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Resumo
A Leishmaniose Visceral Canina (LVC) tem sido relatada em centros urbanos, como Mossoró, RN, onde 
estudos anteriores foram realizados e demonstraram positividade na população canina. Este trabalho 
teve como objetivo verificar o estado da doença na cidade mencionada. O estudo foi realizado a poste-
riori, de 2007 a 2009. Os dados foram obtidos a partir dos registros dos animais examinados no hospital 
veterinário da UFERSA. A área de estudo foi escolhida para concentrar o maior número de cães aten-
didos na cidade de Mossoró, RN. As informações foram coletadas a partir dos resultados sorológicos 
(por ELISA e RIFI), sexo, idade, sinais clínicos e bairro de origem. Os dados foram distribuídos em 
frequências absolutas e percentuais. Somente 36 (7%) cães foram considerados doentes, pois tinham 
sorologia positiva pelo RIFI em diluição 1:80 e também revelou a positividade ELISA, além de mostrar 
sinais clínicos de LVC. Observou-se que 21 (58,3%) pacientes eram do sexo feminino e 15 (41,7%) do sexo 
masculino. Em relação à idade, o maior percentual (72%) ocorreu nos caninos adultos de meia-idade. 
Os principais sinais clínicos somaram onicogrifose, caquexia, vasculite em orelha, alopecia periocular, 
escamas cutâneas e linfoadenomegalia. Os bairros com o maior número de cães com LVC foram aqueles 
situados próximos ao hospital veterinário da UFERSA. A interpretação detalhada das técnicas soroló-
gicas proporcionou maior acurácia no diagnóstico LVC. Os dados epidemiológicos e clínicos são úteis 
como formas complementares para o diagnóstico definitivo da doença.

Palavras-chave: Cães, Leishmania, revisão de permanência.

Abstract
Canine Visceral Leishmaniasis (CVL) has been reported in urban centers such as Mossoró, RN, where 
previous studies were carried out and demonstrated positivity in the canine population. This work ai-
med to verify the status of the disease in the mentioned city. The study was conducted retrospectively, 
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from 2007 to 2009. The data were from the records of the animals received at the veterinary hospital of 
UFERSA. The study site was chosen for concentrating the highest number of presented in the city of 
Mossoro, RN. Information was collected from serological results (obtained by ELISA and IFAT), sex, age, 
clinical signs and neighborhood of origin. Data were distributed in absolute frequencies and percenta-
ges. Only 36 (7%) dogs were considered sick, as presented positive serology by IFAT at 1:80 dilution and 
also revealed the positivity ELISA, besides showing clinical signs of CVL. It was observed that 21 (58.3%) 
patients were female and 15 (41.7%) males. Regarding age, the highest percentage (72%) occurred in the 
midlife adult canines. The main clinical signs amounted to onychogryphosis, cachexia, vasculitis in 
the ear, periocular alopecia, scaly skin and enlarged lymph nodes. The neighborhoods with the highest 
number of dogs with CVL were adjacent to the veterinary hospital of UFERSA. The detailed interpreta-
tion of serological techniques provided greater accuracy in the CVL diagnosis. The epidemiological and 
clinical data are useful as complementary ways to the disease’s definitive diagnosis.

Keywords: Dogs, Leishmania, concurrent review. 

Introdução
A Leishmaniose Visceral é uma doença parasi-

tária e zoonótica, causada pelo protozoário Leish-
mania chagasi, cuja transmissão ocorre pelo repasto 
sanguíneo do díptero alado, denominado como fle-
bótomo, tendo como principal representante o Lut-
zomyia longipalpis (1,2). O controle da enfermidade 
pode tornar-se difícil devido ao grande número de 
vetores e reservatórios em potencial (3). Citam-se 
muitas espécies de mamíferos como naturalmente 
infectadas, onde os caninos despontam com gran-
de importância na manutenção do ciclo da doença 
(4,5,6,7). 

A Leishmaniose Visceral Canina (LVC) é de am-
pla distribuição mundial, principalmente em regi-
ões tropicais e subtropicais da Europa, Ásia, África 
e América Latina (8). Apesar de ser considerada 
endemia rural, a doença tem sido frequentemente 
registrada em centros urbanos (9). No Brasil, a ur-
banização da LVC nas últimas décadas tem criado 
condições epidemiológicas favoráveis para a manu-
tenção da doença (10). O nordeste brasileiro é uma 
região bastante acometida pela LVC, onde no esta-
do do Rio Grande do Norte (RN), a enfermidade 
passou a representar um importante problema de 
saúde pública a partir do final da década de 80 (11). 

Em estudos prévios realizados na cidade de 
Mossoró, RN, constatou-se soropositividade para 
LVC em 3,8% a 28% dos animais, caracterizando as-

sim o urbanismo da moléstia na população canina 
desse município (12). No sentido de verificar a ca-
racterização da LVC na referida cidade, o presente 
trabalho objetivou realizar uma análise epidemio-
lógica, sorológica e clínica da doença, com animais 
procedentes da rotina clínica de um hospital vete-
rinário universitário, localizado na cidade de Mos-
soró, RN, Brasil. 

Material e método 
Realizou-se o estudo, de forma retrospectiva, 

durante o período de janeiro de 2007 a dezembro 
de 2009. Os dados dos pacientes foram colhidos a 
partir dos prontuários dos animais com suspeita 
de LVC, atendidos no hospital veterinário Jerônimo 
Dix-Huit Rosado Maia (situado no campus oeste da 
Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFER-
SA, com sede na cidade de Mossoró, RN, Brasil). O 
local de estudo foi escolhido por concentrar o maior 
número de atendimento de cães no referido muni-
cípio. 

Obtiveram-se informações relacionadas aos 
resultados sorológicos, gênero, raça, idade, sinais 
clínicos e bairro de origem dos animais. As técni-
cas sorológicas empregadas equivaleram ao ensaio 
imunoenzimático (ELISA) e reação de imunofluo-
rescência indireta (RIFI). Distribuíram-se os dados 
em frequências absolutas e percentuais.
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Resultados 
Foram obtidos dados de 486 caninos. Destes, em 

relação ao resultado sorológico pelo método ELISA, 
28 (6%) animais foram diagnosticados como inde-
terminados, 212 (44%) não reagentes e 246 (50%) 
reagentes (Figura 1). Consideraram-se a técnica de 
RIFI, 24 (5%) cães possuíram sorologia indetermi-
nada, 256 (53%) foram não reagentes e 206 (42%) 
evidenciaram-se reagentes (Figura 2). Dos animais 
reagentes pela RIFI, 170 (35%) apresentaram positi-
vidade com diluição 1:40 e 36 (7%) com diluição 1:80 
(Figura 2). De acordo com os dados obtidos através 
da RIFI, observaram-se resultados similares ao mé-

Inderteminado Não reagente Reagente
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Inderteminado Não reagente Reagente 1:40 Reagente 1:80
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Figura 1: Distribuição percentual do resultado 
sorológico pelo método ELISA.

Figura 2: Distribuição percentual do resultado 
sorológico pelo método RIFI.

No que diz respeito à distribuição por gênero 
dos pacientes acometidos por LVC, observou-se 
que 21 (58,3%) eram fêmeas e 15 (41,7%) machos. 
Padrões raciais distintos foram detectados den-
tre os animais acometidos por LVC. Todavia, uma 
maior relação com a doença foi constatada em cães 
sem raça definida (14/ 38,9%) assim com naqueles 
da raça Pit Bull (5/ 13,9%). Os cães acometidos por 
LVC foram detectados em três faixas etárias. Estas 
corresponderam a animais com até 18 meses, de 18 
meses a oito anos e maior que oito anos (Figura 3). 
A maior frequência ocorreu em animais variando 
de adultos a meia idade, correspondendo a um total 
de 26 (72%) caninos.  

< 18 meses > 18 meses < 8 anos > 8 anos

6%

22%
72%

Figura 3: Distribuição percentual das faixas etárias 
dos animais acometidos por LVC. 
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todo ELISA, contudo, com um número ligeiramente 
maior de cães não reagentes. Todos os animais com 
sorologia reagente na diluição 1:80 pelo método 
de RIFI, também revelaram positividade quando 
submetidos ao exame de ELISA além de exibirem 
sinais clínicos clássicos da LVC. Logo, apenas 36 
(7%) cães foram considerados como enfermos para 
a leishmaniose visceral.
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Os principais sinais clínicos verificados nos 
animais analisados equivaleram a onicogrifose, 
caquexia, vasculite em pavilhão auricular, alopecia 
periocular, escamas cutâneas furfuráceas e hiper-
trofia de linfonodos poplíteos. Cães com LVC fo-
ram diagnosticados em distintos bairros, situados 
nas cinco zonas urbanas da cidade de Mossoró, RN 
(norte, sul, leste, oeste e central). Entretanto, um 
maior número de casos da doença foi encontrado 
nos bairros Costa e Silva (6/ 16,7%), Vingt-Rosado 
(5/ 13,9%), Planalto 13 de Maio (3/ 8,3%) e Alto de 
São Manoel (2/ 5,6%), sendo todos situados na zona 
leste do município. 

Discussão
O número de animais reagentes para o ELISA no 

presente trabalho foi superior devido ao teste apre-
sentar maior sensibilidade que a RIFI, o que corro-
borou com a informação de outros autores (13,14). 
A especificidade da RIFI é prejudicada pela ocor-
rência de reações cruzadas, principalmente àquelas 
causadas por tripanosomatídeos e outros microrga-
nismos (15). Torna-se importante considerar como 
positivo para LVC, apenas o paciente canino com 
títulos iguais ou superiores a 1:80, em associação ao 
diagnóstico por ELISA e sinais clínicos, para que se 
reduza a possibilidade de falsos-positivos, evitan-
do-se assim a eutanásia de um grande número de 
animais. No estudo em discussão constatou-se uma 
discrepância entre os resultados na diluição de 1:40 
e 1:80 para a RIFI, sendo superior para a primeira. 
Logo, existe a necessidade do uso técnicas mais 
aprimoradas para a obtenção de um diagnóstico 
com maior precisão e assim prevenindo a adoção 
desnecessária de medidas drásticas e irreversíveis 
com os pacientes caninos mediante o resultado so-
rológico positivo. Deve-se considerar que o diag-
nóstico da LVC deve ser realizado com base nos si-
nais clínicos, condições epidemiológicas da região 
e nos exames subsidiários (sejam sorológicos, cito-
lógicos, parasitológicos e/ou moleculares), os quais 
devem sempre ser interpretados com cautela (10).   

Os resultados relacionados à distribuição da do-
ença entre machos e fêmeas concordaram com cer-
tos pesquisadores, os quais afirmaram não haver 
predisposição sexual para a doença (16,17,18). Os 
animais de pelo curto apresentaram maior acome-
timento para a LVC devido à baixa barreira mecâ-
nica fornecida ao vetor (19). Deve-se também levar 

em consideração que raças de cães submetidas ao 
trabalho possuem maior possibilidade de infecção, 
possivelmente em consequência do tempo de expo-
sição ao ambiente extradomiciliar e assim elevado 
risco de contato com o flebótomo (20). A citação aci-
ma poderia justificar a maior positividade da do-
ença em cães sem raça definida e da raça Pit Bull 
no trabalho em questão, uma vez que estes animais 
geralmente são mantidos em locais externos das re-
sidências, como terraços e/ou quintais. Torna-se in-
teressante salientar que os cães da raça Podengo de 
Ibiza (autóctones das Ilhas Baleares, localizadas no 
Mar Mediterrâneo e equivalendo a área endêmica 
para LVC), tendem a desenvolverem uma resposta 
imune celular predominante e muito raramente de-
senvolvem a doença clínica (21). 

O padrão etário dos pacientes foi compatível 
com uma pesquisa delineada há alguns anos, com 
cães também oriundos da população mossoroense 
(12). Não foram avaliados animais com menos de 
três meses de idade uma vez que cães com essa fai-
xa etária não são submetidos a técnicas sorológicas, 
pois existe a possibilidade de resultados falso-po-
sitivos pela presença de anticorpos maternos (22). 

A manifestação clínica da LVC pode ocorrer 
após um período de incubação de um mês a sete 
anos (23). Os parâmetros imunológicos envolvi-
dos mostram que a resistência à doença encontra-
-se associada ao desenvolvimento de imunidade 
mediada por células T em detrimento aos baixos 
níveis de anticorpos específicos, pois a resposta 
imune humoral não confere proteção, além de de-
primir a imunidade celular (21). Assim, em virtude 
da deficiência imunológica no local da inoculação 
do microrganismo não há eliminação completa da 
infecção, ocorrendo assim à disseminação do para-
sita e enfermidade sistêmica (24). Nesse sentido, a 
imunopatogenia da doença explicaria a variedade 
dos sinais clínicos encontrados no trabalho em dis-
cussão, com acometimento de diversos sítios ana-
tômicos.  

Em períodos anteriores, a classificação clínica 
da LVC correspondia a animais assintomáticos, oli-
gossintomáticos e polissintomáticos. Esta possuía 
valor limitado, pois não considerava anormalida-
des clinicas-patológicas assim como os cães com 
alterações em vários órgãos sem manifestações físi-
cas aparentes. Contudo, na atualidade, foi proposta 
a classificação de caninos com resultados sorológi-
cos positivos ou com identificação parasitológica do 
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agente, em quatro estágios clínicos: cães expostos, 
cães infectados, cães doentes e cães severamente 
doentes. Este novo sistema não é considerado um 
método rígido e esquemático para uma doença tão 
complexa como a LVC, mas sim uma ferramenta 
útil para o manejo dos indivíduos afetados (1).     

No presente estudo, os bairros com maior núme-
ro de casos para a LVC estavam situados no entorno 
do hospital veterinário da UFERSA, o que poderia 
justificar uma maior demanda de atendimento cli-
nico e exames laboratoriais para os animais oriun-
dos de tais localidades. Em um experimento ante-
riormente já executado na cidade de Mossoró, RN, 
houve elevada frequência de LVC (17,9%) no bairro 
Nova Betânia, sendo o mesmo situado na zona oeste 
e assim distante do hospital veterinário da UFER-
SA. Esse resultado foi justificado pelo fato deste se-
tor equivaler a uma área nobre do município, onde 
os proprietários possuíam poder aquisitivo elevado 
e maior desvelo com seus respectivos animais, au-
mentando por consequência a demanda na procura 
de assistência veterinária e solicitação de exames 
laboratoriais, como a sorologia para LVC (12). To-
davia, para legitimar essa maior frequência em tal 
bairro, também seria necessária a investigação de 
fatores ambientais que viessem a favorecer a popu-
lação de flebótomos e o consequente reflexo sobre 
a cadeia da transmissão da LVC. A identificação 
das zonas urbanas de risco elevado para a doença 
torna-se fundamental, uma vez que poderá guiar 
as ações de vigilância epidemiológica e de controle 
locais (25). 

Conclusão
A interpretação minuciosa das técnicas soroló-

gicas utilizadas proporcionou uma maior precisão 
no diagnóstico da LVC. Em caso contrário, a doença 
teria sido superestimada, aumentando assim o nú-
mero de cães falso-positivos. Os dados epidemio-
lógicos e clínicos dos animais equivalem a fatores 
somatórios aos exames laboratoriais, no sentido de 
obter o diagnóstico definitivo da enfermidade
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