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Introdução

A Leishmaniose Visceral é uma zoonose de grande 
impacto em Saúde pública mundial. O agente 
etiológico responsável é a Leishmania chagasi, 
transmitido pela picada das fêmeas de flebotomíneos da 
espécie Lutzomyia longipalpis [1]. O cão é considerado 
o principal hospedeiro reservatório doméstico para 
infecção humana [2]. No Brasil a LV encontra-se 
distribuída em todo o país, com maior incidência no 
Nordeste. O Estado de Pernambuco apresenta casos 
humanos registrados em 78,3% dos municípios [3]. O 
município de Garanhuns, localizado no Agreste 
pernambucano, apesar dos poucos casos humanos 
notificados, pode ser considerado como município 
predisposto a incidência da doença uma vez que reúne 
condições sócio-econômica-culturais, edafoclimáticas 
e, ainda, localização próxima a municípios endêmicos.

Os sinais e sintomas das LV canina e humana não 
são característicos, sendo freqüentemente confundidos 
com outras enfermidades, o que torna o diagnóstico 
clínico difícil, fazendo-se necessário o diagnóstico
laboratorial [4]. Dentre as técnicas diagnósticas, os 
exames imunológicos que objetivam detectar os 
anticorpos anti-Leishmania, como a sorologia pela 
reação de imunofluorescência indireta (RIFI), são os 
mais utilizados em inquéritos epidemiológicos. 
Entretanto, devido a reações cruzadas de Leishmania
com outros micro-organismos, os exames 
parasitológicos têm sido constantemente utilizados [5]. 
O diagnóstico parasitológico se baseia, mais 
comumente, em técnicas mais elaboradas de isolamento 
de formas promastigotas em meios de cultivo, bem 
como de técnicas mais simples de identificação de 
formas amastigotas em exames citológicos como os 
esfregaços e imprints de tecidos em lâminas. Ambos 
diagnósticos parasitológicos podem ser feitos de 
material oriundo de medula óssea, pele, baço, 

linfonodo, fígado e sangue [1]. Dentre as principais 
vantagens dos exames parasitológicos são: baixo custo, 
praticidade e especificidade de 100%. Entretanto, é 
importante ressaltar que os métodos parasitológicos 
apresentam uma sensibilidade variável [5]. Assim, este 
trabalho objetiva realizar pesquisa parasitológica 
sangüínea em cães domiciliados e semi-domiciliados 
com sorologia positiva pela RIFI na diluição 1:40 para 
LV no município de Garanhuns, PE.

Materiais e Métodos

A. Tamanho da amostra e coleta de sangue dos cães

Participaram do estudo 18 cães que foram 
considerados positivos pela Reação de 
Imunofluorescência Indireta (RIFI) com diluição do 
soro canino 1:40 para LV. O sangue dos animais foi 
coletado com o uso de seringas descartáveis, por 
venopunção cefálica, safena ou jugular, utilizando anti-
coagulante (EDTA a 10%) q.s.p. 5ml de sangue, no 
domicílio dos cães, após ter sido realizado contato 
prévio com o proprietário. 

B. Diagnóstico Parasitológico

Foram feitos esfregaços sanguíneos em lâminas de 
microscopia, em duplicata e corados Panótico rápido®. 
A leitura das lâminas foi realizada em microscópio 
óptico (Zeizz – Prima Star®) em objetiva de imersão, 
com a finalidade de realizar pesquisa direta de formas 
amostigotas de Leishmania sp.

Resultados e Discussão
Nos esfregaços sanguíneos dos cães soropositivos 

pela RIFI, não foram observadas formas amastigotas de 



Leishmania sp. Esses resultados podem ser amparados 
em parte pelas discordâncias entre os autores em 
relação ao uso das técnicas parasitológicas para 
diagnostico da LV [4], pois apesar da elevada 
especificidade, a sensibilidade é bastante variável, em 
torno de 80% para cães sintomáticos e menor ainda 
para assintomáticos [6]. É importante ressaltar que a 
maioria dos cães do presente estudo não apresentava 
qualquer sinal clínico sugestivo de LV. A sensibilidade
nesse tipo de exame pode ainda variar de acordo com o 
tipo de material biológico coletado, grau de parasitemia 
e a experiência do examinador [7]. Segundo Bonates 
[8] apenas eventualmente são encontradas formas 
amastigotas de Leishmania sp. em macrófagos 
circulantes em esfregaços sanguíneos. Assim, o 
esfregaço sanguíneo realizado nos cães soropositivos 
para Leishmania sp. não foi útil para identificar formas 
amastigotas do protozoário.
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