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RESUMO
A leishmaniose visceral canina (LVC) é uma importante zoonose de distribuição
mundial com grande impacto em saúde pública no Continente Americano,
especialmente no Brasil, onde a natureza endêmica da doença humana afeta
boa parte do território nacional. A influência da prevalência da LVC na
ampliação da taxa de casos humanos em áreas endêmicas e no
desencadeamento de surtos epidêmicos ainda carece de um entendimento
mais profundo, o que geraria avanços significativos nas atuais medidas
destinadas ao controle de reservatórios da doença preconizadas pelo
Programa Nacional de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral. O
presente trabalho descreveu e comparou os achados clínico-laboratoriais e
histopatológicos de vinte e três cães infectados naturalmente pela Leishmania
chagasi, provenientes de localidades endêmicas da área metropolitana de
Natal-RN. Estes animais, escolhidos a partir de exame físico e sorologia (IFI e
ELISA rK-39), foram classificados de acordo com o grau de comprometimento
clínico e submetidos a coleta de sangue (sangue total e soro) para realização
de hemograma completo, provas bioquímicas de função renal e hepática, e
coagulograma. A confirmação da infecção por L. chagasi foi realizada após a
eutanásia dos animais, pela demonstração direta do parasita em impressão de
baço e fígado corado com GIEMSA e através de cultivo em meio
NNN/Schneider. De acordo com a avaliação clínica, os animais foram
classificados em assintomáticos (7), oligossintomáticos (7) e polissintomáticos
(9). Dentre os animais necropsiados, foram selecionados 2 cães
assintomáticos, 3 oligossintomáticos e 3 polissintomáticos para o estudo
histopatológico, sendo colhidos fragmentos de baço, fígado rins e pele e
fixados em formol a 10% tamponado. A comparação entre as médias dos
parâmetros clínico-laboratoriais testados nos grupos foi realizada através do
teste t de Student (α<0,05). Os principais sinais clínicos observados foram
linfadenomegalia, alopecia, dermatite esfoliativa, úlceras cutâneas, onicogrifose
e emaciação. As principais alterações clínico-laboratoriais estabelecidas,
principalmente no grupo polissintomático, foram anemia, hiperproteinemia,
hipoalbuminemia, hiperglobulinemia, alterações no índice albumina/globulina e
aumento da atividade da ALT. Alterações renais não foram verificadas (uréia e
creatinina normais). Trombocitopenia foi observada no três grupos clínicos,
contudo, os outros indicadores da função de coagulação (TAP e TTPA) não
apresentaram variações anormais. Foi observado Infiltrado inflamatório e
amastigotas de leishmania na pele de cães polissintomáticos, porém não na
pele de animais assintomáticos. Hipertrofia e hiperplasia do sistema fagocitário
mononuclear, macrófagos parasitados por amastigotas de leishmania,
hematopoiese extramedular e alterações degenerativas foram detectadas no
baço e fígado dos 8 animais submetidos a exame histopatológicos. De acordo
com esses resultados, foi demonstrada que as alterações esperadas nos
parâmetros hematológicos e bioquímicos em função da natureza viscerotrópica
da LVC são observadas principalmente em estágios mais avançados da
doença. A ausência de infiltrado inflamatório e carga parasitária na pele
sugerem que animais infectados sem sintomatologia talvez tenham importância
irrelevante na infectividade para o vetor.

ABSTRACT
Canine Visceral Leishmania (CVL) is an important zoonotic disease that has a
world wide distribution and has a large impact on public health on the American
Continent, especially in Brazil, where the nature of endemic diseases in humans
affects a large part of the nation. The influence of the prevalence of CVL in the
increased rate of human cases in endemic areas and in the unleashing of
epidemic outbreaks shows the need for a more profound understanding, that
would generate significant advances in the current measures used to control the
reservoirs of sickness that are practiced by the Programa Nacional de Vigilância
e Controle da Leishmaniose Visceral. The present work describes and
compares the clinical-laboratorial and histopathological findings of twenty-three
dogs that were naturally infected by Leishmania chagasi, from endemic areas in
metropolitan Natal, Rio Grande do Norte, Brazil. These animals, that were
selected and given physical and serological exams (IFI and ELISA rK-39), were
classified according to the degree of clinical severity and had blood samples
drawn (whole blood and serum) for a complete hemogram and a coagulogram
to be done as well as biochemical tests for kidney and liver function. The
confirmation of infection by L. chagasi was done after the euthanasia of the
animals, through the direct demonstration of the parasite in the impression of
the spleen and liver crowned with GIEMSA and through a cultivation by means
of NNN/Schneider. According to the clinical evaluation, the animals were
classified as asymptomatic (7), oligosymptomatic (7) and polysymptomatic (9).
Among the animals that were chosen to be autopsied, there were 2
asymptomatic, 3 oligosymptomatic and 3 polysymptomatic, for the purpose of
studying their histopathology, having collected fragments of the spleen, liver,
kidneys and skin and were fixed in 10% tamponed formol. The comparison
between the average parameters of the clinical-laboratory tested animals in the
groups was done through the Student t test (a<0.05). The main clinical signals
observed were lymphadenomegaly, alopecy, dermatitis, exfoliation, cutaneous
ulcers, onicogriphosis and emaciation. The main clinical-laboratorial alterations
established, mainly in the polysymptomatic group, were anemia,
hyperproteinemia, hyperglobulinemia, alterations in the albumin/globulin ratio
and increased ALT activity. Renal alterations were not verified (urea and
creatinine levels were normal). Thrombocytopenia was observed in three
clinical groups. However, the other indicators of coagulation function (TAP and
TTPA) did not have abnormal variations. There were inflammatory infiltrations
and leishmania amastigotes in the skin of polysymptomatic dogs, however, they
were not found in the skin of asymptomatic animals. Hypertrophy and
hyperplasia of the phagocyte mononuclear system, leishmania amastigote
parasites were found in the macrophages, extramedullary hematopoiesis and
degenerative alterations were detected in the spleen and liver of 8 of the
animals submitted to histopathological exams. In accord with these results, it
was demonstrated that the expected alterations in the hematological and
biochemical parameters in function of their viscerotropic nature of CVL are
mainly observed in the more advanced stages of the disease. The absence of
inflammatory infiltration and parasite load in the skin suggest that infected
animals without symptoms may have an importance irrelevant to the
infectiousness of the vector.
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1. INTRODUÇÃO
A leishmaniose visceral (LV) ou calazar ainda se configura, nos dias atuais,
num grave problema de saúde pública em todo o mundo. Os abalos na saúde coletiva
por esta zoonose atingem níveis alarmantes em países pobres e populosos, gerando
grandes preocupações aos Programas de Vigilância Epidemiológica desses países e das
nações em desenvolvimento, como é o caso do Brasil (WORLD HEALT
ORGANIZATION - WHO, 2004). No nosso país a LV vem apresentando, nas últimas
duas décadas, segundo o serviço de notificação de agravos do MINISTÉRIO DA
SAÚDE (2004), característica de reemergência nas áreas endêmicas (principalmente na
região Nordeste) e surgimento em regiões antes consideradas indenes.
Sendo o cão o principal reservatório do parasito causador da LV no ambiente
urbano, nas últimas décadas as atenções dos pesquisadores se voltaram para esse
elemento da cadeia de transmissão. Apesar disso, tudo o que foi descoberto até o
momento sobre a infecção e a doença nesse animal ainda não explica plenamente os
aspectos relacionados à transmissão, patogênese, características clínicas, resposta
imunológica, infecciosidade para o vetor e o papel epidemiológico do mesmo em
condições de infecção subclínica.
O conhecimento detalhado dos aspectos físicos e das alterações nos parâmetros
laboratoriais dos cães determinadas por uma doença tão complexa na sua gênese e
multifacetada clinicamente, bem como o completo entendimento dos fatores
determinantes da visceralização na leishmaniose visceral canina, são fundamentais na
avaliação dos animais tratados quimicamente (nos países onde essa prática é permitida)
e daqueles cães soronegativos de área endêmica submetidos aos recentes protocolos de
proteção contra a infecção por imunobiológicos.
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Portanto, seguindo as recomendações do Programa de Controle no Brasil da
LV e considerando o reduzido número de publicações no país que contemplem a
descrição e avaliação simultânea da sintomatologia, aspectos clínico-laboratoriais e
histopatológicos de cães portadores da LV, este estudo poderá contribuir com
informações para melhor compreensão da doença canina em nosso território, tendo em
vista que grande parte dos estudos publicados foi desenvolvida no Velho Mundo, sob
condições epidemiológicas completamente diferentes.
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2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GERAL
O presente trabalho se propôs a gerar informações que venham a contribuir,
através da avaliação de parâmetros clínico-laboratoriais e histopatológicos, na
compreensão do processo de visceralização da Leishmania chagasi em cães
naturalmente infectados, provenientes de localidades endêmicas da área metropolitana
de Natal-RN.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Determinar e comparar as alterações nos parâmetros clínico-laboratoriais de cães
naturalmente

infectados

com

L.

chagasi,

agrupados

segundo

o

grau

de

comprometimento físico.
Verificar, em todos os grupos clínicos avaliados, a incidência de alterações na
função de coagulação.
Caracterizar e quantificar as lesões histopatológicas e determinar o parasitismo de
fígado, baço, rins e pele de cães infectados por L.chagasi, ao longo de todo o espectro
clínico da doença.
Avaliar o nível de alterações histopatológicas na pele íntegra dos animais com
diferentes graus de comprometimento clínico.
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3. REVISÃO DE LITERATURA
3.1 Aspectos gerais e situação da leishmaniose visceral (LV) nas áreas endêmicas.
As leishmanioses representam um grupo de doenças causadas por protozoários
da família Trypanosomatidae e do gênero Leishmania. Dependendo da espécie do
parasita e da resposta do sistema imune do paciente a doença pode se apresentar como:
doença cutânea, causada principalmente pelas Leishmania major, Leishmania tropica e
Leishmania

mexicana;

doença

cutâneo-mucosa,

causada

principalmente

pela

Leishmania brasiliensis; e a doença visceral, causada pelas Leishmania donovani e
Leishmania chagasi (VALENZUELA et al., 2001).
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), atualmente as leishmanioses,
prevalentes em quatro continentes, são consideradas endêmicas em 88 países, 72 dos
quais são países em desenvolvimento. A OMS estima que na atualidade existem 12
milhões de casos de leishmanioses em todo o mundo, com a previsão anual de 1-1,5
milhões de novos casos de leishmaniose cutânea e 500.000 de leishmaniose visceral
(LV). O Brasil está entre os poucos países que concentram 90% de todos os casos
mundiais de leishmaniose visceral (LV), cutânea e cutâneo-mucosa. Outro ponto
relacionado à LV que vem recebendo grande atenção da OMS é o recente aumento nas
notificações de co-infecção de leishmania com o vírus da imunodefiência humana
(HIV). Vários países, entre eles o Brasil, reportaram casos de co-infecção
leishmania/HIV (WHO, 1999).
No Novo Mundo, a LV tem como agente etiológico a L. chagasi (sin.) infantum,
sendo, primariamente, uma zoonose que afeta vários animais, além do homem. É um
problema crescente de saúde pública no país e em outras áreas do continente americano,
sendo uma endemia em rápido processo de expansão (OPAS, 1996).
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No Brasil, as leishmanioses visceral e cutânea são doenças endêmicas, mas
observa-se a ocorrência freqüente de surtos epidêmicos. As regiões Norte e Nordeste
concentram 80% dos casos de leishmaniose cutânea no Brasil, enquanto a LV ocorre em
quatro das cinco regiões brasileiras, com 58.500 casos registrados em todo o país entre
1980 e 2003, com uma média de 2.437 casos anuais, com coeficiente de incidência da
doença alcançando 20,4 casos/100.00 habitantes em algumas localidades dos Estados
nordestinos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004). Na década de 90, o Nordeste
apresentou 92% dos casos confirmados no Brasil. Contudo, nos últimos anos, houve
uma redução significativa nessa taxa de ocorrência geográfica, com a região Nordeste
apresentando, em 2003, 58% dos casos registrados. Essa redução deve-se, em parte, ao
aumento do número de casos registrados em outras regiões do país, caracterizando uma
expansão da área tradicional de ocorrência dessa doença. Por exemplo, ao longo da série
histórica de casos de LV entre 1980 e 2003 no Brasil, as regiões Sudeste, Norte e
Centro-oeste, apresentaram, uma média anual, de 5,8%, 5,7% e 2,4% desse agravo,
respectivamente. Já no ano de 2003, a notificação de LV, foi ampliada para 18,7%,
15,3% e 7,4%, respectivamente, com destaque para Estados como São Paulo, Minas
Gerais, Mato Grosso do Sul e Tocantins (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004).
O comportamento epidemiológico da leishmaniose visceral é cíclico,
apresentando elevação do número de casos notificados a cada período médio de cinco
anos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004).

Na primeira metade da década de 80,

observou-se um surto epidêmico de LV em Teresina-PI e a partir daí, se registrou casos
autóctones em áreas urbanas de São Luiz do Maranhão, Fortaleza, Natal, Aracaju, Belo
Horizonte, Santarém e Corumbá (DEANE & DEANE, 1962; EVANS et al., 1992;
LACERDA, 1994; JERONIMO et al., 1994; BADARÓ et al., 1996; MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 2004).
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O Estado do Rio Grande do Norte registrou, entre 1980 e 2003, 2342 casos
confirmados de LV, o que representa 5% de todos os casos confirmados na região
Nordeste. No Rio Grande do Norte a reemergência da leishmaniose visceral ocorreu a
partir de 1996, com a confirmação de 76 casos humanos. No ano de 2000 foram
notificados 332 casos com 15 óbitos. Aproximadamente 65% e 16% dos municípios do
Estado relataram casos de leishmaniose visceral e cutânea, respectivamente, entre 1986
e 1997. A área metropolitana de Natal, constituída pelos municípios de Natal, Extremoz,
São Gonçalo do Amarante, Parnamirim, Macaíba e Ceará-Mirim, especialmente suas
áreas periurbanas, tem apresentado grande aumento na incidência da LV, conhecida
também por calazar (JERÔNIMO et al., 1994; SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
DO RIO GRANDE DO NORTE, 1997; XIMENES, et al., 2000; MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 2004). Um surto de leishmaniose visceral ocorreu na cidade de Natal, tendo L.
(d.) chagasi como espécie etiológica (JERONIMO et al., 1994, 1995). No ano de 2000,
somente o município de Natal teve confirmado 59 casos humanos de LV, com
incidência de 8,3/100.000 habitantes. Essa incidência reduziu gradativamente nos
últimos anos nesse município, atingindo, em 2003, o valor de 2,6/100.000 hab.
(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO NATAL/RN, 2004).
As leishmanioses são antropozoonoses transmitidas por insetos hematófagos
(Diptera, Psychodidae) da subfamília Phlebotominae. No continente americano três
espécies são apontadas como vetoras de L. chagasi, Lutzomyia longipalpis, principal
espécie vetora; Lutzomyia evansi, na Colômbia e Lutzomyia cruzi no Mato Grosso
(TRAVI et al., 1994; SANTOS et al., 1995; COURTENAY et al., 2002).
Em estudo realizado para determinar a distribuição geográfica e a abundância
relativa de flebotomíneos nas áreas de endemismo para a leishmaniose visceral e
cutânea no estado do Rio Grande do Norte, XIMENES et al. (2000) registraram 13
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espécies, sendo L. longipalpis (LUTZ E NEIVA) a espécie mais prevalente (85,59%)
entre os flebotomíneos capturados.
No Estado do Rio Grande do Norte, L. longipalpis encontra-se amplamente
distribuída e bem adaptada a ambientes peridomiciliares, expondo um grande número de
pessoas ao risco de desenvolverem leishmaniose visceral causada por L. chagasi
(XIMENES et al., 2000).
A presença de animais domésticos e silvestres em áreas peridomiciliares
provavelmente atrai um grande número de espécies de flebotomíneos, contribuindo para
a agregação das espécies vetoras de leishmanioses em áreas rurais e peridomiciliares do
Rio Grande do Norte (XIMENES et al., 1999).
Nos centros urbanos, com a diminuição dos reservatórios silvestres, o cão se
tornou o mais importante reservatório para o parasita (FORATTINI, 1960; GARNHAM,
1965). No Brasil, estudos clássicos apontam os cães (Canis familiaris) e as raposas
(Dusycion vetulus), como os principais reservatórios para L. chagasi (ALENCAR,
1959; DEANE E DEANE, 1962; LAINSON E SHAW, 1979).
Em áreas peridomiciliares e endêmicas para a LV de alguns municípios do
Estado do Rio Grande do Norte, são freqüentemente observados pequenos animais e
vetores da LV coexistindo em fragmentos de vegetação nativa, tais como sagüis
(Callithrix jacchus), gambás (Didelphis) e roedores silvestres (XIMENES et al., 1999).
No Brasil, já foram encontrados gambás (Didelphis marsupialis) infectados com L.
chagasi (SHERLOCK et al., 1984).
O protozoário é transmitido através da pele de um cão infectado para outro
hospedeiro vertebrado, pela picada do vetor (STRAUSS-AYALI et al., 2000).
Atualmente, os dados sobre a infectividade dos cães naturalmente infectados por
Leishmania para o vetor, principalmente os animais assintomáticos, são bastante
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conflitantes. MOLINA et al., (1994), através do xenodiagnóstico direto, constatou que
cães assintomáticos são altamente infectantes para o Phlebotomus perniciosus.
Resultados semelhantes foram obtidos por GUARGA et al. (2000), que verificaram
taxas idênticas de infecção para o P. perniciosus em cães com e sem sintomatologia da
LVC. Contudo, em um estudo na Colômbia, não foi observada infectividade de cães
assintomáticos para Lutzomyia longipalpis (TRAVI et al., 2002). Segundo o autor, esta
diferença na infectividade de grupos de cães clinicamente comparáveis em focos da
Colômbia e do Mediterrâneo, talvez estejam relacionadas com as variadas condições
nutricionais ou competência do vetor, próprias das distintas espécies de flebotomíneos.
Outro estudo verificou a transmissão de Leishmania, por cães infectados, para
flebotomíneos das espécies Lutzomyia youngi (Feliciangeli & Murillo) e Lutzomyia
shannoni (Dyar), que ocorrem em algumas regiões não endêmicas da América do Sul e
Estados Unidos, respectivamente (TRAVI et al., 2002).
A soroprevalência canina por Leishmania infantum é bastante elevada em vários
países do Velho Mundo, abrangendo desde países do Continente Africano e Asiático, até
nações do Oeste do Mediterrâneo. Na Turquia, por exemplo, em duas áreas endêmicas,
verificou-se prevalência de 3,6% (OZENSOY et al., 1998); na Grécia, um estudo com
cães aparentemente saudáveis, revelou uma prevalência de 61,9% (LEONTIDES et al.,
2002); no Norte da Itália, Oeste da Ligúria, a soroprevalência variou de 22,1%-30,3%,
em períodos diferentes (ZAFFARONI et al., 1999); na Espanha, a cidade de Cárceres
apresentou soroprevalência de 14%, com um importante foco de LVC (30%), e, na Ilha
de Mallorca, reportou-se uma soroprevalência de 26% (NIETO et al., 1992; SOLANOGALLEGO et al., 2001). Na África, ao norte de Marrocos, a soroprevalência por L.
infantum foi de 16,71% (NATAMI et al., 2000) enquanto que na região sub-Himalaia do
Paquistão, na Ásia, foi de 26,6% (RAB et al., 1995).
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No Novo Mundo a prevalência para Leishmania chagasi entre cães também é
elevada, com o Brasil se destacando com inúmeros focos. Em Montes Claros, Estado de
Minas Gerais, foi reportada uma soroprevalência de 9,7% (FRANÇA-SILVA et al.,
2003). No Estado do Mato Grosso do Sul, Corumbá e em um assentamento agrícola em
Bodoquena foi evidenciado o caráter hiperendêmico da leishmaniose visceral canina
(LVC) no Estado, com soroprevalência de 8,7% e 23,7%, respectivamente (NUNES et
al., 1988; 2001). Em Anastásio, ainda Mato Grosso do Sul, uma investigação sorológica
em cães revelou a elevada prevalência de 75% (CORTADA et al, 2004). A alta
prevalência da LVC nos Estados do Nordeste do Brasil se destaca em relação a outras
regiões do país. No Rio Grande do Norte o município de São Gonçalo do Amarante
apresentou uma soroprevalência de 23% (BORJA-CABRERA et al., 1999) e em
Jacobina, Estado da Bahia, 36% (ASHFORD et al., 1998).
Estudos epidemiológicos em áreas endêmicas para a LVC, têm demonstrado que
o sexo do animal não parece ser um fator de predisposição à infecção (LEONTIDES et
al, 2002; FRANÇA-SILVA et al., 2003), achados estes discordantes daqueles
encontrados por ZAFFARONI et al., (1999), que utilizando modelo de análise de dados
log-linear em um estudo epidemiológico relacionado a LVC, revelou a maior
susceptibilidade de cães machos à infecção.
Segundo LEONTIDES et al (2002), a idade também não parece ser um fator de
risco na transmissão desta doença, visto que o mesmo não observou diferença entre as
taxas de prevalência obtidas de cães em diferentes faixas etárias. Contudo, AMELA et
al. (1995), verificaram, numa região endêmica de Madri, Espanha, que a prevalência da
leishmaniose eleva-se em cães de até três anos de idade, declinando após esse período
até 7-8 anos, quando volta a apresentar outro pico.
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3.2 Resposta imunológica na leishmaniose visceral canina
Nos estudos epidemiológicos da LVC, o tipo de resposta imune em cada cão e,
possivelmente, a virulência da cepa de L. infantum transmitida pelo vetor são muito
importantes (MORENO E ALVAR, 2002). Várias mudanças no entendimento do
espectro da leishmaniose visceral ocorreram quando a imunidade celular específica foi
demonstrada em cães assintomáticos naturalmente infectados com Leishmania
(PINELLI et al., 1994; CABRAL et al., 1998; CARDOSO et al., 1998), sendo
verificado que a LVC pode constituir um espectro de doença similar ao que é visto nas
infecções humanas, onde a leishmaniose clínica representa um pólo da doença e as
infecções assintomáticas o outro (BADARÓ et al., 1986). Cães infectados
assintomáticos e resistentes a doença progressiva apresentam imunidade protetora
mediada por células (resposta do tipo Th1). Por outro lado, os anticorpos produzidos
durante a infecção (resposta Th2) não possuem atividade relevante na proteção contra a
Leishmania. Portanto, cães com resposta preponderante Th2, em detrimento da resposta
protetora Th1, tendem a desenvolver, assim como em humanos, doença clínica de
evolução crônica e fatal (BADARÓ et al., 1986; PINELLI et al., 1994; CARDOSO et
al., 1998; CABRAL et al., 1998; SOLANO-GALLEGO et al., 2001).
Níveis de todas as subclasses de IgG aumentam no momento da soroconversão,
permanecendo em um platô por vários meses, em cães naturalmente infectados por L.
infantum (QUINNELL et al., 2003). MENDES et al. (2003) associou a infecção natural
com a IgG1, divergindo, porém, com os achados de CORDEIRO-DA-SILVA et al.
(2003), que observaram a subclasse 2 de IgG predominando entre os animais infectados,
particularmente os sintomáticos.
Em um estudo destinado a analisar a expressão de citocinas durante o curso da
infecção experimental de cães por L. infantum, SANTOS-GOMES et al. (2002), apesar
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da resposta imune humoral significativa e da imunossupressão da resposta celular
evidenciada pelos animais, não conseguiram correlacionar a severidade da doença com
a expressão de interleucina-10 (IL-10).
3.3 Aspectos clínicos e histopatológicos da leishmaniose visceral canina
Após a infecção muitos cães desenvolvem a doença progressiva com exibição de
inúmeros sinais clínicos. O espectro clínico da LVC é bastante variável, estando
fortemente relacionado, como visto anteriormente, ao tipo de resposta imune do cão
(PINELLI et al., 1994; CABRAL et al., 1998; CARDOSO et al., 1998). A quantificação
dos sinais clínicos presentes e a intensidade com que cada sintoma se apresenta, permite
a

classificação

arbitrária

do

status

clínico

do

animal

em

assintomático,

oligossintomático e polissintomático (GUARGA et al., 2000; TAFURI et al., 2001;
TRAVI et al., 2002; LEONTIDES et al., 2002; QUINNEL et al., 2003; CORDEIRODA-SILVA et al., 2003; CIARAMELLA et al., 2004; LIMA et al., 2004). Os achados
clínicos mais freqüentes observados em cães com LV são: úlceras cutâneas,
onicogrifose, linfoadenopatia, caquexia, anemia, alopecia, dermatite esfoliativa,
esplenomegalia, palidez de mucosas, febre, ceratoconjuntivite, uveíte, panoftalmia,
epistaxe, ascite, poliartrite, síndrome nefrótica, estomatite ulcerativa (ABRANCHES et
al., 1991; CIARAMELLA et al., 1997; KOUTINAS et al., 1999; LIMA et al., 2004).
Os achados clínicos patológicos típicos associados com a LVC são:
hiperproteinemia,

hiperglobulinemia,

hipoalbuminemia,

inversão

da

razão

albumina/globulina, anemia não regenerativa, trombocitopenia, leucocitose, leucopenia,
aumento sérico da atividade das enzimas hepáticas, elevação da uréia e da creatinina,
proteinúria moderada/severa, cilindros urinários hialino/granular fino (LOPEZ et al.,
1996; CARRERA et al., 1996; CIARAMELLA et al., 1997; BANETH E JAFFE, 1998;
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KOUTINAS et al., 1999; SANTOS-GOMES et al., 2002 e 2003; CIARAMELLA et al.,
2004).
Alterações hemostáticas, tais como epistaxis, hematuria e diarréia hemorrágica,
têm sido reportadas na LVC (CIARAMELLA et al., 1997, KOUTINAS et al., 1999).
Trombocitopenia, trombocitopatia e elevação do tempo da tromboplastina parcial
ativada e do tempo da trombina foram os sinais observados em cães natural e
experimentalmente infectados pela Leishmania infantum, indicando que esse parasita
pode afetar primariamente a hemostasia e a função de coagulação (VALLADARES et
al., 1998, CIARAMELLA et al., 2004, CORONA et al., 2004).
Lesões histopatológicas clássicas em cães naturalmente infectados com L.
chagasi são descritas principalmente em órgãos ricos em células do sistema fagocítico
mononuclear, tais como o fígado, baço, linfonodos, medula óssea, trato gastrointestinal
e pele (TAFURI et al., 2001, LIMA et al., 2004). Foi reportada ainda por TAFURI et al.
(2001), em um estudo histopatológico de um cão sintomático, proveniente da cidade de
João Pessoa, pneumonia intersticial crônica, lesões glomerulares com uma crônica e
intensa nefrite intersticial.
3.4 Diagnóstico da leishmaniose visceral canina
Os métodos diagnósticos mais comumente utilizados na determinação da taxa de
prevalência da LVC em áreas endêmicas são as técnicas baseadas na pesquisa de
anticorpos específicos para o parasito, como o teste de imunofluorescência indireta (IFI)
e o teste enzimático ELISA (NIETO et al., 1992; ZAFFFARONI et al., 1999; NUNES et
al., 2001; SCALONE et al., 2002; FRANÇA-SILVA et al., 2003; MOREIRA et al.,
2004). Contudo, numerosos trabalhos publicados nos últimos anos em regiões
endêmicas de países da Europa e no Brasil têm demonstrado, através da identificação
direta do parasita com a reação em cadeia da polimerase – PCR, que a soroprevalência
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subestima o real número de cães infectados (ASHFORD et al., 1995; BERRAHAL et
al., 1996; SOLANO-GALLEGO et al., 2000). Cães assintomáticos infectados por
Leishmania, muitas vezes não detectados por sorologia, representam de 50%-60% de
todos os cães soropositivos e 80% de todos os cães infectados (ABRANCHES et al,
1991; SOLANO-GALLEGO et al., 2000). Em um estudo sobre a prevalência de
Leishmania infantum em populações sintomática e assintomática de cães no Noroeste da
Grécia, PAPADOPOULOU et al (in press) observaram uma taxa de 45 e 24,4%,
respectivamente.
A PCR é realizada a partir de amostras biológicas: medula óssea, sangue
periférico, pele, conjuntiva ocular, com melhor sensibilidade sendo observada para os
dois últimos tipos de amostras (ASHFORD et al., 1995; BERRAHAL et al., 1996;
SOLANO-GALEGO at al., 2000; LACHAUD et al., 2002). A comparação de seis
métodos de PCR usando sangue periférico para detecção de LVC, revelou que os
métodos que utilizam DNA de cinetoplasto como alvo para os oligonucleotídeos, são
bastante superiores àqueles que utilizam DNA genômico (LACHAUD et al., 2002).
Ao contrário do que freqüentemente é observado nos trabalhos europeus,
DIETZE et al. (1997) e outros investigando cães assintomáticos parasitados por L.
chagasi no Brasil, demonstraram que o DOT-ELISA é uma excelente técnica na
identificação desses animais. Estes resultados sugerem que a relação na América do Sul
entre a L. chagasi e seus hospedeiros vertebrados podem ser diferentes em termos de
níveis de anticorpos daquela da L. infantum na área do Mediterrâneo (BERRAHAL et
al., 1996). A utilização do ELISA com uma proteína recombinante purificada (rK39) no
diagnóstico da leishmaniose canina, apresentou alta sensibilidade e especificidade
(97,1% e 99,6%, respectivamente), comparável a IFI. Portanto, o ELISA com a proteína
rK39, devido a sua simplicidade e rapidez, foi considerado uma boa alternativa quando
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se tem que trabalhar uma grande quantidade de amostras (SCALONE et al., 2002;
BRAZ et al., 2002)
Segundo ASHFORD et al. (1995), o cultivo do parasito poderá ser um bom
critério na detecção dos parasitas vivos, contudo foi estabelecido que o mesmo tem
menor sensibilidade que a PCR no diagnóstico de casos sintomáticos e se torna inviável
para estudos epidemiológicos de sujeitos assintomáticos. O outro método convencional
de identificação direta do parasita é o esfregaço de sangue periférico e aspirado de
medula óssea, baço e linfonodos corados pelo Giemsa (STRAUSS-AYALI et al., 2000).
O xenodiagnóstico é uma técnica para detecção e isolamento do patógeno,
usando, para isso, seu vetor natural (GUARGA et al., 2000). O xenodiagnóstico direto
tem sido usado com sucesso para medir a taxa de infecção de cães afetados pela LV
(MOLINA et al., 1994).
O teste de hipersensibilidade do tipo tardia foi eficiente na demonstração de uma
taxa de prevalência significativamente incrementada quando comparada com a
prevalência obtida somente com a cultura e a sorologia (PINELLI et al., 1994;
CARDOSO et al., 1998), sendo esta, devido sua facilidade de uso no campo, uma
excelente ferramenta na detecção de animais infectados assintomáticos (SOLANOGALEGO et al., 2001).

3.5 Considerações sobre o Programa Brasileiro de Combate a Leishmaniose
Visceral
Consultores do Ministério da Saúde e técnicos da Fundação Nacional de Saúde,
reunidos em 2001 para discutirem mudanças no Programa Brasileiro de Combate à
Leishmaniose Visceral, enfatizaram que deve ser dada maior atenção à busca e controle
do vetor com inseticida, ao invés de se priorizar a detecção e destruição de reservatórios
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(COSTA; 2001). Recentemente, um estudo de cohort numa população de cães na cidade
de Jequié-BA, área endêmica para a LVC, demonstrou que a otimização do programa de
remoção de cães infectados através: (i) da substituição do teste de imunofluorescência
indireta com eluato de sangue pelo ELISA com amostras de soro; (ii) redução do
intervalo entre o sorodiagnóstico e a remoção do cão; (iii) e uma alta taxa de cobertura
da população canina, não reduziu a incidência de infecção por L. chagasi (MOREIRA et
al., 2004). As possíveis razões atribuídas a esse insucesso são decorrentes do teste
sorológico disponível, pouco sensível e com baixa especificidade, para identificação
acurada dos cães infectados; os cães eliminados são imediatamente substituídos por
filhotes susceptíveis, e freqüentemente, por cães já infectados; outros reservatórios
podem estar envolvidos na manutenção da infecção canina e demora entre a detecção
dos cães positivos e a remoção dos mesmos (COURTENAY et al., 2002; MOREIRA et
al., 2004).
A partir de 2003 ocorreram mudanças técnicas substanciais nesse programa,
visando otimizar as normas de vigilância e controle da LV, e as recomendações
passaram a ser específicas para cada situação epidemiológica e adequadas a cada área a
ser trabalhada. Os municípios com transmissão foram classificados conforme a média
de casos humanos dos últimos cinco anos, e estados e municípios considerados
silenciosos para a leishmaniose foram incorporados como forma de prevenir este agravo
em novas áreas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2003).
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4. MATERIAL E MÉTODOS
4.1 Descrição da área de estudo.
O trabalho foi desenvolvido dentro dos limites da área metropolitana de Natal,
no Estado do Rio Grande do Norte, que é formada pelos municípios do Natal, Macaíba,
Extremoz, São Gonçalo do Amarante, Ceará-Mirim, Parnamirim, Nísia Floresta e São
José de Mipibu (FIGURA 1). Essa área apresenta uma composição de vegetação com
influência marinha e savana com floresta estacional, possui uma extensão territorial de
2.522 Km2 e uma população de aproximadamente 1.062.000 habitantes. (IBGE, 2000).
O município de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, com população
de 712.317.000 habitantes, que vive em sua maioria na área urbana e periurbana da
cidade, está localizada a 4°51’54’’(Norte) e 6°58’18’(Sul), 43°57’08’(Leste) e
38°35’12’’(Oeste), apresentando uma área de 169,12 Km2. A região onde está
localizada Natal é caracterizada como área de clima quente e semi-árido, apresentando
de 4 a 5 meses sem chuvas (IBGE, 2000). A temperatura média do ar dos últimos cinco
anos em Natal foi de 26° C, com temperaturas médias máxima e mínimas de 30 e 23°C,
respectivamente, e o índice pluviométrico médio anual é de 1900 mm, desde o ano
2000, com a estação de inverno ocorrendo entre os meses de junho a setembro. A
umidade relativa do ar média dos últimos cinco anos foi de 83%. (Estação
Climatológica da UFRN, 2004, Instituto Nacional de Meteorologia - INMET, 2004).
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FIGURA 1: Localização geográfica da área metropolitana de Natal, Rio Grande do
Norte, com divisões municipais.
Fonte: IBGE- 2000.

Os bairros do município de Natal (FIGURAS 2, 3 e 4), foram classificados
segundo o novo modelo normativo para vigilância e controle da leishmaniose visceral
no Brasil, e se baseia na média de casos humanos dos últimos cinco anos (Programa de
Controle das leishmanioses de Natal – CCZ - SMS, 2004).
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FIGURA 2: Bairros do município do Natal, classificados segundo o número médio de casos
humanos de leishmaniose visceral dos últimos cinco anos.
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FIGURA 3 – Bairro periférico no Distrito Norte de Natal

FIGURA 4 – Área periurbana do município de Natal com residência situada próxima à
vegetação de dunas e frutíferas.
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4.2 Animais utilizados no estudo
Neste estudo foram utilizados 23 cães naturalmente infectados por L. chagasi de
diferentes raças, sexo e idade, atendidos em clínicas veterinárias do Município de NatalRN e também animais recolhidos pelo Programa de Combate à Leishmaniose Visceral
Canina do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) do mesmo município. Os animais
foram obtidos entre os meses de julho de 2004 e janeiro de 2005, a partir da demanda do
Laboratório de Diagnóstico da LVC do CCZ de Natal, sendo provenientes dos
municípios de Macaíba, Parnamirim, São José de Mipibu e dos bairros de Natal: Parque
dos Coqueiros, Loteamento Boa Esperança, Nova República, Gramoré e Pajuçara, no
distrito Norte; Planalto I e II e Cidade Nova, no distrito Oeste; e Capim Macio, Ponta
Negra e Candelária, no distrito Sul.

4.2.1 Obtenção dos animais
Os cães apreendidos no CCZ foram provenientes do inquérito sorológico canino,
através da técnica de imunofluorescência indireta (IFI), realizada periodicamente dentro
das áreas de transmissão da LV e aqueles provenientes das clínicas veterinárias foram
animais atendidos com histórico de lesões de pele irremissíveis aos tratamentos
implementados e outros achados clínicos compatíveis com a LVC.

4.2.2 Formação dos grupos experimentais
Três grupos foram formados conforme a classificação proposta por QUINNELL
et al., (2003). Grupo I (n =7): assintomáticos; Grupo II (n =7): oligossintomáticos e
Grupo III (n=9): polissintomáticos. Foi estabelecido um grupo controle de oito cães
saudáveis, sendo três machos e cinco fêmeas, com idade variando entre 1,5 e 3 anos, das
raças Labrador (2), Pit Bull (2), Bull Mastife (1), Fila Brasileiro (1) e sem raça definida
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- SRD (2). Estes animais, com reação sorológica negativa para LVC, foram obtidos nos
bairros de Lagoa Nova e Candelária, áreas consideradas sem transmissão pela Secretaria
Municipal de Saúde de Natal.

4.3 Exame físico.
Os animais, após contensão física (FIGURA 4) foram examinados e
classificados clinicamente, segundo modelo empregado por QUINNELL et al. (2003),
observando a manifestação de seis sintomas da LVC: alopecia, dermatite, ulceração
cutânea, conjuntivite, onicogrifose e linfoadenopatia. Cada sintoma foi medido em uma
escala semiquantitativa de 0 (ausente) a 3 (severo), dando a soma desses valores o
escore clínico global. Os cães com um escore total de 0-2 foram classificados como
assintomáticos (Grupo I), de 3-6 como oligossintomáticos (Grupo II) e de 7-18 como
polissintomáticos (Grupo III). Os dados gerais dos animais, juntamente com os dados
clínicos principais (sinais do escore clínico), e outras manifestações observadas durante
o exame físico, foram anotadas em uma ficha clínica individual (ANEXO 1).

4.4 Coleta de sangue e eutanásia.
Após o exame físico, os cães foram pré-medicados com cloridrato de
acepromazina (0,1mg/kg), por via intravenosa (IV) e, 15 minutos depois, anestesiados
pela mesma via com tionembutal de sódio (12,5mg/Kg). Foram colhidos em torno de
quinze mililitros de sangue de cada animal por punção da veia safena ou cefálica, sendo
as amostras destinadas à sorologia, hemograma, provas bioquímicas e coagulograma.
Foram utilizados tubos estéreis sem anticoagulante para acondicionar o sangue
destinado à sorologia; com anticoagulante (heparina) para a determinação do perfil
bioquímico; com anticoagulante (EDTA) para as amostras de sangue destinado à
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realização do hemograma completo e tubos com anticoagulante (citrato) para o sangue
utilizado no coagulograma. Os animais foram eutanasiados com cloreto de potássio a
10% administrado por via endovenosa (EV). A FIGURA 4 mostra procedimento para
contensão mecânica do animal.

FIGURA 5 – Contensão física de cão.

4.5 Processamento do sangue
As amostras destinadas à sorologia, colhidas em tubos estéreis sem
anticoagulante, foram centrifugadas (Beckman, GS – 6R) a 2.000 rpm por dez minutos,
sendo os soros separados, acondicionados em tubos Ependorf® de 1,5 ml (três
alíquotas), identificados e conservados em freezer a –20°C.
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4.6 Imunodiagnóstico
4.6.1 Teste de imunofluorescência indireta
A detecção de anticorpos anti-Leishmania pela reação de imunofluorescência
indireta utilizou o kit comercial de IFI para leshmaniose canina (Kit Biomanguinhos,
FIOCRUZ, Brasil), conforme CORTADA et al. (2004). A preparação das lâminas foi
realizada no laboratório do Programa de Controle das leishmanioses do CCZ do Natal e
a leitura, com microscópio óptico de imunofluorescência, foi executada no laboratório
da FUNASA, no município de Natal. Foram considerados reagentes todos os soros com
título igual a 1:80.

4.6.2 Reação de imunoadsorção enzimática (ELISA)
Todos os cães do estudo foram submetidos ao ensaio de imunoadsorção
enzimática (ELISA) com a proteína recombinante de L. chagasi rK-39 (QU et al., 1994;
BRAZ et al, 2002; QUEIROZ, 2003), gentilmente cedida pelo Dr. Steven G. Reed
(Infectious Diseases Research Institute, Seattle, WA). As análises foram realizadas no
laboratório de Imunogenética do Departamento de Bioquímica da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte - UFRN. A adsorção do antígeno foi realizada em microplacas
(Falcon Prrobind) com a proteína recombinante rK-39, mediante incubação por 18
horas, a 4°C. Em seguida à incubação, foi realizada lavagem das placas e adição de
substância bloqueante (PBS/Tween20 1%), com nova incubação por 1 hora, à
temperatura ambiente. Após esse período, nova lavagem com PBS/Tween20 0,1% (4
vezes) foi realizada e amostras de soro teste e controles negativo e positivo, previamente
homogeneizadas e diluídas a 1:100, 1:500 e 1:1000 em PBS, foram distribuídos (100µl)
nos poços da placa e incubada a 37°C por um hora. Posteriormente, procedeu-se nova
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lavagem para eliminação de anticorpos não ligados a placa e, em seguida, o conjugado
(proteína-A: proteína HRP conjugated EIA grade/CN biomed cães, OH44202 marcada
com peroxidase), diluído 1:10000, foi adicionado (100 µl) aos poços, com novo período
de incubação de 1 hora a 37°C. Nova lavagem foi realizada para eliminar conjugados
não ligados ao suporte, como descrito anteriormente e, em seguida, foi adicionado o
substrato (peróxido de hidrogênio), contendo cromógeno (ABTS, 0,001mM) diluído em
tampão citrato-fosfato pH 4,2. Seguiu-se nova incubação de 1 hora, à temperatura
ambiente, ao abrigo da luz. A reação foi bloqueada pela adição em todos os poços de
SDS 5%. O produto colorimétrico produzido foi lido em espectrofotômetro para
microplacas a 405nm (Titerteck Instruments, Inc., Huntsville, AL, EUA), sendo o
resultado dado em densidade óptica (DO). Foram consideradas amostras reagentes
aquelas com DO igual ou superior a o ponto de corte (cut-off 0,339). As amostras com
DO inferior a o ponto de corte foram consideradas não reagentes. O ponto de corte foi
determinado através da média das DOs dos controles negativos, na diluição 1:100, mais
três vezes o desvio padrão das DOs.

4.6.3 Intradermorreação (IDR) ao lisado de Leishmania
Os cães foram testados para reação de hipersensibilidade do tipo tardia com
extrato antigênico obtido de promastigotas de L. amazonensis (leishmanina) diluído em
uma suspensão fenolada a 0,4% (Biomanguinhos, FIOCRUZ). Foi realizada injeção
intradérmica de 0,1 ml da leishmanina na pele da face interna da coxa traseira direita
dos animais. O diâmetro da reação foi medido 48 horas depois, sendo consideradas
positivas endurações com diâmetro igual ou superior a 5 mm (QUEIROZ et al., 2003).
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4.7 Diagnóstico por métodos parasitológicos
4.7.1 Isolamento em meios especiais (NNN)
O cultivo de Leishmania a partir de baço e fígado dos animais infectados para
observação do crescimento de promastigotas foi realizado no laboratório de
Imunogenética da UFRN, utilizando-se meio de cultivo bifásico (NNN), sendo o meio
Schneider suplementado a fase líquida. Antes da inoculação, o material foi macerado
em maceradores de vidro estéreis e o material precipitado após centrifugação foi
utilizado para o cultivo. A incubação das culturas a 24°C foi realizada por no mínimo
uma semana (QUEIROZ et al., 2003).

4.7.2 Esfregaço em lâminas de sangue periférico e impressão de fragmentos de
baço e fígado
Foram realizados esfregaços de sangue periférico e impressão de fragmentos de
baço e fígado corados por GIEMSA no laboratório de Parasitologia do Centro de
Biociências da UFRN, para demonstração das formas amastigotas no interior dos
macrófagos ou livres entre outras células. Os esfregaços e impressões foram fixados em
álcool metílico durante três minutos e após secagem à temperatura ambiente, as lâminas
foram coradas pelo GIEMSA durante 40 minutos, sendo, posteriormente, realizado o
exame microscópico em objetiva de imersão (1.000x) (QUEIROZ et al., 2003).

4.8 Exames clínico-laboratoriais
4.8.1 Hemograma
A avaliação hematológica dos animais foi realizada no Laboratório de Análises
Clínicas e Toxicológicas da Universidade Potiguar. A contagem total de eritrócitos,
determinação do hematócrito e da hemoglobina, contagem total de leucócitos, e
contagem de plaquetas foi feita através de um contador automático de células (ADVIA®
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60 closed tube (CT), Automated Hematology System, Bayer). A contagem diferencial
de leucócitos foi realizada por método tradicional (contagem microscópica em esfregaço
corado com GIEMSA).

4.8.2 Testes Bioquímicos
As provas bioquímicas, também realizadas no Laboratório de Análises Clínicas
e Toxicológicas da Universidade Potiguar, através de um sistema automatizado
(Sistema automatizado Wiener Lab, modelo Airone 200 RA). Para dosagem da proteína
total e da albumina foi utilizado método colorimétrico, enquanto, através de método
cinético, foram determinadas as dosagens da alanina aminotransferase (ALT), aspartato
aminotransferase (AST), fosfatase alcalina, uréia e creatinina.

4.8.3 Coagulograma
O tempo de ativação da protrombina (TAP), para verificação do mecanismo
extrínseco da coagulação e o tempo da tromboplastina parcial ativada (TTPA), para
avaliação do mecanismo intrínseco da função hemostática, foram determinados no
Laboratório de Análises Clínicas e Toxicológicas da Universidade Potiguar, utilizando
kits comerciais da Wiener lab: Soluplastin (tromboplastina cálcica para determinação do
tempo da protrombina em um só estágio) e APTTest ellágico (reagente para a
determinação do tempo da tromboplastina parcial ativada). Para ambas as provas, o
intervalo dos valores referencia para cães foi determinado a partir do “pool” de plasma
de quatro animais normais, sendo as seguintes médias obtidas: TAP: 7 segundos e
TTPA: 16 segundos. A contagem de plaquetas foi descrita anteriormente.
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Os valores de referência utilizados para confrontar os resultados dos exames
clínico-laboratoriais dos animais desse estudo foram os citados por JAIN (1993)
(hematologia) e GONZÁLEZ et al., 2001 (parâmetros bioquímicos).

4.9 Exame histopatológico
Fragmentos de baço, fígado rins e pele foram colhidos durante as necropsias,
realizadas no CCZ do Natal, e fixadas em formol a 10% tamponado. Dentre os animais
necropsiados, foram selecionados 2 cães assintomáticos, 3 oligossintomáticos e 3
polissintomáticos para o estudo histopatológico, sendo este material processado no
Laboratório de Citopatologia Ltda, do município de Natal. Inicialmente, realizou-se a
inclusão do material em parafina, com posterior seccionamento dos blocos em cortes de
aproximadamente 5 µm de espessura, sendo, finalmente, corados por hematoxilina e
eosina (H&E). O exame das lâminas foi realizado em microscopia de luz, com
aumentos de 40X, 110x, 440X e 1000X. A carga de parasitas na pele e nos órgãos foi
determinada histologicamente como sendo o número médio de amastigotas contados em
cinco campos (400x) nas áreas com infiltrado inflamatório (RIDLEY E RIDLEY,
1983): (-), ausência de microorganismos; (+), 1-10; (++), 11-30; (+++), >30 parasitas. A
mensuração do infiltrado inflamatório na pele e nos órgão utilizou o seguinte sistema de
classificação: (+) focos isolados de células inflamatórias; (++), isolados a coalescentes
áreas de infiltrado inflamatório; (+++), difusas áreas de infiltrado inflamatório
(SOLANO-GALLEGO et al., 2004).
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4.10 Análise estatística dos resultados
A análise dos dados foi realizada no software JMP versão 5 (SAS Institute Inc.,
Cary, NC). A comparação entre as médias dos resultados dos exames clínicolaboratoriais foi realizada através do teste t de Student, com α<0,05 sendo considerado
como resultado significativo. Os valores médios dos parâmetros estão apresentados
acompanhados do erro padrão da média (TABELA 9).
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5. RESULTADOS
5.1 Distribuição dos animais em função do sexo
Foi utilizado um total de vinte e três cães, sendo 17 (73,9%) machos e 06
(26,1%) fêmeas, distribuídos entre os três grupos experimentais (Grupos I, II e III),
como visto na TABELA 1. A distribuição entre machos e fêmeas foi de 03 e 04 no
Grupo I, 06 e 01 no Grupo II e 08 e 01 no Grupo III, respectivamente.

TABELA 1 – Cães com LVC por sexo
SEXO
GRUPO (cães)
Grupo I
Grupo II
Grupo III
TOTAL

MACHO
3
6
8
17

%

73,9

FÊMEA
4
1
1
6

%

26,1

TOTAL
7
7
9
23

5.2 Distribuição dos animais em função da faixa etária
Dentre os 23 cães infectados por L. chagasi utilizados neste estudo, a grande
maioria (15 animais ou 65,2 %) tinham entre 2 e 4 anos de idade , sendo que foi
arrolado ainda 1 animal(4,3%) com menos de 1 ano de idade, 2 cães (8,7%)
apresentando entre 1 e 2 anos de idade, 3 animais (13%) com idade entre 4 e 5 anos, e,
por fim, dois animais (8,7%) dentro da faixa etária de 5 a 6 anos (TABELA 2). A
mesma tabela discrimina a distribuição dos animais experimentais por faixa etária
dentro dos grupos experimentais.
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TABELA 2 – Distribuição do número de cães com LVC por faixa etária
IDADE
Até 01 ano
01-02 anos
02-03 anos
03-04anos
04-05 anos
05-06 anos
TOTAL

Grupo I
0
0
4
2
0
1
7

Grupo II
0
1
3
2
1
0
7

Grupo III
1
1
3
1
2
1
9

TOTAL (%)
1 (4,3)
2 (8,7)
10 (43,5)
5 (21,7)
3 (13)
2 (8,7)
23 (100)

5.3 Distribuição dos animais em função da raça
Dos 23 animais, 12 (52,2%) não tinham raça definida (SRD), sendo ainda
utilizado 1 (4,34%) animal da raça Doberman, 1 (4,34%) Boxer, 3 (13%) cães da raça
Rotweiller, 1 (4,34%) Labrador, 2 (8,7%) Pastores Alemão, 2 (8,7%) cães da raça Pit
Bull e 1 (4,34%) animal da raça Fila Brasileiro, conforme demonstrado na TABELA 3.
A distribuição dos cães por raça está discriminada segundo os grupos experimentais
utilizados neste trabalho.

TABELA 3 – Distribuição do número de cães com LVC por raça
RAÇA
SRD*
Doberman
Boxer
Rotweiller
Labrador
Pastor Alemão
Pit Bull
Fila Brasileiro
TOTAL
*SRD - sem raça definida

Grupo I
3
1
0
0
0
2
1
0
7

Grupo II
5
0
0
1
0
0
0
1
7

Grupo III
4
0
1
2
1
0
1
0
9

TOTAL (%)
12 (52,2)
1 (4,34)
1 (4,34)
3 (13)
1 (4,34)
2 (8,7)
2 (8,7)
1 (4,34)
23 (100)
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5.4 Distribuição dos animais em função do local de procedência
Dentre os 23 cães do estudo, 14 (60,9%) eram procedentes do município de
Natal, 5 (21,7%) animais foram oriundos de Macaíba, 3 (13%) de Parnamirim e 1
(4,3%) cão proveniente de um sítio no município de São José do Mipibu (TABELA 4).
Dentro do município de Natal, o Distrito Norte (DN) contribui com metade (7
animais) dos 14 animais arrolados na capital, distribuídos em cinco bairros: Parque dos
Coqueiros com 3 (21,42%) animais e Pajuçara, Gramoré, Nova República e Loteamento
Boa Esperança com 1 (7,14%) cão, cada. No Distrito Oeste (DO), os bairros Planalto e
Cidade Nova contribuíram com 3 (21,42%) e 1 (7,14%) cães, respectivamente. Já no
Distrito Sul (DS), os bairros Candelária, Capim Macio e Ponta Negra tiveram, cada um,
1 (7,14%) animal com infecção confirmada (TABELA 5).

TABELA 4 – Distribuição dos cães com LVC por município da área metropolitana do
Natal.
MUNICÍPIO
Natal
Macaíba
Parnamirim
São José do Mipibu
TOTAL

Grupo I
3
2
1
1
7

Grupo II
7
0
0
0
7

Grupo III
4
3
2
0
9

TOTAL (%)
14 (60.9)
5 (21,7)
3 (13)
1 (4,3)
23
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TABELA 5 – Distribuição dos cães infectados por L. chagasi por bairro de Natal.
BAIRRO
Parque dos Coqueiros(DN)
Pajuçara (DN)
Gramoré (DN)
Nova República (DN)
Lot. Boa Esperança (DN)
Planalto (DO)
Cidade Nova (DO)
Ponta negra (DS)
Candelária (DS)
Capim Macio (DS)
TOTAL

Grupo I
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
3

Grupo II
1
1
1
0
1
2
0
0
0
1
7

Grupo III
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
4

TOTAL (%)
3 (21,42)
1 (7,14)
1 (7,14)
1 (7,14)
1 (7,14)
3 (21,42)
1 (7,14)
1 (7,14)
1 (7,14)
1 (7,14)
14

DN - Distrito Norte, DO - Distrito Oeste, DS - Distrito Sul

5.5 Diagnóstico através de sorologia (imunofluorescência indireta e ELISA)
A TABELA 6 mostra o resultado de todos os procedimentos diagnósticos
realizados nos animais do estudo. A detecção de anticorpos anti-Leishmania foi
observada por teste de IFI e ELISA rk-39 em todos os 23 cães dos grupos clínicos,
sendo os animais do grupo soronegativos para L. chagasi.
5.6 Resposta à inoculação de lisado de leishmanina (intradermorreação)
Não foi observada IDR ao lisado de leishmania em nenhum dos animais
controle, sendo este teste positivo em apenas 3 animais assintomáticos e 1
oligossintomático. Nenhum dos animais polissintomáticos apresentou imunidade celular
detectável pela IDR a leishmanina (TABELA 6).
5.7 Exames parasitológicos (cultivo em NNN/Schneider e impressão de órgãos
corados com GIEMSA)
Promastigotas de leishmania obtidas de 6 animais foram observadas a partir do
3° dia após inoculado o macerado de fragmentos de baço e fígado. A microscopia de
lâminas confeccionadas com impressão de fragmentos de baço e fígado de cães com LV
polissintomáticos (8), oligossintomáticos (3) e assintomáticos (2) revelou inúmeras
leishmanias por campo, isoladas ou no interior de macrófagos (TABELA 6).
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TABELA 6 – Diagnóstico da infecção por L. chagasi por métodos imunológicos e
diretos
CÃO

ELISA
(cut-0ff 0,363)

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

IFI (1:80)

Citologia
órgãos*
Giemsa

Cultivo NNN

IDR**

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
+
+
ND
ND
ND
+
ND
+
ND
+
ND
ND
+
+
+
+
+
+
+
+

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
Contaminada
ND
ND
ND
ND
ND
Contaminada
Contaminada
+
+
ND
ND
ND
+
+
+
+
ND
ND
ND
ND
ND
ND

+
+
+
ND
ND
+
+
-

C= controle, A= assintomático, O= oligossintomático, P= polissintomático e ND= não determinado.
* Baço e fígado
** O resultado ≥ 0,5 cm2 foi considerado positivo
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5.8 Sinais clínicos observados durante o exame físico
Os principais sinais clínicos observados nos animais envolvidos nesse estudo
estão relacionados na TABELA 7. Os animais polissintomáticos (grupo III) exibiram
uma maior diversidade de anormalidades físicas ao exame clínico, sendo que a maioria
dos animais (19 ou 82,6%) apresentou linfadenomegalia com grau de severidade
variada. As alterações cutâneas (FIGURAS 6, 7 e 8) também foram bastante
prevalentes, atingindo mais da metade da amostra total e estando presente em
praticamente todos os animais polissintomáticos. Dos 23 animais, 13 (56, 5%)
apresentaram alopecia, 15 (65,2%) exibiram dermatite esfoliativa, 15 (65,2%) tiveram
úlceras cutâneas e 16 (69,7%) onicogrifose. Ainda foi vista emaciação em 10 (43,5%)
cães, palidez de mucosas e esplenomegalia (FIGURA 9) em 9 (39%) animais, e diarréia
e edema de extremidades em 3 (13%) e 2 (8,7%) cães, respectivamente.

TABELA 7 - Sinais e sintomas clínicos observados nos cães com LVC

SINAL CLÍNICO

Alopecia
Dermatite esfoliativa
úlceras cutâneas
Onicogrifose
Conjuntivite
Linfadenomegalia
Emaciação
Palidez de mucosas
Diarréia
Esplenomegalia
Edema extremidades

Grupo I n=7 (%)
0 (0)
1 (14,3)
2 (28,6)
2 (28,6)
1 (14,3)
4 (57,1)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)

N° de cães com sinal clínico
Grupo II n=7 (%) Grupo III n=9 (%) TOTAL n=23 (%)
4 (57,1)
9 (100)
13 (56,5)
5 (71,4)
9 (100)
15 (65,2)
5 (71,4)
8 (88,9)
15 (65,2)
5 (71,4)
9 (100)
16 (69,7)
0 (0)
6 (66,7)
7 (30,4)
6 (85,7)
9 (100)
19 (82,6)
1 (14,3)
9 (100)
10 (43,5)
2 (28,6)
7 (77,8)
9 (39)
1 (14,3)
2 (22,2)
3 (13)
1 (14,3)
8 (88,9)
9 (39)
0 (0)
2 (22,2)
2 (8,7)
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FIGURA 6 - Úlceras com aspecto de queimadura na face de um cão com LV
polissintomático

FIGURA 7 – Dermatite e alopecia na região abdominal de um cão com LVC.
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FIGURA 8 - Onicogrifose em cão com LVC.

FIGURA 9 – Esplenomegalia moderada em cão com LVC.
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5.9 Alterações clínico-laboratoriais nos grupos com leishmaniose visceral canina
5.9.1 Incidência das alterações clínico-laboratoriais nos cães investigados
Redução no número de eritrócitos, na hemoglobina e no hematócrito foi
observada em 13 (61,9%), 13 (61,9%) e 11 (52,45%) dos 23 cães infectados com L.
chagasi, respectivamente, conforme mostra a TABELA 8. A proporção de alterações
hematológicas nos cães do grupo III (polissintomático) foi de 100%, enquanto nos
grupos I e II (assintomático e oligossintomático, respectivamente), o estado anêmico foi
verificado em 42,8% dos animais. Leucocitose foi verificada em 4 animais (19%),
sendo 2 (28,6%) animais polissintomáticos, 1 (14,3%) oligossintomático e 1 (14,3%)
assintomático. Dezoito (85,7%) cães da amostra total exibiram trombocitopenia, sendo a
alta incidência desse achado, idêntica para os três grupos (TABELA 8).
Um leve aumento na concentração de proteína plasmática total foi verificada em
13 (56,5%) cães da amostra total, sendo 5 (71,4%) assintomáticos, 3 (42,8%)
oligossintomáticos e 5 (56,5%) polissintomáticos. Hipoalbuminemia não foi observada
em nenhum dos cães assintomáticos, sendo, contudo, detectada em 1 (14,3%) animal
oligossintomático e em 5 (55,5%) polissintomáticos. Níveis elevados de globulina
plasmática (hiperglobulinemia) foram encontrados em 56,5% (13 cães) da amostra total,
dos quais 6 (66,6%) eram polissintomáticos, 3 (42,8%) oligossintomáticos e 4 (57%)
assintomáticos. Redução do índice albumina/globulina (A/G) foi vista em 13 (56,5%)
dos 23 cães do estudo, sendo que destes, 7 (77,7%) eram polissintomáticos, 3 (42,8%)
oligossintomáticos e 3 (42,8%) assintomáticos (TABELA 8).
Aumento na atividade plasmática da alanina aminotransferase (ALT) e aspartato
aminoransferase (AST) não foi exibido por nenhum dos animais do grupo assintomático
e oligossintomático, estando este parâmetro, contudo, elevado em 4 (44,4%) dos
animais polissintomáticos. A incidência dessa alteração clínico-laboratorial foi,
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portanto, de 17,4% no total dos cães. Já a fosfatase alcalina (FA), mostrou-se elevada
em 33,3% dos animais assintomáticos, em 71,4% dos cães oligossintomáticos e em 75%
dos polissintomáticos, com um percentual de incidência de 66,6% (TABELA 8).
As provas de função renal (concentração plasmática da uréia e da creatinina),
mostraram-se elevadas em apenas 1 (14,3%) animal assintomático e em 3 (33,3%)
animais polissintomáticos, não sendo observada elevação desses metabólitos entre os
animais oligossintomáticos. O percentual dessa alteração na totalidade dos cães foi de
17,4% (4 animais), como pode ser visto na TABELA 8.
TABELA 8 - Alterações clínico-laboratoriais observadas em cães com LVC.
Alteração clínico-laboratorial Grupo I (%)
↓ n° eritrócitos
3/7 (42,8)
↓ Hgb
3/7 (42,8)
↓ Ht
3/7 (42,8)
Leucocitose
1/7 (14,3)
Trombocitopenia
6/7 (85,7)
Hiperproteinemia
5/7 (71,4)
Hipoalbuminemia
0/7 (0)
Hiperglobulinemia
4/7 (57,1)
↓ índice A/G
3/7 (42,8)
↑ atividade ALT e AST
0/7 (0)
↑ FA sérica
2/6 (33,3)
↑ sérico Uréia/Creatinina
1/7 (14,3)

Grupo II (%) Grupo III (%) TOTAL (%)
3/7 (42,8)
7/7 (100)
13/21 (61,9)
3/7 (42,8)
7/7(100)
13/21 (61,9)
4/7 (42,8)
7/7 (100)
11/21 (52,4)
1/7 (14,3)
2/7 (28,6)
4/21 (19)
6/7 (85,7)
6/7 (85,7)
18/21 (85,7)
3/7 (42,8)
5/9 (55,5)
13/23 (56,5)
1/7 (14,3)
5/9 (55,5)
6/23 (26)
3/7 (42,8)
6/9 (66,6)
13/23 (56,5)
3/7 (42,8)
7/9 (77,7)
13/23 (56,5)
0/7 (0)
4/9 (44,4)
4/23 (17,4)
6/7 (71,4)
6/8 (75)
14/21 (66,6)
0/7 (0)
3/9 (33,3)
4/23 (17,4)

5.9.2 Achados hematológicos
5.9.2.1 Hemograma
Com relação à contagem de eritrócitos, os animais do grupo III -polissintomático
mostraram valor médio significativamente inferior (4,11 ±0,29) aos encontrados para o
grupo controle (5,99 + 0,21 ) e para o grupo II–oligossintomático (5,95 + 0,63) (t=2,05,
α<0,05), porém não exibiram diferença significativa em relação ao grupo Iassintomático (5,26 + 0,47), como pode ser visto na FIGURA 10. Os valores médios do
número de eritrócitos em cada grupo estão descritos na TABELA 9.
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Os resultados dos valores médios do hematócrito, apresentados na TABELA 9
e FIGURA 11, mostram também os animais polissintomáticos divergindo
significativamente (t=2,06, α<0,05) do grupo controle e dos demais grupos de animais
com LVC (assintomático e oligossintomático), sendo que estes não exibiram diferença
entre si e nem com o grupo controle. A média do hematócrito do grupo polissintomático
(24, 57%) ficou bastante abaixo do limite mínimo normal (37%) (JAIN, 1993).
Também para os valores médios de hemoglobina, foram observados níveis
significativamente mais baixos (t=2,06, α<0,05) entre os cães polissintomáticos quando
comparados aos demais grupos (TABELA 9 e FIGURA 12), com o valor médio
daquele grupo caindo para 8,53 g/dL, enquanto a média para esse parâmetro
hematológico dos demais grupos permaneceu dentro da faixa de variação normal , ou
seja, 12-18 g/dL, (JAIN, 1993).
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FIGURA 10 – Média e erro padrão da média do número de eritrócitos (106/µL), considerando-se os
cães do grupo controle e os cães naturalmente infectados por L. chagasi com variados graus de
manifestação clínica (assintomático, Assint; oligossintomático, Oligo e polissintomático, Poli) (t=2,05,
α<0,05, a > b)
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FIGURA 11- Média e erro padrão da média do hematócrito (%), considerando-se os cães do grupo
controle e os cães naturalmente infectados por L. chagasi com variados graus de manifestação clínica
(assintomático, Assin; oligossintomático, Oligo e polissintomáticos, Poli) (t=2,06, α<0,05; a > b)
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FIGURA 12– Média e erro padrão da média da hemoglobina (g/dL), considerando-se os cães do grupo
controle e os cães naturalmente infectados por L. chagasi com variados graus de manifestação clínica
(assintomáticos, Assim; oligossintomáticos, Oligo e polissintomáticos, Poli) (t=2,06, α<0,05, a > b)
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PARÂMETROS
Eritrócitos (106/µL)
Hematócrito (%)
Hgb (g/dL)
Leucócitos (103/ µL)
Plaquetas (103/ µL)
Uréia (mg/dL)
Creatinina (mg/dL)
ALT (U/L)
AST (U/L)
FA ((U/L)
PT (g/dL)
Albumina (g/dL)
Globulina (g/dL)
Índice A/G
TAP (seg)
TTPA (seg)

CONT (n=8)

ASSIN (n=7)

OLIGO (n=7)

POLI (n=9)

5,99 + 0,21 a
43,79 + 1,92 a
15,23 + 0,65 a
12,34 + 0,90 a
257,75 + 26,27 a
42,88 + 5,79 a
1,29 + 0,10 a
45,25 + 6,36 a
32,38 + 2,34 a
131,13 + 20,31ab
6,71 +0,21 a
3,38 ± 0,16 a
3,34 + 0,27 b
1,07 + 0,12 a
7,29 + 0,19 a
15,30 + 1,07 a

5,26 + 0,47 ab
35,64 + 3,41 a
13,81 + 2,28 a
14,07 + 1,36 a
129,17 + 16,68 b
32,57 + 5,37 a
1,13 + 0,14 ab
31,00 + 4,05 a
30,71 + 2,18 a
87,33 + 19,74 b
8,33 + 0,71 a
3,09 ± 2,67 ab
5,24 + 0,76 ab
0,68 + 0,11 b
7,25 + 0,16 a
15,48 + 0,80 a

5,95 + 0,63 a
40,40 + 4,64 a
13,50 + 1,55 a
11,84 + 1,37 a
110,29 + 19,56 b
29,71 + 3,44 a
0,80 + 0,07 c
29,57 + 4,93 a
40,43 + 5,88 a
167,14 + 27,63ab
7,27 + 072 a
2,61± 0,16 bc
4,73 + 0,80 ab
0,73 + 0,15 ab
7,38 + 0,22 a
14,92 + 0,91 a

4,11 + 0,29 b
24,57 + 2,42 b
8,53 + 0,74 b
13,06 + 3,50 a
142,29 + 25,06 b
53,00 + 14,06 a
0,87 + 0,09 bc
158,11 + 92,0 a
104,13 + 40,72 a
488,50 + 231 a
7,98 + 0,85 a
2,22± 0,30 c
5,76 + 0,87 a
0,50 + 0,14 b
7,76 + 0,18 a
16,20 + 0,57 a

VALORES
REFERÊNCIA

5,5–8,5 106/µL
37-55%
12-18 g/dL
6-17 103/µL
200-500 103/µL
21,4-45 mg/dL
0,88-2,06 mg/dL
<85,1 U/L
<90 U/L
<103 U/L
6,14-7,36 g/dL
2,1-3,08 g/dL
3,48-5,02 g/dL
0,6-1,1
6,4-7,4 seg
9-11 seg

TABELA 9 – Média e Erro Padrão da Média (média± EPM) dos valores hematológicos e bioquímicos
encontrados em três grupos de cães naturalmente infectados por L. chagasi (assintomáticos, ASSIM;
oligossintomáticos, OLIGO e polissintomáticos, POLI) comparados com o controle.
Médias não conectadas pelas mesmas letras (a>b>c) são estatisticamente diferentes (α<0,05, Student’s t-test)

5.9.2.2 Leucograma
Não foi observada diferença significativa entre as médias do número de
leucócitos totais dos cães dos grupos controle, assintomáticos, oligossintomáticos e
polissintomáticos, cujos valores foram de 12,33 (+ 0,90), 14,07(+ 1,36), 11,84 (+ 1,37)
e 13,06 (+ 3,50) x 103/µL, respectivamente (TABELA 9 e FIGURA 13).
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FIGURA 13 - Média e erro padrão da média do total de leucócitos (103/µL), considerando-se os cães
do grupo controle e os cães naturalmente infectados por L. chagasi com variados graus de manifestação
clínica (assintomáticos, Assim; oligossintomáticos, Oligo e polissintomáticos, Poli) (t=2,05, α<0,05).
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5.9.3 Achados da análise da bioquímica sérica
5.9.3.1 Proteinograma
Não foi observada diferença significativa entre as médias dos valores de
proteína total dos grupos experimentais com o grupo controle e nem entre os grupos do
estudo, como pode ser visto na TABELA 9 e na FIGURA 14.
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FIGURA 14 - Média e erro padrão da média da proteína sérica total (g/dL), considerando-se os cães
do grupo controle e os cães naturalmente infectados por L. chagasi com variados graus de manifestação
clínica (assintomático, Assin; oligossintomático, Oligo e polissintomático, Poli) (t=2,052, α<0,05)
A albumina sérica apresentou níveis médios semelhantes entre os grupos poli
(2,22 ± 0,30 g/dL) e oligossintomáticos (2,61

±

0,16 g/dL), que divergiram (t=2,052,

α<0,05) do valor obtido para o grupo controle (3,38 ± 0,16 g/dL). O grupo assintomático
apresentou valor de albumina semelhante (3,08 ± 2,67g/dL) ao grupo controle e ao
grupo oligossintomático, porém significativamente diferente (t=2,052, α<0,05) da média
obtida entre os cães polissintomáticos (TABELA 9 e FIGURA 15).
O valor médio da globulina dos cães polissintomáticos foi significativamente
mais elevado do que a globulina média do grupo controle (t=2,052, α<0,05) e
semelhante aos valores obtidos para os grupos assintomáticos e oligossintomáticos,
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conforme mostra a TABELA 9 e a FIGURA 16. Contudo, não houve diferença
estatística entre os níveis de globulina destes últimos grupos de cães com relação ao
grupo controle.
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FIGURA 15- Média e erro padrão da média da albumina sérica (g/dL), considerando-se os cães do
grupo controle e os cães naturalmente infectados por L. chagasi com variados graus de manifestação
clínica (assintomático, Assin; oligossintomático, Oligo e polissintomático, Poli) (t=2,052, α<0,05, a > b
>c).
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FIGURA 16-Média e erro padrão da média da globulina sérica (g/dL), considerando-se os cães do
grupo controle e os cães naturalmente infectados por L. chagasi com variados graus de manifestação
clínica (assintomático, Assim; oligossintomático, Oligo e polissintomático, Poli) (t=2,052, α<0,05, a > b)
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Conforme pode ser observado na FIGURA 17 e na TABELA 9, o índice
albumina/globulina (A/G) ficou abaixo de 0,6 no grupo polissintomático, se
diferenciando significativamente (t=2,055, α<0,05) do índice observado para o grupo
controle (1,07), porém sem apresentar diferença significativa entre

os grupos

experimentais assintomáticos e oligossintomáticos, que apresentaram valores de 0,65 e
0,73, respectivamente. Entretanto, o índice A/G no grupo oligossintomático foi
semelhante ao controle, enquanto o grupo assintomático diferiu (t=2,055, α<0,05) deste
último.
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FIGURA 17- Média e erro padrão da média dos índices albumina/globulina (A/G), considerando-se os
cães do grupo controle e os cães naturalmente infectados por L. chagasi com variados graus de
manifestação clínica (assintomático, Assin; oligossintomático, Oligo e polissintomático, Poli) (t=2,055,
α<0,05,a > b)
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5.9.3.2 Provas de função hepática
Apesar de ter sido observada uma forte elevação na média dos valores da
atividade plasmática da alanina aminotransferase (ALT) no grupo de cães
polissintomáticos (158 U/L ±92) em relação aos demais grupos infectados por L.
chagasi (assintomático= 31±4 U/L e oligossintomático= 29,6 ±5 U/L) e ao controle
(45,25 ±6,36 U/L), como se observa na TABELA 9 e FIGURA 18, não foi detectada
diferença significativa entre os grupos experimentais e o controle. A elevação da média
entre os cães polisintomáticos foi um reflexo dos achados desse parâmetro bioquímico
em dois animais (378 e 827 U/L) (ANEXO 2). Os valores encontrados para os demais
animais desse grupo situaram-se próximo da média normal (<85,1 U/L).
A atividade plasmática da aspartato aminotransferase (AST) também não
apresentou diferença estatística entre os grupos de animais com LVC e o grupo controle
(TABELA 9 e FIGURA 19), sendo que o grupo polissintomático apresentou uma
média alta e erro padrão elevado (104 ±40,7 U/L).
Com relação aos níveis de fosfatase alcalina, o grupo polissintomático, também
com valor médio bastante elevado (488,5 ±231 U/L), apresentou diferença estatística
(t=2,06, α<0,05) com o grupo assintomático (87 ±19,74 U/L), porém não divergiu com
os grupos controle (131,12±20,31 U/L) e oligossintomático (167 ±27,6 U/L), conforme
a TABELA 9 e A FIGURA 20.

65

300
250

ALT (U/l)

200
150
100
50
0

Cont (n=8)

Assin (n=7)

Oligo (n=7)

Poli (n=9)

FIGURA 18- Média e erro padrão da média da ALT sérica (U/L), considerando-se os cães do grupo
controle e os cães naturalmente infectados por L. chagasi com variados graus de manifestação clínica
(assintomático, Assin; oligossintomático, Oligo e polissintomático, Poli) (t=2,052, α<0,05)
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FIGURA 19- Média e erro padrão da média da AST sérica (U/L), considerando-se os cães do grupo
controle e os cães naturalmente infectados por L. chagasi com variados graus de manifestação clínica
(assintomático, Assint; oligossintomático, Oligo e polissintomático, Poli) (t=2,74, α<0,05)
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FIGURA 20- Média e erro padrão da média da Fosfatase alcalina (U/L), considerando-se os cães do
grupo controle e os cães naturalmente infectados por L. chagasi com variados graus de manifestação
clínica (assintomático, Assint; oligossintomático, Oligo e polissintomático, Poli) (t=2,06, α<0,05, a > b)

5.9.3.3 Provas de função renal
Conforme a TABELA 9 e a FIGURA 21, os níveis plasmáticos de uréia dos
grupos de cães infectados por L. chagasi não apresentaram diferença significativa com a
média obtida para o grupo controle saudável e entre si. No grupo polissintomático, que
apresentou média de 53 mg/dL, o erro padrão foi elevado por um único animal com
valor de uréia plasmática de 143 mg/dL (ANEXO 2).
Com relação aos níveis plasmáticos médios de creatinina, os grupos infectados
apresentaram valores de 1,13 mg/dL (assintomático), 0,8 mg/dL (oligossintomático) e
0,86mg/dL (polissintomático), sendo que apenas os dois últimos apresentaram diferença
significativa (t=2,052, α<0,05) com a média da creatinina do grupo controle (1,29
mg/dL). Também foi observada diferença significativa entre o grupo assintomático e o
oligossintomático (TABELA 9 e FIGURA 22).
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FIGURA 21- Média e erro padrão da média da uréia sérica (mg/dL), considerando-se os cães do grupo
controle e os cães naturalmente infectados por L. chagasi com variados graus de manifestação clínica
(assintomático, Assint; oligossintomático; Oligo e polissintomático, Poli) (t=2,05, α<0,05)
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FIGURA 22- Média e erro padrão da média da creatinina sérica (mg/dL), considerando-se os cães do
grupo controle e os cães naturalmente infectados por L. chagasi com variados graus de manifestação
clínica (assintomático, Assint; oligossintomático, Oligo e polissintomático, Poli) (t=2,052, α<0,05, a > b
> c).
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5.9.4 Achados relacionados à função de coagulação
5.9.4.1 Contagem de plaquetas
Todos os três grupos de cães infectados apresentaram valores médios no número
de plaquetas diferentes do grupo controle (t=2,064, α<0,05), como pode ser observado
nas TABELA 9 e FIGURA 23. Não houve diferença significativa entre as médias da
contagem de trombócitos entre os animais com LVC (assintomático, oligo e
polissintomático), que apresentam valores de 129 ±17, 110,27±19,6 e 142,28±25
x103/µL, respectivamente.
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FIGURA 23- Média e erro padrão da média da contagem de plaquetas (103/µL), considerando-se os
cães do grupo controle e os cães naturalmente infectados por L. chagasi com variados graus de
manifestação clínica (assintomático, Assint; oligossintomático, Oligo e polissintomático, Poli) (t=2,064,
α<0,05, a > b)
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5.9.4.2 Tempo de atividade da protrombina (TAP) e tempo da tromboplastina
parcial ativada (TTPA)

Conforme a TABELA 9 e as FIGURAS 24 e 25, não foi detectada diferenças
estatísticas entre as médias do TAP e do TTPA dos cães pertencentes aos grupos
assintomáticos, oligo e polissintomáticos, com as médias desses parâmetros de
avaliação da coagulação do grupo controle (t=2,074, α<0,05).
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FIGURA 24- Média e erro padrão da média do TAP (seg), considerando-se os cães do grupo controle
e os cães naturalmente infectados por L. chagasi com variados graus de manifestação clínica
(assintomático, Assin; oligossintomático, Oligo e polissintomático, Poli) (t=2,074, α<0,05).
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FIGURA 25- Média e erro padrão da média do TTPA (seg), considerando-se os cães do grupo
controle e os cães naturalmente infectados por L. chagasi com variados graus de manifestação clínica
(assintomático, Assint; oligossintomático, Oligo e polissintomático, Poli) ((t=2,074, α<0,05).
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5.10 Achados histopatológicos
5.10.1 Histopatologia da pele
O exame histopatológico da pele macroscopicamente íntegra dos dois cães
assintomáticos (cães A4 e A5) não revelou presença de infiltrado inflamatório e nem
detectou amastigotas de leishmania (TABELA 10). Entre os três animais
oligossintomáticos, apenas um (cão O4) apresentou discreta dermatite crônica
superficial, sendo que nenhum animal deste grupo exibiu carga parasitária na pele.
Contudo, os três animais do grupo polissintomático exibiram, na microscopia de pele
sem lesão aparente, processo inflamatório crônico e carga parasitária de moderada a
intensa, sendo que no animal polissintomático P2, tanto a dermatite como a presença de
amastigotas (FIGURA 26) foi intensa (+++).

TABELA 10 -Infiltrado inflamatório e carga parasitária na pele aparentemente íntegra
de oito cães com naturalmente infectados por L. chagasi com variados graus de
manifestação clínica.
CÃO

INFILTRADO INFLAMATÓRIO*

CARGA PARASITÁRIA*

A4
A5
O2
O4
O6
P2
P4
P8

+
+++
++
+

+++
+
+

A- assintomático, O- oligossintomático e P- polissintomático.
*Determinado histologicamente.
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FIGURA 26 – Corte histológico de pele – H&E: (a) e (b) Pele de um cão assintomático
com a ausência de infiltrado inflamatório e amastigotas de Leishmania. Aumento 110x e
440x, respectivamente. (c) e (d) Pele de um cão polissintomático apresentando infiltrado
inflamatório denso: numerosos macrófagos carregados com Leishmania (seta),
linfócitos e neutrófilos. Aumento de 110 e 440x, respectivamente. (e) Detalhe do corte
(d) - zoom do computador.
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5.10.2 Exame histopatológico de baço, fígado e rins
Todos os cães apresentaram formas amastigotas de Leishmania parasitando
células do baço e do fígado, com variados graus de carga parasitária. Dois animais
polissintomáticos exibiram uma intensa carga parasitária (+++), principalmente no baço.
Contudo, foi observado parasitismo de moderado (++) e intenso (+++) no fígado de um
cão assintomático e oligossintomático, respectivamente (TABELA 11 e FIGURAS 27
e 28).
TABELA 11 -Carga parasitária observada através de exame histopatológico nos órgãos
de cães naturalmente infectados por L. chagasi com classificação clínica variada.

CÃO
A4
A5
O2
O4
O6
P2
P4
P8

BAÇO
+
+
++
++
+
+++
+++
+

CARGA PARASITÁRIA/ORGÃO
FÍGADO
++
+
+++
+
+
++
+
+

RIN
-

A-assintomático, O-oligossintomático e P-polissintomático.

Foi observada reação inflamatória e hipertrofia do sistema fagocitário
mononuclear no baço e fígado de todos os cães. Alterações degenerativas (esteatose,
apoptose e tumefação celular) foram verificadas no fígado de todos os animais, sendo
que os animais assintomáticos apresentaram marcantes alterações hepáticas
inflamatórias e degenerativas (TABELA 12 e FIGURAS 27 e 28). Lesões renais foram
vistas em três animais, sendo um oligossintomático (cão O2) e dois polissintomáticos
(animais P4 e P8). Em um dos animais polissintomáticos (cão P8), além da
glomérulonefrite membrano proliferativa foi vista também nefrite intersticial (TABELA
12 e FIGURA 29).
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FIGURA 27 – Corte histopatológico (H&E) do baço de um cão com LVC. Polpa
vermelha expandida em decorrência do acúmulo de macrófagos carregados com
Leishmania (granulomas). Presença de megacariócitos (seta) devido a hematopoiese
extramedular (440x).

FIGURA 28 – Corte histológico (H&E) do fígado de um cão com LVC. Congestão
sinusoidal (seta), degeneração de hepatócitos (seta) e macrófagos parasitados com
amastigotas de Leishmania (440x).
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TABELA 12 -Achados histopatológicos e intensidade das lesões em órgãos de cães
naturalmente infectados por L. chagasi com classificação clínica variada.

CÃO
BAÇO
A4 Expansão da polpa vermelha
A5
O2
O4

O6
P2

P4

P8

LESÕES POR ORGÃO
FÍGADO

Infiltrado inflamatório portal (+++)
Hematopoiese extramedular (+)
Alterações degenerativas (+)**
Polpa vermelha expandida
Alterações degenerativas (+++)
Hipertrofia de céls de Kupffer (++)
Infiltrado inflamatório portal (+)
Hematopoiese extramedular (++)
Alterações degenerativas (++)
Expansão de polpa branca
Hipertrofia de céls de Kupffer (++)
Células gigantes
Polpa vermelha alargada
Alterações degenerativas (++)
Plasmócitos (++)
Hipertrofia de céls de Kupffer (+)
Polpa branca com centro germinante Hematopoiese extramedular (+)
Hematopoiese extramedular (++)
.Congestão sinusoidal
Hematopoiese extramedular (++)
Alteração degenerativa (+)
Plasmócitos (+++)
Hematopoiese extramedular (+)
Polpa branca com centro germinativo Hipertrofia de céls de Kupffer (+)
Hematopoiese extramedular (++)
Alterações degenerativas (++)
Expansão da polpa vermelha.
Hematopoiese extramedular (++)
Ninhos de neutrófilos lobulares
Infiltrado inflamatório portal e
periportal
Esplenite
Alterações degenerativas (++)
Hematopoiese extramedular (++)
Hematopoiese extramedular (+)
Expansão da polpa vermelha
Infiltrado portal (linfócitos,
plasmóciots e neutrofilos)
Hematopoiese extramedular (++)
Infiltrado portal (linfócitos,
plasmóciots)
Alterações degenerativas (++)
Hematopoiese extramedular (+)

RIN
_
_
GNMP*
_

_
_

GNMP

GNMP
Nefrite intersticial

A- assintomático, O- oligossintomático e P- polissintomático.
*GNMP – Glomérulo nefrite membrano proliferativa
**Alterações degenerativas: esteatose, tumefação celular, apoptose.
Intensidade da lesão (classificação arbitraria do patologista): leve (+), moderada (++) e intensa (+++).
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FIGURA 29 – Corte histológico (H&E)
dE rim de um cão com LVC.
Glomerulonefrite membranoproliferativa com celularidade do tufo glomerular
aumentada e redução dos espaços glomerulares (440x).
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6. DISCUSSÃO
A maior parte dos animais utilizados nesse trabalho foram provenientes de
bairros periféricos e pobres do município de Natal, sendo que seis animais foram
oriundos de sítios de outros municípios da área metropolitana de Natal. Provavelmente,
parte desses animais era domiciliada, mas com livre acesso à rua, podendo os mesmos
perambular durante parte do dia, como freqüentemente se observa nos bairros mais
pobres da cidade. Os bairros de onde os animais foram provenientes, a maioria deles nos
Distritos Norte e Oeste da capital, são áreas de transmissão moderada e esporádica de
LV, segundo o novo modelo de classificação (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004) para a
doença, que se baseia na média de casos humanos dos últimos cinco anos. Nessas áreas
ainda são observados amplos fragmentos de vegetação nativa próximos aos domicílios,
os quais se constituem em ambiente adequado para desenvolvimento de populações de
flebotomíneos (XIMENES et al., 2000). Em estudo epidemiológico sobre a LVC,
realizado na Ligúria, Itália, animais de rua e de origem rural demonstraram maior risco
de sofrerem transmissão do agente da doença que os animais domiciliados e da zona
urbana (ZAFFARONI et al., 1999). Contudo, a origem rural ou urbana não mostrou ser
um fator de risco para circulação do parasita entre os cães, em trabalhos realizados
numa área endêmica da Grécia e no Município de Montes Claros, Estado de Minas
Gerais. Também não foi possível demonstrar que domicílios próximos a coleções de
água e ampla área de vegetação representem fatores de risco para a transmissão de
Leishmania infantum para cães (LEONTIDES et al., 2002; FRANÇA-SILVA et al.,
2003).
A IDR à inoculação da leishmanina não demonstrou nesse estudo ser uma boa
ferramenta diagnóstica, visto que dos 14 animais com pouca ou nenhuma
sintomatologia apenas 5 apresentaram reação positiva, sendo 3 animais assintomáticos e
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dois oligossintomáticos. Em outro estudo para detectar a resposta celular específica para
Leishmania, o teste de hipersensibilidade do tipo tardia, realizado em cães
assintomáticos de uma área endêmica de Portugal, foi capaz de demonstrar uma taxa de
prevalência significativamente incrementada quando comparada com a prevalência
obtida somente com a cultura e a sorologia (CARDOSO et al., 1998).
Um amplo espectro de condições clínicas foi observado entre os cães
naturalmente infectados por L. chagasi arrolados nesse estudo, que variava de animais
aparentemente assintomáticos em um extremo, a animais com marcante sintomatologia
e doença crônica no outro, passando por animais manifestando com quadro moderado
de alterações clínicas. O desenvolvimento e progressão da doença dependem, sobretudo,
do tipo de resposta imune dos cães (CIARAMELLA et al., 1997). Em algumas áreas
endêmicas, cães assintomáticos têm demonstrado resposta celular através de testes de
hipersensibilidade do tipo tardia, como a intradermorreação de Montenegro
(CARDOSO et al., 1998; SOLANO-GALLEGO et al., 2001) e através de ensaios de
proliferação in vitro (PINELLI et al., 1994; CABRAL et al., 1998). CABRAL et al.
(1998) demonstraram diferenças evidentes na resposta imune celular e humoral entre
cães resistentes e sensíveis a L. infantum. Uma forte resposta proliferativa antígenoespecífica foi observada em cães assintomáticos na ausência de anticorpos antiLeishmania. Por outro lado, cães experimentalmente infectados que desenvolveram
sinais clínicos da doença, produziram elevada resposta sorológica específica, porém
seus linfócitos não proliferaram in vitro quando estimulados por antígenos solúveis do
parasita. A ausência de reação de reação de hipersensibilidade do tipo tardia nos cães
polissintomáticos do nosso estudo confirma a proposição que animais assintomáticos e
resistentes à doença progressiva apresentam, como demonstrado por PINELLI et al.
(1994), imunidade protetora mediada por células (resposta do tipo Th1), enquanto a

79
ausência deste tipo de resposta leva à evolução de quadro clínico sintomático, como é
observado em seres humanos (BADARÓ et al., 1986). Esses achados são concordantes
com o trabalho de REED et al. (1993), onde camundongos infectados por L. major
apresentaram auto resolução da infecção mediada por células Th1, caracterizada pela
produção de IFN-γ, TNFα, IL-2, IL-3, IL-12, e IgG2, enquanto doença crônica e fatal
foi observada em animais com resposta Th2, onde foi comum a produção de IL-3, IL-4,
IL-5, IL-6, IL-9, IL-10 e produção de IGg.
A incidência dos sinais físicos observados nos cães desse estudo: linfoadenopatia
(82,6%), alopecia focal e difusa (56,5%), dermatite esfoliativa (65,2%), úlceras cutâneas
(65,2%), onicogrifose (69,7%), conjuntivite (30,4%), emaciação (43,5%), palidez de
mucosas (39%), diarréia (13%), esplenomegalia (39%) e edema de extremidades
(8,7%), foi semelhante àquelas publicadas por LIMA et al. (2004), onde os achados
clínicos mais freqüentes, observados em populações de cães naturalmente infectados
oriundos de duas áreas endêmicas nos Estados da Paraíba e Minas Gerais foram,
respectivamente: úlceras cutâneas (83% e 70%), onicogrifose (67% e 65%),
linfoadenopatia (42% e 55%), caquexia (25% e 40%), anemia (17% e 45%), alopecia
(08 e 30%) e dermatite esfoliativa (17% e 25%). Em dois outros estudos retrospectivos
realizados na Europa por CIARAMELLA et al., 1997 e KOUTINAS et al., 1999 sobre
os aspectos clínicos da LVC, foi observada a seguinte freqüência de ocorrência de sinais
clínicos, respectivamente: dermatite esfoliativa (56 e 64,1%), úlceras cutâneas (40 e
34%), alopecia difusa (14%), onicogrifose (24 e 30,5%), sinais oculares (16 e 24%),
linfoadenomegalia (88,7% e 65,2%), esplenomegalia (53 e 9,5%), palidez de mucosas
(58 e 73,4%), perda de peso (32 e 25,3%), depressão/letargia (18 e 8,2%), diarréia (3 e
3,8%), febre (4%), ceratoconjuntivite (10,6 e 5,1%), uveíte (4 e 8,2%), epistaxe (6,6 e
3,8%), ascite (4 e 2,5%), síndrome nefrótica (1,9%), estomatite ulcerativa (5,7%).
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Na LVC a linfoadenopatia é um dos achados clínicos mais comuns, como
demonstrado em nesse estudo (82,6%), podendo apresentar-se em cães subclínicos e
animais oligo e polissintomáticos (LIMA et al., 2004). A linfoadenopatia observada na
LVC é do tipo proliferativa, onde se observa aumento do volume do gânglio e da tensão
da cápsula, além de pronunciada consistência do órgão (SANTOS, 1986). A
linfoadenopatia proliferativa pode ser localizada (CIARAMELLA et al., 1997) ou
generalizada (CIARAMELLA et al., 1997; KOUTINAS et al., 1999). No mesmo
trabalho, CIARAMELLA ET AL. (1997) observaram grande envolvimento dos
linfonodos pré-escapulares em relação aos poplíteos. Esse fato provavelmente estaria
relacionado à conexão entre o primeiro grupo de linfonodos e os vasos linfáticos que
drenam a região cranial, onde freqüentemente se concentram as lesões de pele.
Entre os animais desse estudo houve elevada ocorrência de lesões cutâneas,
principalmente nos animais polissintomáticos, que apresentaram alopecia, dermatite
esfoliativa e onicogrifose em 100% dos casos e úlceras cutâneas em 88,9%, sendo esses
achados confirmadores da asserção de PRATS E FERRER (1995), onde a doença
crônica sistêmica apresenta envolvimento cutâneo em 90 % dos casos. A alopecia
simétrica com excessiva descamação, presente em 71,4 % dos cães oligossintomáticos e
em 100% dos animais polissintomáticos desse trabalho, representa o mais freqüente
achado clínico entre cães com LV, geralmente se iniciando na cabeça e se espalhando
pelo resto do corpo, sendo que alguns cães desenvolvem despigmentação, erosões e
rachaduras no focinho e nos coxins plantares das patas, úlceras mucocutâneas
(principalmente na ponta da orelha e nas bordas do focinho), onicogrifose e pequenos
nódulos intradérmicos (PRATS E FERRER, 1995; CIARAMELLA et al., 1997;
BANETH E JAFFE 1998; KOUTINAS et al., 1999; TAFURI et al., 2001; LIMA et al.,
2004; PAPADOPOULOU et al., no prelo). Segundo PRATS E FERRER (1995), que
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estudou lesões atípicas cutâneas em cães, é possível que traumas externos na pele
íntegra desses animais possam induzir o aparecimento de lesões inflamatórias
metastáticas leishmaniais a partir do sítio da lesão. FONDEVILA et al. (1997) sugerem
um valor prognósticos dos tipos de lesões de pele, onde cães com dermatite alopécica
desenvolveriam um efetivo controle da infecção, enquanto aqueles com generalizada
doença nodular teriam um a débil imune resposta contra o parasito.
Conjuntivite foi o único sintoma ocular detectado entre os cães desse trabalho,
estando presente em 7 deles (30,4%). Outros trabalhos descrevem na LVC, além da
conjuntivite,

outras

manifestações

oftálmicas,

como:

ceratoconjuntivite

seca,

xeroftalmia, panoftalmia granulomatosa, uveíte, blefarite (CIARAMELLA et al., 1997;
BANETH E JAFFE, 1998; KOUTINAS et al., 1999).
Redução nos no número de eritrócitos, na hemoglobina e no hematócrito foram
alterações com freqüência elevada entre os animais do presente estudo. Nos três grupos
verificou-se redução nesses parâmetros hemáticos, sendo que a redução do hematócrito
atingiu 52,4% da amostra total, dado esse de incidência de anemia em cães com LV
comparável a de outros trabalhos: 60% (CIRAMELLA et al., 1997), 73,4%
(KOUTINAS et al., 1999) e 17-45% (LIMA et al., 2004). A intensidade na redução do
hematócrito e da hemoglobina foi maior entre os animais polissintomáticos do estudo,
com valores médios para o hematócrito de 24,6% e para hemoglobina de 8,53 g/dL
valores esses que caracterizam uma anemia de moderada a suave (KERR, 2003). Esses
achados confirmam um outro estudo com cães infectados por L. chagasi na área
metropolitana de Natal, que demonstrou redução no valor médio da hemoglobina (10,88
g/dL) compatível com quadro de anemia (QUEIROZ et al., 2003). Os valores médios
para o número de eritrócitos, hemoglobina e hematócrito dos grupos assintomáticos e
oligossintomáticos permaneceram dentro da faixa de variação normal ou levemente
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abaixo do limite inferior de referência, o que não indica um processo anêmico patente.
Esses resultados são semelhantes aos de CIARAMELLA et al. (2004) e CORONA et al.
(2004), que verificaram anemia leve (Ht de 31,2%) entre os cães polissintomáticos e
valores hematológicos médios normais para os outros grupos clínicos. A anemia na LVC
é geralmente normocítica e normocrômica não regenerativa (KOUTINAS et al., 1999).
Apesar da anemia severa ser um achado freqüente na LV, os fatores envolvidos na sua
patogênese são complexos e pouco conhecidos (DE LUNA et al., 2000). Foi sugerida a
participação de processo autoimune, através da verificação de positividade para o teste
de Coombs direto (TCD) em pacientes humanos com LV, no desenvolvimento de
anemia (VILELA, 1999). Investigando a anemia em 17 cães com LV, DE LUNA et al.
(2000) sugeriram que o seqüestro mecânico das hemácias pelo baço devido ao aumento
na rigidez célula, ou a alterações no mecanismo de citoaderência eritrocitária, poderia
estar sendo causado pela redução da fluidez lipídica da membrana. A anemia causada
pela inibição metabólica da medula óssea, local de formação das hemácias, pode ser
conseqüência de doença hepática e renal crônica e infecção parasitária grave, o que
explicaria esse achado em animais com LV grave (BENJAMIN, 1962).
O leucograma dos animais dos três grupos clínicos desse trabalho não mostrou
elevação nos níveis médios de leucócitos que caracterizassem uma leucocitose. Mesmo
resultado foi encontrado por CIARAMELLA et al. (2004). Apenas 19% dos animais
utilizados no estudo exibiram elevações de leucócitos totais superiores a 17.000
células/µL.
Na LVC hiperproteinemia, hipergamaglobulinemia e hipoalbuminemia são
achados laboratoriais comuns, com envolvimento principalmente das frações beta e
gama (CIARAMELLA et al., 1997). Neste estudo, o aumento nos níveis plasmáticos de
proteína total e globulina, foi um achado bastante freqüente entre os animais infectados
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(56,6%), sendo esse dado bastante próximo dos resultados de 70%, 65% e 72%, obtidos
por CIARAMELLA et al. (1997), BANETH E JAFFE (1998) e KOUTINAS et al.
(1999). Hipoalbuminemia atingiu apenas um quarto desses animais. Entre os animais
polissintomáticos, devido ao avançado estado da doença crônica, com sinais físicos de
inanição, verificou-se maior incidência na redução dos níveis séricos de albumina
(55%). Os valores médios desse parâmetro foram significativamente mais baixos nos
grupos oligo e polissintomático quando comparados aos do grupo controle (animais
saudáveis), acompanhando o que foi observado por BANETH E JAFFE (1998),
CIARAMELLA et al. (2004) e CORONA et al. (2004).

O grupo de cães

polissintomático também exibiu maior valor médio de globulina e menor índice
albumina/globulina (0,5), que é clinicamente importante na caracterização da LV,
resultados esses similares aos obtidos por BANETH EJAFFE (1998), CIARAMELLA
et al. (2004) e CORONA et al. (2004), trabalhando com cães naturalmente infectados
por L. infantum em Israel e na Itália. Em recente estudo, QUEIROZ (2003) encontrou
em cães com LV da cidade de Natal, valores médios de 5,61 g/dl para proteína total e
relação albumina/globulina de 0,82.
Uma das manifestações viscerais mais comuns na LVC é o aumento hepático
causado pela intensa reação inflamatória granulomatosa crônica após a visceralização
do protozoário por via linfática ou sangüínea (TAFURI et al., 2001). A avaliação da
função hepática nesse estudo utilizou a mensuração da atividade plasmática de uma
transaminase específica para lesão celular hepática em cães e gatos, a ALT, e também a
verificação dos níveis séricos de AST e da fosfatase alcalina, que além de ser
encontrada nos hepatócitos, estão presentes também em outros tecidos, como músculo
esquelético, miocárdio, hemácias, ossos e parede intestinal (KERR, 2003). Entre os
animais do estudo foi baixa a freqüência com que se observou elevação nos níveis das
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transaminases, sendo observada essa anormalidade bioquímica em menos da metade dos
animais polissintomáticos, sendo que dentre estes, apenas dois animais apresentaram
resultados clinicamente significativos (378 e 827 U/L) (ANEXO 2). Essas duas
amostras acabaram por elevar bastante o valor da média e o erro padrão da média da
ALT do grupo polissintomático. A baixa ocorrência de envolvimento hepático
detectável clinicamente em cães com LVC é corroborada pelos achados de outros
autores que estudaram os aspectos clínicos de cães naturalmente infectados por L.
infantum (CIARAMELLA et al., 1997 e 2004, KOUTINAS et al., 1999, CORONA et
al., 2004).
A maior freqüência na elevação dos níveis da fosfatase alcalina entre os animais
infectados nos três grupos clínicos avaliados (assintomático, oligossintomático e
polissintomático) quando comparada ao aumento das transaminases hepáticas nestes
animais, provavelmente deve-se ao fato dessa enzima ocorrer em outros tecidos (enzima
mais amplamente distribuída no organismo) que não o fígado, indicando que
possivelmente a fosfatase alcalina esteja sendo produzida em outro sítio que não o
hepático.
A insuficiência renal crônica caracterizada pelo desenvolvimento lento e
progressivo de lesões renais irreversíveis e perda da função renal (FENNER, 2003),
pode ser uma conseqüência da deposição glomerular de complexos imunocirculantes
(CIC) em cães com LVC (MANCIANTI et al., 1989; LOPEZ et al., 1996). A
mensuração dos níveis plasmáticos de uréia e creatinina avaliaram a capacidade de
excreção desses metabólitos pelos rins dos animais infectados por L. chagasi utilizados
nesse estudo. A uréia é um produto final da quebra de aminoácidos no fígado e a
creatinina o resultado da degradação da creatina, substância presente nos músculos,
envolvida no metabolismo energético (KERR, 2003). Com relação ao valor médio dos
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níveis séricos da uréia, não foi encontrada uma elevação clinicamente importante entre
os três grupos com LVC analisados, sendo que os animais polissintomáticos
apresentaram uma discreta elevação (53±14 mg/dl) em relação aos demais animais com
LV. Resultado parecido foi obtido por CIARAMELLA et al. (2004), que avaliando
grupos de cães com diferentes níveis de manifestação clínica, observaram discreta
elevação na concentração dos níveis médios da uréia sérica nos cães com sintomatologia
grave (65 mg/dl), diferindo significativamente essa média, contudo, daquelas obtidas
entre os animais com quadro clínico moderado e leve.
A creatinina sérica, assim como a uréia, não exibiu elevações clinicamente
significativas entre os animais do estudo, sendo que o grupo controle apresentou o
maior valor médio desse metabólito, quando comparado aos animais infectados com e
sem sintomatologia clínica. Esse achado deve-se, possivelmente, ao fato dos animais
selecionados para o grupo controle, serem animais de raças atléticas, que devido ao
maior volume de massa muscular, apresentaram níveis basais de creatinina plasmática
no limite superior da faixa de variação normal (FENNER, 2003). Assim como nos
achados relacionados à uréia, CIARAMELLA et al. (2004) e CORONA et al. (2004),
encontraram níveis discretamente elevados de creatinina em cães com LV
polissintomáticos. Em um trabalho realizado em cães com LV assintomáticos e
polissintomáticos em Israel, não foi verificada alterações nos níveis de séricos de
creatinina e uréia (BANETH E JAFFE, 1998). A despeito desses resultados, outro
estudo avaliou a correlação entre a detecção da elevação de CIC (responsáveis por
glomerulonefrites) em cães naturalmente infectados por L. infantum e a função renal dos
mesmos, encontrou um valor preditivo positivo entre o aumento dos níveis séricos de
imunocomplexos e a hipercreatinemia (LOPEZ et al., 1996). Ainda segundo PALACIO
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et al. (1997) o aumento nos valores bioquímicos da função renal pode ser um bom
parâmetro para detectar prematuramente danos renais na LVC.
Elevação nos níveis sangüíneos de uréia e creatinina foram estabelecidas em
17% dos animais com LVC utilizados nesse estudo. Em outros dois trabalhos, onde foi
avaliada clinicamente uma amostra de 150 cães infectados com L. infantum, observouse elevação dos valores da creatinina plasmática em 16% da amostra (CIARAMELLA
et al., 1997) e azotemia em 38% dos animais testados (KOUTINAS et al., 1999).
Trombocitopenia significativa foi observada nos três grupos clínicos testados,
com a redução na contagem de plaquetas atingindo 85,7% dos animais com
leishmaniose visceral. Essa diferença entre os grupos clínicos comparados ao controle
na contagem de trombócitos está compatível com os achados de CIARAMELLA et al.
(2004) e Corona et al. (2004), onde a contagem de plaqueta foi marcadamente menor
nos animais polissintomáticos. Contudo, a trombocitopenia com incidência de 85%
entre os 23 cães desse estudo foi extremamente superior à incidência de 29,3%
observada em outro trabalho realizado em uma população total de 150 cães
(CIARAMELLA et al., 1997). Redução na contagem de plaquetas próximas a
100x103/µl foi obtida em cães experimentalmente infectados pó L. infantum. Após
tratamento desses animais, os trombócitos voltaram à sua faixa normal de referência.
Essa trombocitopenia, classificada como moderada, não explicaria as desordens
hemorrágicas observadas na LVC (VALLADARES et al., 1998). Valores menores que
100x103/µl possuem significado clínico, e hemorragias espontâneas não são observadas
até que a contagem de plaquetas baixe de 50x103/µl (FENNER, 2003).
A função de coagulação dos animais desse estudo, avaliadas também através do
tempo de ativação da protrombina (TAP) e por meio do tempo da tromboplastina parcial
ativada (TTPA), mostraram-se inalteradas entre os três grupos clínicos. Não houve
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diferença entre as médias dos animais do grupo controle e dos cães com LVC,
divergindo dos achados de CIARAMELLA et al. (2004) e CORONA et al. (2004), que
observaram diferenças significativas entre o TTPA dos animais polissintomáticos em
relação ao grupo controle saudável. Contudo, VALLADARES et al. (1998) mostraram
resultados concordantes com os obtidos nesse estudo. Na LVC natural são observadas
alterações hemostáticas primárias e secundárias, as quais são mais perceptíveis em
animais sintomáticos, nos quais o grande comprometimento do estado imunológico, o
processo inflamatório crônico e os danos hepáticos e renais podem influenciar a
agregação plaquetária e a síntese e o metabolismo dos fatores de coagulação
(CIARAMELLA et al., 2004; CORONA et al., 2004). Esses aspectos relacionados a
LVC estariam diretamente envolvidos no aparecimento de sintomas como epistaxe,
diarréia hemorrágica e hematúria (VALLADARES et al., 1998).
Áreas da pele aparentemente normais dos cães desse estudo, submetidos à
histopatologia, exibiram infiltrado inflamatório e carga parasitária em todos os animais
polissintomáticos, porém apenas um animal oligossintomático mostrou leve presença de
infiltrado inflamatório na derme. Estes achados entre os cães polissintomáticos são
sugestivos de disseminação hematogênica da leishmania e tropismo pela pele, conforme
foi observado por SOLANO-GALLEGO et al. (2004) em um estudo recente. Neste
trabalho, também foi observada que a pele íntegra de animais com infecção subclínica,
não apresentava lesões microscópicas relevantes e nem amastigotas de Leishmania
detectáveis por teste imunohistoquímico, enquanto que na amostra de pele de animais
clinicamente afetados foi encontrada dermatite perifolicular com infiltrado inflamatório
dérmico e carga parasitária de variada intensidade. Outro trabalho, avaliando através de
exame histopatológico as amostras de pele das orelhas, nariz e abdômen de um cão
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sintomático, revelou discretas áreas de reação inflamatória crônica, porém nenhuma
amastigota de Leishmania (TAFURI et al., 2001).
Segundo FONDEVILA et al. (1997), o amplo espectro das lesões na pele,
observadas em cães infectados pela Leishmania infantum, está associado ao grau de
imunocompetência da epiderme, ou seja, existência de células apresentadoras de
antígeno que elicitem resposta imune celular. Assim, cães com dermatite alopécica
exibiam na derme grande número de células de Langerhans e queratinócitos
expressando moléculas do complexo de histocompatibilidade principal de classe II e um
pequeno infiltrado de células inflamatórias e insignificante número de parasitas. Por
outro lado, quando a derme não possuía células apresentadoras de antígeno, como
ocorria nas lesões nodulares, massivo infiltrado inflamatório de macrófagos e parasitas
foi observado na pele. Lesões ulcerativas exibiram padrão intermediário de inflamação.
Deste modo, lesões de pele na LVC poderia ter valor prognóstico. Foi sugerido por
PRATS E FERRER (1995), que lesões cutâneas atípicas em cães com LV subclínica,
podem estar associadas a traumas primários da pele. Segundo os autores, as lesões
leishmanióticas, surgidas no sítio do trauma, seriam formadas a partir da metástase de
células inflamatórias parasitadas existentes nos órgãos do sistema fagocitário
mononuclear. Realmente, no presente trabalho, apesar da pele dos animais
assintomáticos não apresentar Leishmania detectável por histopatologia, foi observado
no baço e fígado desses animais, macrófagos com carga parasitária leve. Esse achado,
juntamente com o resultado negativo para a IDR a leishmanina nesses dois cães
assintomáticos, talvez indique que a condição clínica assintomática, pelo menos nesse
dois casos especificamente, seja pelo fato da infecção por L. chagasi ser recente, e não
em decorrência de uma resposta imune celular protetora.
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Todos os animais assintomáticos, oligo e polissintomáticos desse estudo,
avaliados histopatologicamente, apresentaram reação inflamatória granulomatosa típica
no fígado e no baço, associada à hiperplasia do sistema mononuclear. Hematopoiese
extramedular foi observada no baço e no fígado, indicando comprometimento medular.
Glomerulonefrite membrano proliferativa, lesão relacionada ao depósito de complexo
imune circulante (CIC), foi observada em dois cães polissintomáticos e um
oligossintomático, sendo observada também nefrite intersticial em um deles.
Realizando um estudo histopatológico em um cão sintomático proveniente da cidade de
João Pessoa, no estado da Paraíba, TAFURI et al. (2001) descreveram uma marcante
reação inflamatória granulomatosa crônica no fígado e baço. No fígado, eles
encontraram granulomas (macrófagos, linfócito, plasmócitos e neutrófilos) hepáticos
intralobulares, infiltrado portal e hipertrofia e hiperplasia das células de kupffer
carregados com Leishmania e congestão sinusoidal. No baço foram observadas reações
inflamatórias difusa, modificações na polpa vermelha, polpa branca constituída somente
por linfócitos, cápsula espessada e congestão vascular. Ainda foram encontradas por
estes pesquisadores lesões glomerulares nos rins com uma crônica e intensa nefrite
intersticial, hipoplasia da medula óssea, hipertrofia das regiões medular e cortical dos
linfonodos e pneumonia intersticial crônica e difusa. Parasitas foram encontrados em
todos os órgãos descritos, exceto na pele. Em outro estudo, cães infectados por L.
chagasi exibiram linfoadenopatia generalizada, não havendo aparentemente correlação
entre a intensidade destas lesões e o status clínico dos animais (LIMA et al., 2004).
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7. CONCLUSÕES
Com a metodologia utilizada neste trabalho, conclui-se que:
Nos

animais

sintomáticos

as

alterações

clínicas

mais

freqüentes

são:

linfadenomegalia, onicogrifose, dermatite esfoliativa, úlceras cutâneas, alopecia,
emaciação, esplenomegalia, palidez de mucosas, diarréia e edema nas extremidades.
As principais alterações observadas são anemia, redução no índice A/G e alterações
na função hepática entre os animais polissintomáticos. As provas de função renal
mostraram-se inalteradas, indicando que danos renais mais significativos e detectáveis
laboratorialmente só ocorrem em estágios mais avançados da LVC.
Pelo resultado do coagulograma nos três grupos clínicos: trombocitopenia leve, TAP
e TTPA inalterados, não é observada deficiência significativa da função hemostática dos
animais.
Não são observados infiltrados inflamatório e carga parasitária na pele dos animais
infectados com L. chagasi assintomáticos, avaliada histopatologicamente.
Visceralização de L. chagasi é observada em todos os grupos clínicos, inclusive
nos animais sem sintomatologia.
Pela análise histopatológica ocorre lesões hepáticas nos três grupos clínicos
(assintomáticos oligossintomáticos e polissintomáticos).
As lesões hepáticas não induzem alterações significativas nas provas bioquímicas
de função do fígado nos animais oligo e assintomáticos.
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9. ANEXOS
9.1 ANEXO 1 – Ficha de Avaliação clínica dos cães

IDENTIFICAÇÃO DO CÃO
Nome____________ Sexo________ Idade________ Raça__________ Nº______
Endereço____________________________________ Telefone ______________

AVALIAÇÃO CLÍNICA

Sintomas
Alopecia
Dermatite
Úlceras cutâneas
Onicogrifose
Conjuntivite
Linfoadenopatia

ausente

leve

Score clínico
moderado
severo

pontuação

Escala: ausente-0; leve-1; moderado-2; severo-3
Classificação: 0-2: assintomático; 3-6: oligossintomático; 7-18: polissintomático (QUINNELL et al,
2002)
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9.2 ANEXO 2 – Exames clínico-laboratoriais individuais
TABELA 13 -Exames clínico-laboratoriais dos cães controle e infectados por L.
chagasi.
Grupos

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9

Parâmetros clínicos
creatinina ALT
Leucócitos Uréia
Hgb(g/dl)
3
(U/l)
(10 /microl) (mg/dl) (mg/dl)

Eritrócitos
6
(10 /microl)

Ht (%)

4,6
6,13
6,2
5,88
6,37
5,95
6,36
6,42
5,64
5,84
6,5
4,51
3,75
3,81
6,77
6,1
2,65
6,91
5,6
5,49
7,44
7,44

39,9
38,4
46,6
40
43
55,6
43
43,8
41,9
37,2
44,5
30,5
24,6
24,9
45,9
50
17,8
53,4
35,7
33,7
46,1
46,1

13,2
13,7
14,5
14,6
15,2
19
15
16,6
12,3
13,9
26,2
11,3
9
8,4
15,6
16,5
5,5
16,5
12,3
11,5
16,1
16,1

5,33
3,21
4,69

34,5
17,7
28,8

11,2
5,9
10,4

17
11
12
8,6
11
15
12,6
12,2
13,3
10,7
15,9
10,2
20
11.7
16.7
11,3
10,1
19
12,3
8,2
13,1
8,9
12,9
33,6
21,1
10,8

3,45
4,06
4,5
3,5

20,9
25,1
28
17

7,4
9,2
9
6,6

5,5
9,3
8
4

33
60
55
61
37
17
28
52
23
42
20
17
38
57
31
24
21
24
27
45
40
27
18
10
58
69
53
19
82
25
143

1,2
1,5
1,2
1,5
1,2
0,9
1
1,8
0,8
1,5
1,3
0,8
0,8
1,7
1
0,8
0,6
0,6
1,1
0,7
0,8
1
0,7
0,9
1,2
0,8
0,6
0,6
1,1
0,6
1,3

40
40
33
35
74
34
74
32
18
32
14
39
41
38
35
20
20
22
31
57
32
25
35
378
45
39
10
34
28
27
827

AST
(U/l)

FA
(U/l)

37
36
31
42
34
28
31
20
20
34
26
33
33
32
37
21
65
57
29
37
33
41
37

178
227
62
135
153
140
93
61
174
39
68
111
66
66
186
300
92
168
187
78
159
480

113
143
17
42
72
40
369

488
322
41
309
176
43
2049
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CONTIUNUAÇÃO DA TABELA 13.
Grupos

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9

Parâmetros clínicos
PT (g/dl)

Alb (g/dl)

GLO (g/dl)

A/G ratio

6,7
7,4
7,1
7,1
5,8
6,3
6,1
7,2
5,6
11,3
8,3
6,9
7,9
8,3
10
5,6
5,2
6,6
8,6
8,6
10,3
6
7,8
11,4
3,8
6,3
7,1
6,7
7,8
8,8
12,1

3
2,8
4,2
3,4
3,4
3,8
3,1
3,3
2,6
2,5
3
3,8
3,1
3,2
3,4
2,8
2,7
3,4
2,4
2
2,5
2,5
2,4
2,8
1,1
3,7
1,2
3,3
1,6
2,1
1,8

3,7
4,6
2,9
3,7
2,4
2,5
3
3,9
3
8,8
5,3
3,1
4,8
5,1
6,6
2,8
2,5
3,2
6,2
6,6
7,8
4
5,4
8,6
2,7
2,6
5,9
3,4
6,2
6,7
10,3

0,81
0,61
1,45
0,92
1,42
1,52
1
0,85
0,87
0,28
0,56
1,22
0,65
0,63
0,52
1
1,08
1,06
0.39
0,3
0,32
0,63
0,44
0,32
0,4
1,4
0,2
0,97
0,25
0,31
0,17

Plaquetas
TAP (s)
3
(10 /microl)

TTPA (s)

408
175
284
238
257
217
187
296

7
8,3
7
7
7
7
8
7

14
16,3
15,5
16,9
16
9,3
20
14,4

133
82
111
204
129
116
120
84
66
218
69
107
108

7
8
7
7,3
7
7,2

16
18
12
15,4
16
15,5

7,3
7,4
7
8,2
7

16,6
12
17
15
14

256
173
163

7,8
7,5
8

18
16
16,5

159
98
87
60

8,5
7,9
7
7,6

17
17,5
14
14,4

