorológicos, mas também animais com suspeita 

(sintomatologia clínica) de leishmaniose que são naturalmente encaminhados para 

diagnóstico ou eutanásia no CCZ-DF, o que contribuiu para um maior número de 

cães sintomáticos na amostra. Todavia, mesmo se excluirmos os animais com 

exames particulares para leishmaniose prévios ao DPP + ELISA, na tentativa de 

corrigir esse fator, ainda apenas 9% da amostra corresponderia a cães 

assintomáticos. Conjuntamente, o baixo número de cães assintomáticos na 

amostra pode ser explicado em parte devido ao nosso exame minucioso de 

achados de necropsia que difere do método de diagnóstico clínico utilizado pelas 

demais pesquisas 

O fato pode ser também um reflexo de uma baixa detecção de cães 

assintomáticos pelo teste de triagem DPP em inquéritos sorológicos. Grimaldi et al 

(2012) relatam um valor de 47% para a sensibilidade do DPP em cães 

assintomáticos (P<0.0001). Schubach (2011) por sua vez relata resultados falsos 

negativos em três de onze cães assintomáticos comprovadamente infectados por 

Leishmania, enquanto que enquanto Faria et al. (2015) relatam que apenas 10% 

dos cães assintomáticos com leishmaniose foram identificados corretamente pelo 

DPP em seu estudo. Costa et al. (2003) similarmente ressaltam que testes rápidos 

imunocromatográficos com antígenos recombinantes K26 e K39 (mesmos 

antígenos presentes no DPP) tem dificuldade em identificar animais positivos com 

baixos títulos de anticorpos anti-Leishmania. 

Outra hipótese a se considerar é a recusa ou demora dos proprietários 

em entregar cães soro-reagentes assintomáticos ao CCZ-DF. Infelizmente, a busca 

por informações sobre cães não amostrados foge aos objetivos do presente 

trabalho, então não obtivemos evidências de que isso aconteça. 

O baixo número de cães assintomáticos na amostra pode ser um indício 

de que poucos animais nessas condições são recolhidos pelo PCLV, porém como 
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nossa amostragem foi feita por conveniência, são necessárias mais pesquisas 

sobre ao assunto para confirmar a significância deste achado. 

Dos testes utilizados como padrão ouro a imunohistoquímica foi o teste 

que mais detectou animais positivos (96,6%), seguido pela histopatologia (89,7%) 

e pela citologia (87,9%). Este resultado está de acordo com os encontrados por 

Santos (2011) e Moreira et al. (2007). Contudo os valores obtidos foram superiores 

aos relatados previamente em literatura devido a multiplicidade de órgãos 

analisados em paralelo para cada teste e pela própria seleção da amostra a qual já 

tinha sido diagnosticada como positiva em dois testes diferentes. 

Todos os três métodos envolvem buscas sistemáticas, sendo a 

imunohistoquímica o de mais fácil visualização devido a coloração específica das 

formas amastigotas de Leishmania, fato que se traduz em maior sensibilidade para 

o teste e menor tempo de análise para examinador (SANTOS, 2011; TAFURI et al., 

2004). A citologia, a histopatologia e a imunohistoquímica falharam em identificar a 

infecção por Leishmania em dois cães assintomáticos. Esse fato deve-se a 

diminuição na sensibilidade desses testes em função do baixo grau de parasitismo 

em animais assintomáticos (SARIDOMICHELAKIS et al., 2005; BRASIL, 2014b). 

Nessa pesquisa foi obtido um VPP de 100% para o diagnóstico de LVC 

como preconizado pelas diretrizes do programa nacional de controle da 

leishmaniose visceral. Cães com diagnóstico prévio para leishmaniose anterior ao 

DPP+ELISA poderiam aumentar o VPP de forma artificial, mas mesmo excluindo-

os do cálculo o valor do VPP se mantém.  Nesse  estudo foi analisado o VPP após 

a combinação dos dois testes, como é utilizado na prática dos órgãos públicos de 

saúde.  Outras pesquisas já relataram a especificidade e o VPP tanto do DPP 

quanto do ELISA, porém separadamente. 

Costa et al. (2003) validaram o teste monocromático rápido utilizando os 

antígenos recombinantes K26 e K29, os mesmos posteriormente utilizados para o 

DPP, em 50 cães soro-reagentes na RIFI (≥ 1/40), 50 cães não reagentes na RIFI 

e 14 cães infectados experimentalmente com Trypanosoma cruzi. A especificidade 

obtida foi de 100% e o VPP foi igual a 1 (100%). 

Schubach et al. (2014) estudaram a performance do DPP por meio de 

inquérito em 488 cães em uma região endêmica de Fortaleza, Ceará. O padrão 

ouro utilizado foi composto do isolamento de Leishmania em cultura, HP e IHQ de 
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amostras de sangue periférico e fragmentos de pele. A especificidade para o DPP 

em amostras de sangue obtida foi de 73,3%. O VPP foi de 21.9%. Os autores 

explicam que baixo VPP obtido foi decorrente da falta de sensibilidade do padrão 

ouro a qual possivelmente foi menor que a do DPP. Os autores recomendam a 

utilização do DPP em combinação com outros testes. 

Silva et al. (2013) encontraram valores de 92% de especificidade e VPP 

de 58% para o DPP e especificidade de 87% e VPP de 45% para o ELISA. Foram 

utilizados os testes RIFI e cultura parasitológica para a divisão de 144 cães em 

grupos positivo e negativo. Os autores não exploraram no texto os motivos dos 

baixos VPP obtidos. 

Grimaldi et al. (2012) avaliaram a especificidade do DPP em 96%, o 

padrão ouro de eleição foi ELISA para os animais de área livre de LVC (n=59) e 

testes parasitológicos para animais infectados (n=120). No grupo dos animais 

negativos também foram incluídas nove amostras de soro de cães infectados por 

Leishmania braziliensis e duas por Leptospira interrogans. Três de nove amostras 

(3/9) de cães infectados por L. braziliensis deram reação cruzada no teste DPP. 

Faria et al. (2015) compararam os resultados dos testes ELISA, DPP e 

de um novo teste com antígenos recombinantes. Para isso foram avaliados os 

testes diagnósticos realizados em nove soros de cães sem infecção e em 43 soros 

de cães infectados por Leishmania e, como padrão ouro, foram utilizados os testes 

sorológicos (RIFI e ELISA) e parasitológicos. A especificidade obtida foi de 90% 

para o DPP e de 100% para o ELISA. 

Conforme podemos observar, a especificidade e a sensibilidade do 

padrão ouro utilizado nos experimentos varia e interfere com o VPP. Contudo, de 

uma forma geral podemos concluir que o VPP de 100% obtido no presente estudo 

para a combinação DPP + ELISA foi condizente com resultados encontrados para 

especificidade dos dois testes em literatura.  

 A sensibilidade e especificidade são características intrínsecas aos 

testes diagnósticos e não variam de forma significativa a não ser por mudanças na 

técnica ou por erros na sua aplicação. O mesmo não pode ser afirmado para os 

valores preditivos, esses funcionam de forma diferente pois variam em função da 

prevalência da doença na população e por isso devem ser interpretados com 

cuidado. Se a prevalência da doença fosse baixa mesmo com altos valores de 
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especificidade, o VPP obtido seria baixo também (PEREIRA, 1995). Por isso, o VPP 

de 100% obtido está fundamentalmente relacionado com a prevalência da LVC no 

DF, em especial nas áreas endêmicas nas quais inquéritos sorológicos são 

realizados devido ao PCLV e nas quais a prevalência varia de 8,5% a 19,3% 

(HERENIO et al., 2014).  

As reações cruzadas devido a vacinação ou infecção por outros 

protozoários podem aumentar o número de falsos positivos diagnosticados por 

testes sorológicos. Ainda existe certa discordância sobre a ocorrência e 

significância de reações cruzadas no diagnóstico do DPP e ELISA (ALVES et al., 

2012; OLIVEIRA et al., 2008; GRIMALDI et al., 2012; COSTA et al., 2003; 

FERREIRA et al., 2007; MARCONDES et al., 2013; RIBEIRO et al., 2015; 

TESTASICCA, 2014). 

Alves et al. (2012) concluíram que infecção por Trypanosoma caninum 

pode confundir o diagnóstico tanto do DPP quanto do ELISA. De forma similar, 

Ferreira el al. (2007) concluem que o ELISA apresenta reação cruzada para T. 

cruzi, Ehrlichia canis e L. braziliensis. Por outro lado, Oliveira et al. (2008) obtiveram 

quatro soros que a princípio deram reação cruzada, mas ao testá-los novamente 

os resultados foram negativos e por tanto rejeitaram a ocorrência de reação 

cruzada para E. canis e Babesia canis no teste ELISA.  Krawczak et al. (2015) 

relatam não terem achado correlação entre sorologia para B. canis ou E. canis e 

diagnóstico positivo pelo DPP e ELISA, mas acharam fortes evidências de co-

infecção. 

Testasicca et al. (2014) concluíram que a vacina Leish-Tec® não induz 

a produção de anticorpos detectados pelos testes de rotina, Ribeiro et al. (2015) 

indicam que seria apropriado o uso do DPP para diagnóstico caso ocorra vacinação 

em massa com a vacina Leishmune®, enquando que Marcondes et al. (2013) 

concluíram que cães vacinados com Leishmune® apresentaram reação cruzada 

tanto para o DPP quanto para o ELISA até seis meses após a primeira vacinação.  

A vacina Leishmune® está com comercialização suspensa desde o ano 

de 2014 (BRASIL, 2014c). A nossa amostragem foi realizada no ano de 2013, por 

tanto, existe a possibilidade de que as carcaças analisadas fossem provenientes 

de cães imunizados com ela. Como a infecção por Leishmania spp. foi demonstrada 
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em todos os cães da amostra, não buscamos informações pertinentes a vacinação 

nesses animais pois não encontramos indícios de resultados falsos positivos.  

Apesar de ser comumente relatado como um teste de fácil de realização 

e interpretação (SCHUBACH, 2011; DANTAS, 2014; CASTRO-JUNIOR et al., 

2014), Grimaldi et al. (2012) relatam que o teste DPP apresentou banda de 

coloração fraca para cães negativos o que poderia dificultar a interpretação visual 

do resultado. Porém, na prática, o fato dificilmente resultaria na eutanásia de 

animais falsos positivos, pois o resultado positivo do DPP é confirmado com o 

ELISA. Como o VPP obtido foi de 100%, ocorrências de falsos positivos 

relacionados com erros na execução ou interpretação dos testes não foram 

constatadas em nossa amostra.  
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6 CONCLUSÕES 
 

O conjunto de testes utilizados como padrão ouro conseguiu ser sensível 

e específico o suficiente para diagnosticar de forma correta a combinação DPP + 

ELISA. Dentre esses testes, com exceção da PCR, a imunohistoquímica se 

mostrou o mais sensível. 

A combinação em série DPP + ELISA obteve excelente resultado quanto 

ao VPP dada a prevalência da LVC em áreas endêmicas do DF. Não houve 

quaisquer indícios de reações cruzadas ou de erros de procedimento que levassem 

a resultados falsos positivos. 

  



 
 

39 
 

 

7 REFERÊNCIAS 
 

AGUIAR, G. M.; MEDEIROS, W. M. Distribuição regional e habitats das espécies 

de flebotomíneos do Brasil, In: RANGEL, E. F., LAINSON, R., Flebotomíneos do 

Brasil, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2003, p. 207-255. 

AGUIAR, P. H. P.; SANTOS, S. O.; PINHEIRO, A. A.; BITTENCOURT, D. V. V.; 

COSTE, R. L. G.; JULIÃO, F. S.; SANTOS, W. L. C.; BARROUIN-MELO, S. M. 

Quadro clínico de cães infectados naturalmente por Leishmania chagasi em uma 

área endêmica do estado da Bahia, Brasil. Revista Brasileira de Saúde e 

Produção Animal, v. 8, p. 283-294, 2007. 

AKALU, A.; REICHARDT, J. K. V. Increasing PCR Sensitivity for Amplification 

from Paraffin-Embedded Tissues. In: CHEN, B. Y.; JANES, H. W. PCR Cloning 

Protocols. 2ed. Totowa: Humana Press Inc., 2002. cap. 7, p. 67-74.  

ALMEIDA, M. A. O.; JESUS, E. E. V.; SOUZA-ATTA, M. L. B.; ALVES, L. C.; 

BERNE, M. E. A.; ATTA, A. M. Clinical and serological aspects of visceral 

leishmaniasis in northeast Brazilian dogs naturally infected with Leishmania 

chagasi. Veterinary Parasitology, v. 127, p. 227-232, 2005. 

ALVAR, J.; MOLINA, R.; SAN ANDRÉS, M.; TESOURO, M.; NIETO, J.; VITUTIA, 

M.; GONZÁLEZ, F.; SAN ANDRÉS, M. D.; BOGGIO, J.; RODRÍGUEZ, F.; SAINZ, 

A.; ESCACENA, C. Canine leishmaniasis: clinical, parasitological and 

entomological follow-up after chemotherapy. Annals of Tropical Medicine and 

Parasitology, v. 88, n. 4, p. 371-378, 1994. 

ALVES, A. S.; MOUTA-CONFORT, E.; FIGUEIREDO, F. B.; OLIVEIRA R. V. C.;  

SCHUBACH, A. O.; MADEIRA, M. F. Evaluation of serological cross-reactivity 

between canine visceral leishmaniasis and natural infection by Trypanosoma 

caninum. Research in Veterinary Science, v. 93, p. 1329–1333, 2012. 

ARRUDA, M. M.; FIGUEIREDO, F. B.; CARDOSO, F. A.; HIAMAMOTO, R. M.; 

BRAZUNA, J. C. M.; OLIVEIRA, M. R. F.; NORONHA, E. F.; ROMERO, G. A. S.  

Validity and Reliability of Enzyme Immunoassays Using Leishmania major or L. 

infantum Antigens for the Diagnosis of Canine Visceral Leishmaniasis in Brazil. 

PLOS One, v. 8, n. 7, 2013. 

ASHFORD, R. W. Leishmaniasis reservoirs and their significance in control. 

Clinics in Dermatology, v. 14, p. 523-532, 1996. 

ASHFORD, R. W. The leishmaniases as emerging and reemerging zoonoses. 

International Journal for Parasitology, v. 30, n. 12-13, p. 1269-81, 2000. 

BANETH, G.; KOUTINAS, A. F.; SOLANO-GALLEGO, L.; BOURDEAU, P; 

FERRER L. Canine leishmaniosis – new concepts and insights on an expanding 

zoonosis: part one. Trends in Parasitology, v. 24, n. 7, 2008. 



 
 

40 
 

BARROUIN-MELO, S. M.; LARANJEIRA, D. F.; FILHO, F. A. A.; TRIGO, J.; 

JULIÃO, F. S.; FRANKE, C. R.; AGUIAR, P. H. P; SANTOS, W. L. C.; PONTES-

DE-CARVALHO, L. Can spleen aspirations be safely used for the parasitological 

diagnosis of canine visceral leishmaniosis? A study on assymptomatic and 

polysymptomatic animals. The Veterinary Journal, v. 171, p. 331–339, 2006. 

BERN, C.; MAGUIRE, J.; ALVAR, H. J. Complexities of assessing the Disease 

Burden Attributable to Leishmaniasis. PLoS Negleted Tropical Diseases [online], 

v.2, n.10, e313.  Disponível em: 

<http://journals.plos.org/plosntds/article?id=10.1371/journal.pntd.0000313>. 

Acesso em: 19 nov. 2015. 

BIO-MANGUINHOS. Manual de instrução de uso: EIE – Leishmaniose visceral 

canina Bio-Manguinhos. Rio de Janeiro. 2008b. 17p. 

BIO-MANGUINHOS. Manual de instrução de uso: IFI - Leishmaniose visceral 

canina - Bio-Manguinhos. Rio de Janeiro. 2008a. 14p. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Coordenação Geral da Doenças Transmissíveis. 

Secretaria de Vigilância em Saúde. Nota Técnica N° 48/2011, de 19 de setembro 

de 2011. Esclarecimentos sobre o diagnóstico sorológico da leishmaniose visceral 

canina utilizado na rede pública de saúde. 2011. Disponível em: 

<http://www.saude.ms.gov.br/controle/ShowFile.php?id=113354>. Acesso em: 19 

nov 2015. 

BRASIL, Ministério da Saúde, Coordenação Geral da Doenças Transmissíveis, 

Secretaria de Vigilância em Saúde, Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação. Situação Epidemiológica – Dados de 1990 a 2013 [online], 2014a. 

Disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-

ministerio/principal/leia-mais-o-ministerio/726-secretaria-svs/vigilancia-de-a-a-

z/leishmaniose-visceral-lv/11334-situacao-epidemiologica-dados>. Acesso em: 19 

nov 2015. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento 

de Vigilância Epidemiológica. Manual de vigilância e controle da leishmaniose 

visceral. Brasília: Ministério da Saúde, 2014b. 

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria de 

Defesa Agropecuária. Departamento de Fiscalização de Insumos Pecuários. Nota 

Técnica Nº 038/2014/DFIP/SDA, de 11 de novembro de 2014. Suspensão da 

licença de fabricação e comercialização do produto Leishmune – vacina contra 

leishmaniose visceral canina. 2014c. Disponível em: 

http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/Produtos%20Veterin%C3%A1rios/NO

TA%20TECNICA%20DFIP%2038-14%20LEISHMUNE.pdf 

CARDOSO, S. P. Leishmaniose Visceral Canina (LVC): revisão de literatura e 

estudo comparativo entre as técnicas de citopatologia, histopatologia e 

imunohistoquímica no diagnóstico da LVC em cães naturalmente infectados 

do Distrito Federal. 2012. 71 f.  Monografia (graduação) - Faculdade de 

Agronomia e Medicina Veterinária, Universidade de Brasília, Brasília. 

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/leia-mais-o-ministerio/726-secretaria-svs/vigilancia-de-a-a-z/leishmaniose-visceral-lv/11334-situacao-epidemiologica-dados
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/leia-mais-o-ministerio/726-secretaria-svs/vigilancia-de-a-a-z/leishmaniose-visceral-lv/11334-situacao-epidemiologica-dados
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/leia-mais-o-ministerio/726-secretaria-svs/vigilancia-de-a-a-z/leishmaniose-visceral-lv/11334-situacao-epidemiologica-dados


 
 

41 
 

CARRANZA-TAMAYO, C. O.; CARVALHO, M. S. L.; BREDT, A; BOFIL, M. I. R.; 

RODRIGUES, R. M. B.; SILVA, A. D.; CORTEZ, S. M. F. C; ROMERO, G. A. S. 

Autochthonous visceral leishmaniasis in Brasília, Federal District, Brazil. Revista 

da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, v. 43, n. 4, p. 396-399, 2010. 

CASTRO-JÚNIOR, J. G.; FREIRE, M. L.; CAMPOS, S. P. S.; SCOPEL, K. K.G.; 

PORROZZI, R.; SILVA, E. D.; COLOMBO, F. A.; SILVEIRA, R. C. V.; MARQUES, 

M. J.; COIMBRA, E. S. Evidence of Leishmania (leishmania) infantum infection in 

dogs from Juiz de Fora, Minas Gerais state, Brazil, based on 

immunochromatographic dual-path platform (DPP®) and PCR assays. Revista do 

Instituto Médico Tropical, v. 56, n. 3, p. 225-229.  

CHAGAS, A. W. Criação de flebótomos e transmissão experimental da 

leishmaniose visceral americana. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, v. 35, p. 

327-333, 1940. 

CIARAMELLA, P.; GRADONI, L. A; LUNA, R. Retrospective clinical study of 

canine leishmaniasis in 150 dogs naturally infected by Leishmania infantum. The 

Veterinary Record, v. 141, p. 539-543, 1997.  

COELHO, M. V.; CUNHA, A. S.; FALCÃO, A. R. Notas sobre um foco de calazar 

no sudoeste do Estado de Goiás. Revista Brasileira de Malariología e Doenças 

Tropicais, v.17, p. 143-148, 1965. 

COSTA, C. H. N.; VIEIRA, J. B. F. Mudanças no controle da leishmaniose visceral 

no Brasil. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, v.34, n. 2, p. 

223-228, 2001. 

COSTA, R. T.; FRANÇA, J. C.; MAYRINK, W.; NASCIMENTO, E.; GENARO, O.; 

CAMPOS-NETO. Standardization of a rapid immunochromatographic test with the 

recombinant antigens K39 and K26 for the diagnosis of canine visceral 

leishmaniasis. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and 

Hygiene, v.97, p. 678-682, 2003. 

COURA-VITAL, W.; KER, H. G.; ROATT, B. M.; AGUIAR-SOARES, R. D. O.; 

LEAL, G. G. A.; MOREIRA, N. D.; ANTÔNIO, L.; OLIVEIRA, M.; MACHADO, E. M. 

M.; MORAIS, M. H. F.; CORRÊA-OLIVEIRA, R.; CARNEIRO, M.; REIS, A. B. 

Evaluation of Change in Canine Diagnosis Protocol Adopted by the Visceral 

Leishmaniasis Control Program in Brazil and a New Proposal for Diagnosis. PLOS 

ONE, v. 9, n. 3, 2014. 

COURTENAY, O.; QUINNELL, R.; GARCEZ, L. M.; SHAW, J. J.; DYE, C. 

Infectiousness in a cohort of Brazilian dogs: why culling fails to control visceral 

leishmaniasis in areas of high transmission. Journal of Infectious Diseases, v. 

186, p. 1314–1320, 2002. 

DANTAS-TORRES, F. The role of dogs as reseirvors of Leishmania parasites, 

with emphasis on Leishmania (Leishmania) infantum and Leishmania (Viannia) 

braziliensis. Veterinary Parasitology, v.149, p.139-146, 2007. 



 
 

42 
 

DANTAS-TORRES, F.; BRANDÃO-FILHO, S. P. Visceral leishmaniasis in Brazil: 

revisiting paradigms of epidemiology and control. Revista do Instituto de 

Medicina tropical, São Paulo, v. 48, n. 3, p. 151-156, 2006. 

DENEROLLE, P. Leishmaniose canine: difficultés du diagnostic et du treatment 

(125 cas). Pratique Médicale et de L’Animal de Compagnie, v. 31, p. 137-145, 

1996. 

DESJEUX, P. Leishmaniasis: current situation and new perspectives. 

Comparative Immunology, Microbiology & Infectious Diseases, v. 27, p 305-

318, 2004. 

DIAS, C. A. Estudos das alterações clinico-laboratoriais e histopatológicas 

renais em cães com leishmaniose visceral em naturalmente infectados no 

Distrito Federal. 2008. 91f. Dissertação (Mestrado em Saúde Animal) – 

Universidade de Brasília, Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, 

Brasília. 

DYE, C. The Logic of Visceral Leishmaniasis Control. American Journal of 

Tropical Medicine and Hygine, v. 55, n. 2, p. 125-130, 1996. 

FARIA, A. R.; ANDRADE, H. M. Diagnóstico da Leishmaniose Visceral Canina: 

grandes avanços tecnológicos e baixa aplicação prática. Revista Pan-Amazônica 

de Saúde, v. 3, n. 2, p 47-57, 2012. 

FARIA, A. R.; VELOSO, L. C.; COURA-VITAL, W.; REIS, A. B.; DAMASCENO, L. 

M.; GAZZINELLI, R. T.; ANDRADE, H. M. Novel Recombinant Multiepitope 

Proteins for the Diagnosis of Asymptomatic Leishmania infantumInfected Dogs. 

PLOS Neglected Tropical Diseases, v. 9, n. 1, 2015. 

FERREIRA, E. C.; LANA, M.; CARNEIRO, M.; REIS, A. B.; PAES, D. V.; SILVA, 

E. S.; SCHALLIG, H; GONTIJO, C. M. F.  Comparison of serological assays for 

the diagnosis of canine visceral leishmaniasis in animals presenting different 

clinical manifestations. Veterinary Parasitology, v. 146, p. 235–241, 2007. 

GAVGANI, A. S. M.; MOHITE, H.; EDRISSIAN, G. H.; MOHEBALI, M.; DAVIES C. 

R.  Domestic dog ownership in iran is a risk factor for human infection with 

leishmania infantum. American Journal of Tropical Medicine & Hygiene, v. 67, 

n. 5, p. 511–515, 2002. 

GENARO, O.; MAYRINK, W.; MICHALICK, M. S. M.; DIAS, M.; COSTA, C. A; 

MELO, M. N. Naturally occurring visceral leishmaniasis in dogs: clinical aspects. 

Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, v.  83, n. 43, 1988. 

GOMES, Y.M.; CAVALCANTI, M.P.; LIRA, R.A.; ABATH, F.G.C.; ALVES, L.C. 

Diagnosis of canine visceral leishmaniasis: Biotechnological advances. The 

Veterinary Journal, v. 175, p. 45-52, 2008. 

GONTIJO, C. M. F.; MELO M. N. Leishmaniose Visceral no Brasil: quadro atual, 

desafios e perspectivas. Revista Brasileira de Epidemiologia, v. 7, n. 3, 2004. 



 
 

43 
 

GRIMALDI, G.; TEVA, A.; FERREIRA, A. L.; SANTOS C. B.; PINTO I. S.; 

AZEVEDO, C. T.; FALQUETO, A. Evaluation of a novel chromatographic 

immunoassay based on Dual-Path Platform technology (DPP® CVL rapid test) for 

the serodiagnosis of canine visceral leishmaniasis. Transactions of the Royal 

Society of Tropical Medicine and Hygiene, v.106, p. 54–59, 2012. 

HARHAY, M. O.; OLLIARO, P. L.; COSTA, D. L.; COSTA, C. H. N.  Urban 

parasitology: visceral leishmaniasis in Brazil. Trends in Parasitology, v. 27, n. 9, 

2011. 

HARRIS, E.; KROPP, G.; BELL, A.; RODRIGUEZ, B.; AGABIAN, N. Single-Step 

Multiplex PCR Assay for Characterization of New World Leishmania Complexes. 

Journal of Clinical Microbiology, v. 36, n. 7, p. 1989-1995, 1998. 

HERENIO, E. M.; FORTES, R. C.; RINCON, G. R. Prevalência da Leishmaniose 

visceral em cães do Distrito Federal, segundo dados do centro de zoonoses de 

Brasília. Journal of the Health Sciences Institute, v. 32, n.2, 2014. 

KEENAN, C. M., HENDRICKS, L. D., LIGHTNER, L., WEBSTER, H. K. & 

JOHNSON, A. J. Visceral Leishmaniasis in the German Shepherd Dog. I. 

Infection, Clinical Disease, and Clinical Pathology. Veterinary Pathology, v. 21, p. 

74-79, 1984. 

KOUTINAS, A. F.; POLIZOPOULOU, Z. S.; SARIDOMICHELAKIS, M. N.; 

ARGYRIADIS, D.; FYTIANOU, A.; PLEVRAKI, K. G. Clinical considerations on 

canine visceral leishmaniasis in Greece: a retrospective study of 158 cases (1989-

1996). Journal of the American Animal Hospital Association, v. 35, n. 5, p. 

376-383, 1999. 

KRAWCZAK, F. S., REIS, I. A.; SILVEIRA, J. A.; AVELAR, D. M.; MARCELINO, 

A. P.; WERNECK, G. L.; LABRUNA, M. B.; PAZ, GUSTAVO FONTES. 

Leishmania, Babesia and Ehrlichia in urban pet dogs: co-infection or cross-

reaction in serological methods? Revista da Sociedade Brasileira de Medicina 

Tropical, v. 48, n. 1, p. 64-68, 2015.  

LAINSON, R.; RANGEL, E. F. Lutzomyia longipalpis and the eco-epidemiology of 

American visceral leishmaniasis, with particular reference to Brazil - A Review. 

Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, v. 100, n. 8, p. 811-827, 

2005. 

LAINSON, R.; SHAW, J. J. Evolution, classification and geographic distribution. In 

PETERS, W.; KILLICK-KENDRICK, R. The Leishmaniases in Biology and 

Medicine, Academic Press, London, v. 1, p. 1-120, 1987. 

LANOTTE, G., RIOUX, J. A., PERIERS, J. & VOLLHARDT, Y. Ecology of 

leishmaniasis in the South of France. 7. detection of canine enzootic loci using 

immunoserological methods. Annales de Parasitologie Humanie ed Comparee, 

v. 54, p. 41-62, 1974. 

LEIFSO, K.; COHEN-FREUE, G.; DOGRA, N.; MURRAY, A.; MCMASTER, W. R.  

Genomic and proteomic expression analysis of Leishmania promastigote and 



 
 

44 
 

amastigote life stages: The Leishmania genome is constitutively expressed. 

Molecular & Biochemical Parasitology, n. 152, p. 35–46, 2007. 

MANCIANTI, F.; GRAMICCIA, M.; GRADONI, L.; PIERI S. Studies on canine 

leishmaniasis control. 1. Evolution of infection of different clinical forms of canine 

leishmaniasis following antimonial treatment. Transactions of the Royal Society 

of Tropical Medicine and Hygiene, v. 82, n. 4, p. 566-7, 1988. 

MARCONDES, M.; ROSSI N.C. Leishmaniose visceral no Brasil. Brazilian 

Journal of Veterinary Research and Animal Science, São Paulo, v. 50, n. 5, p. 

341-352, 2013. 

MARGONARI, C.; FREITAS, C. R.; RIBEIRO, R. C.; MOURA, A. C. M.; TIMBÓ, 

M.; GRIPP, A. H; PESSANHA, J. E.; DIAS, E. S. Epidemiology of visceral 

leishmaniasis through spatial analysis, in Belo Horizonte municipality, state of 

Minas Gerais, Brazil. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, v. 

101, n. 1, p. 31-38, 2006. 

MARTINS, A. V.; WILLIAMS, P.; FALCÃO, A. L. American Sand Flies. Anais da 

Academia Brasileira de Ciências, Rio de Janeiro, p. 195,1978. 

MONTEIRO, A. G. Diagnóstico molecular e identificação das espécies de 

Leishmania na leishmaniose visceral canina no Distrito Federal, Brasil. 2014. 

43f. Dissertação (Mestrado em Biologia Microbiana) – Universidade de Brasília, 

Brasília. 

MOREIRA, E. D.; SOUZA, V. M.; SREENIVASAN, M.; NASCIMENTO, E. G.; 

CARVALHO L. P. Assessment of an optimized dog-culling program in the 

dynamics of canine Leishmania transmission. Veterinary  Parasitology, v. 122, p. 

245–252, 2004. 

NASCIMENTO, G. S. M. Aspectos Epidemiológicos da Leishmaniose Visceral 

Canina nas Regiões Administrativas Lago Norte e Sobradinho II do Distrito 

Federal – DF. 2011. 53f. Dissertação (Mestrado em Sanidade Animal) – 

Universidade Federal de Goiás, Escola de Veterinária e Zootecnia, Goiânia. 

NEVES, D. P. Parasitologia dinâmica. 1ª ed. São Paulo: Atheneu, 2003. 

NUNES, C. M.; LIMA, V. M. F.; PAULA, H. B.; PERRI, S. H. V.; ANDRADE, A. M.; 

DIAS, F. E. F.; BURATTINI, M. N. Dog culling and replacement in an area 

endemic for visceral leishmaniasis in Brazil. Veterinary Parasitology, n. 153, p. 

19–23, 2008. 

OLIVEIRA, A. C.; BATISTA, S. M.; FALCÃO, A.L. Calazar em Minas Gerais. 

Revisão dos dados epidemiológicos obtidos até 1958. Hospital (Rio de Janeiro), 

v. 56, p. 625-643, 1959. 

OLIVEIRA, T. M. F. S.; FURUTA, P.I.; CARVALHO, D.; MACHADO, R.Z. A study 

of cross-reactivity in serum samples from dogs positive for Leishmania sp., 

Babesia canis and Ehrlichia canis in enzyme-linked immunosorbent assay and 



 
 

45 
 

indirect fluorescent antibody test. Revista Brasileira de Parasitologia 

Veterinária, v. 17, n. 1, p. 7-11, 2008.  

OTRANTO, D.; DANTAS-TORRES, F. The prevention of canine leishmaniasis and 

its impact on public health. Trends in Parasitology, v. 29, n. 7, 2013. 

PALATNIK-DE-SOUSA, C.B.; SANTOS, W. R.; FRANÇA-SILVA, J. C.; COSTA, 

R. T.; REIS, A. B.; PALATNIK, M.; MAYRINK, W.; GENARO, O. Impact of canine 

control on the epidemiology of canine and human visceral leishmaniasis in Brazil. 

American Journal of Tropical Medicine and Hygene, v. 65, p. 510–517, 2001. 

PARAENSE, L.; CHAGAS, A. W. Transmissão experimental da leishmaniose 

visceral americana pelo Phlebotomus intermedius. Nota prévia. Brasil Médico, v. 

54, p. 179-180, 1940. 

PEIXOTO H. M.; OLIVEIRA, M. R. F.; ROMERO, G. A. S. Serological diagnosis of 

canine visceral leishmaniasis in Brazil: systematic review and meta-analysis. 

Tropical Medicine and International Health, v. 20, n. 3, p. 334–352, 2015. 

PEREIRA, M. G. Epidemiologia: teoria e prática. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 1995. 

PORROZZI, R.; COSTA, M. V. S.; TEVA, A.; FALQUETO, A; FERREIRA, A. L.; 

SANTOS, C. D.; FERNANDES, A. P.; GAZZINELLI, R. T.; CAMPOS-NETO, A.; 

GRIMALDI, G. Comparative Evaluation of Enzyme-Linked Immunosorbent Assays 

Based on Crude and Recombinant Leishmanial Antigens for Serodiagnosis of 

Symptomatic and Asymptomatic Leishmania infantum Visceral Infections in Dogs. 

Clinical and Vaccine Immunology, v. 14, n. 5, 2007. 

Queiroz, N. M. G. P.; Assis, J.; Oliveira, T. M. F. S.; Machado, R. Z.; Nunes, C. M.; 

Starke-Buzetti, W. A. Canine visceral leishmaniasis diagnosis by 

immunohistochemistry and PCR in skin tissues in association with RIFI and 

ELISA-test. Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária, v. 19, p. 32-38, 

2010. 

QUINNELL, R. J.; DYE, C. An experimental study of the peridomestic distribution 

of Lutzomyia longipalpis (Diptera: Psychodidae). Bulletin of Entomological 

Research, v. 84, p. 379-382, 1994. 

RIBEIRO, C. R. Aspectos Clínicos, Epidemiológicos e Laboratoriais de Cães 

Sororreagentes para Leishmaniose Visceral, em Foco de Transmissão no 

Distrito Federal – DF – Brasil. 2007. 93 f. Tese (Doutorado em Medicina 

Veterinária) – Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Jaboticabal. 

RIBEIRO, R. A. N.; TEIXEIRA-NETO, R. G; BELO, V. S.; FERREIRA, E. C.; 

SCHALLIG, H. D. F. H.; SILVA, E. S. Ability of immunodiagnostic tests to 

differentiate between dogs naturally infected with Leishmania infantum and 

Leishmune®-vaccinated dogs. Veterinary Research Communications, 2015. 

SANTOS, I. B. Comparação Entre A Citopatologia, Histopatologia, 

Imunocitoquímica e Imuno-Histoquímica em Diferentes Amostras Biológicas 



 
 

46 
 

no Diagnóstico da Leishmaniose Visceral Canina. 2011. 100 f. Tese 

(Doutorado em Ciências) – Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas, Rio de 

Janeiro.  

SANTOS, S. O.; ARIAS, J.; RIBEIRO, A. A.; HOFFMANN, M. P.; FREITAS, R. A.; 

MALACCO M. A. F. Incrimination of Lutzomyia cruzi as a vector of American 

visceral leishmaniasis. Medical and Veterinary Entomology, v. 12, p. 315-317, 

1998. 

SARIDOMICHELAKIS, M. N.; MYLONAKIS, M. E.; LEONTIDES, L. S.; 

KOUTINAS, A. F.; BILLINIS, C.; KONTOS, V. I. Evaluation of Lymph Node and 

Bone Marrow Cytology in The Diagnosis of Canine Leishmaniasis (Leishmania 

Infantum) in Symptomatic and Asymptomatic Dogs. American Journal of 

Tropical Medicine and Hygene, v. 73, n. 1, p. 82–86, 2005. 

SCHUBACH, E. Y. P. Validação da técnica de imunocromatografia rápida de 

duplo percurso para o diagnóstico da leishmaniose visceral canina em 

amostras de sangue total e soro. 2011. 74f. Dissertação (Mestrado em 

MedicinaTropical) – Núcleo de Medicina Tropical, Faculdade de Medicina, 

Universidade de Brasília, Brasília. 

SCHUBACH, E. Y. P.; FIGUEIREDO, F. B.; ROMERO, G. A. S. Accuracy and 

reproducibility of a rapid chromatographic immunoassay for the diagnosis of 

canine visceral leishmaniasis in Brazil. Transactions of the Royal Society of 

Tropical Medicine and Hygiene, v. 108, p. 568–574, 2014. 

SHARMA, U; SINGH, S. Insect vectors of Leishmania: distribution, physiology and 

their control. Journal of Vector Borne Diseases, v. 45, n. 255–272, 2008. 

SHAW, J. The leishmaniases - survival and expansion in a changing world. A mini-

review Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, v. 102, n. 5, p. 

541-547, 2007. 

SILVA, D. A.; MADEIRA, M. F.; ABRANTES, T. R.; FILHO, C. J. L. B.; 

FIGUEIREDO, F. B. Assessment of serological tests for the diagnosis of canine 

visceral leishmaniasis. The Veterinary Journal, v. 195, p. 252–253, 2013. 

SLAPPENDEL, R.J. Canine leishmaniasis. A review based on 95 cases in The 

Netherlands. The Veterinary Quarterly, v. 10, p. 1–16, 1988. 

SOLCÀ, M. S. Uso de pcr no diagnóstico da leishmaniose visceral canina: 

uma abordagem comparativa de diferentes protocolos e tecidos. 2012. 94f. 

Dissertação (Mestrado em Patologia Experimental) – Universidade Federal da 

Bahia, Fundação Oswaldo Cruz Centro de Pesquisa Gonçalo Moniz, Salvador.  

TAFURI, W. L.; SANTOS, R. L.; ARANTES, R. M. E.; GONÇALVES, R., MELO, 

M. N.; MICHALICK, M. S. M.; TAFURI, W. L.  An alternative immunohistochemical 

method for detecting Leishmania amastigotes in paraffin-embedded canine 

tissues. Journal of Immunological Methods, v. 292, p. 17–23, 2004. 



 
 

47 
 

TESTASICCA, M. C. S.; SANTOS, M. S.; MACHADO, L. M.; SERUFO, A. V.; 

DORO, D.; AVELAR, D.; TIBÚRCIO, A. M. L.; ABRANTES, C. F.; MACHADO-

COELHO, G. L. L.; GRIMALDI, G.; GAZZINELLI, R. T.; FERNANDES, A. P. 

Antibody responses induced by Leish-Tec®, an A2-based vaccine for visceral 

leishmaniasis, in a heterogeneous canine population. Veterinary Parasitology, v. 

204, p. 169–176, 2014. 

TRAVI, B. L.; MONTOYA, J.; GALLEGO, J.; JARAMILLO, C.; LLANO, R.; VÉLEZ, 

I. D. Bionomics of Lutzomyia evansi (Diptera: Psychodidae), vector of visceral 

leishmaniasis in Northern Colombia. Journal of Medical Entomology, v. 33, p. 

278-285, 1996. 

TRAVI, B. L.; OSÓRIO, Y.; GUARIN, N.; CADENA, H. Leishmania (Leishmania) 

chagasi: clinical and parasitological observations in experimentally infected 

Didelphis marsupialis, reservoir of New World visceral leishmaniasis. 

Experimantal Parasitology, v. 88, p. 73-75, 1998. 

WERNECK, G. L. Caderno de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 26, n. 4, p. 644-

645, 2010. 

WERNECK, G. L.; COSTA, C. H. N.; WALKER, A. M.; DAVID, J. R.; WAND, M.; 

MAGUIRE, J. H.  Multilevel modelling of the incidence of visceral leishmaniasis in 

Teresina, Brazil. Epidemiology & Infection, v. 135, p. 195–201, 2006. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION - WHO. Global Health Observatory Data – 

Leishmaniasis [online], 2014. Disponível em: 

<http://www.who.int/gho/neglected_diseases/leishmaniasis/en/> Acesso em: 19 

nov 2015. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION - WHO. Global Health Observatory Data – 

Leishmaniasis [online], 2015. Disponível em: 

<http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Leishmaniasis_2013_VL.png 

> Acesso em: 19 nov 2015. 

XAVIER, S. C.; ANDRADE, H. M.; MONTE, S. J. H.; CHIARELLI, I. M.; LIMA, W. 

G.; MICHALICK, M. S. M.; TAFURI, W. L.; TAFURI, W. L. Comparison of paraffin-

embedded skin biopsies from different anatomical regions as sampling methods 

for detection of Leishmania infection in dogs using histological, 

immunohistochemical and PCR methods. BMC Veterinary Research, v. 2, n. 17, 

2006. 

 

  

http://www.who.int/gho/neglected_diseases/leishmaniasis/en/


 
 

48 
 

ANEXO I – Documentação comprovatória da doação de carcaças de cães 
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ANEXO II – Aprovação pelo Comitê de Ética 
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APÊNDICE – Ficha para avaliação post mortem dos cães 
 

 

 




