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Introdução

A leishmaniose é uma doença parasitária cujos 
agentes etiológicos são diferentes espécies de 
protozoários do gênero Leishmania, que são 
transmitidos pela picada de dípteros da família 
Psychodidae, dos gêneros Lutzomyia e Phlebotomus
[1]. O cão é considerado o principal hospedeiro 
reservatório doméstico para infecção humana. Tanto no 
homem como em animais silvestres ou domésticos e 
seja qual for a espécie de Leishmania, elas vivem e 
proliferam em macrófagos e monócitos de vários 
tecidos, no chamado sistema fagocítico mononuclear 
(SFM) [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-
econômico-culturais, edafoclimáticas e, ainda, 
localização próxima a municípios endêmicos. 

A LV é uma zoonose de difícil controle. Isso se deve 
a inúmeros fatores que vão além da biologia do 
parasito e da interação deste com seus hospedeiros 
vertebrados e invertebrados. O diagnóstico clínico da 
Leishmaniose Visceral Canina (LVC) é, muitas vezes, 
um problema para o médico veterinário em função de 
muitos dos sinais e sintomas serem comuns a outras 
enfermidades [4]. Para tanto, o diagnóstico 
imunológico, que é baseado na detecção de anticorpos 
anti-Leishmania sp ou antígenos do parasito, é uma 
ferramenta auxiliadora para detecção de casos. Dentre 
as diversas técnicas sorológicas que têm sido 
empregadas destacam-se o ensaio de imunoadsorção 
enzimática (ELISA) e a reação de imunofluorescência 
indireta (RIFI) [5]. A RIFI, técnica recomendada pelo 
Ministério da Saúde como padrão ouro para o 
diagnóstico da LVC [6] pode, eventualmente, 
apresentar reações duvidosas, com baixa fluorescência, 

podendo até ser um indicativo de reações cruzadas ou 
mesmo por baixa qualidade das amostras de sangue 
coletadas. Assim, este trabalho objetivou repetir coleta 
de sangue de animais considerados positivos ou 
duvidosos à RIFI (1:40) para LVC do município de 
Garanhuns, PE e submetê-las a um novo ensaio nas 
diluições 1:40 e 1:80 (mais diluída). 

Materiais e Métodos

A. Tamanho da amostra e coleta de sangue dos 
animais

Participaram do estudo 18 cães positivos pela 
Reação de Imunofluorescência Indireta (RIFI) com 
diluição do soro canino 1:40 para LV em amostras 
coletadas em outubro de 2007. A recoleta dos animais 
soropositivos foi feita com o uso de seringas 
descartáveis, por venopunção cefálica, safena ou 
jugular, utilizando anti-coagulante (EDTA a 10%) 
q.s.p. no período de abril a julho de 2008. O sangue foi 
centrifugado a 1500g por 10 minutos e, o soro de cada 
animal, estocado em freezer a -20º C até a realização 
da bateria do teste sorológico.

B. Diagnóstico Imunológico por RIFI
Para a realização da técnica foi utilizado o kit IFI –

Biomanguinhos/FIOCRUZ, Rio de Janeiro – RJ,
contendo o antígeno (protozoário promastigota 
Leishmania major-like) sendo que todos os 
procedimentos foram realizados de acordo com as 
recomendações do fabricante. 

Resultados e Discussão 
A repetição dos testes foi levada em consideração 

em função da baixa fluorescência da reação e má 
qualidade de algumas amostras. Dos 18 cães que foram 
repetidas as análises, em amostras recoletadas, 12 
foram positivas com uma diluição de 1:40, sendo que 
sete destas, também reagiram a uma diluição de 1:80. 
Por outro lado, seis cães, outrora positivos, 
apresentaram resultados negativos, sendo importante 



ressaltar que alguns fatores podem ter interferido na 
reação das amostras recoletadas. Um exemplo disso é 
que durante o tempo decorrido entre as duas coletas, 
esses animais podem ter desenvolvido uma 
imunodeficiência, que comumente é observada na 
leishmaniose, resultando em inabilidade de produzir 
quantidade suficiente de anticorpos para serem 
detectados pela RIFI [7]. Outra possibilidade seria a 
diminuição da carga parasitária neste período, 
culminado em níveis de anticorpos inidentificáveis pela 
técnica. A ocorrência de reações cruzadas com outros 
parasitos, como alguns tripanosomatídeos, ricketisioses 
e micobactérias é possível, dificultando assim uma 
precisão nos resultados das amostras [8], porém 
consideramos pouco provável uma vez que as amostras 
positivas foram elevadas. Assim, concluímos que o 
teste sorológico realizado em soros de cães positivos 
recoletados confirma o teste anterior.
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