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Resumo 

Sandoval Pacheco CM. Leishmaniose cutânea não ulcerada ou atípica causada pela 

Leishmania infantum chagasi no município de Amapala, Valle, Honduras: 

caracterização imuno-histopatológicas das lesões de pele [dissertação]. São Paulo: 

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2017.  

Nas Américas, em especial na América do Sul, a infecção por Leishmania (L.) infantum 

chagasi causa manifestações subclínicas e leishmaniose visceral (LV), a qual quando não 

tratada é potencialmente fatal. Na América Central, especialmente em Honduras, a 

leishmaniose cutânea não ulcerada ou atípica e a leishmaniose visceral são causadas pelo 

mesmo agente etiológico Leishmania (L.) infantum chagasi e ocorrem na mesma região 

geográfica. Pouco se conhece sobre o perfil da infecção humana por Leishmania (L.) 

infantum chagasi em Honduras, especialmente sobre a forma não ulcerada ou atípica, 

sendo assim, no sentido de compreender melhor a patogênese da infecção causada por 

esta espécie de parasito no município de Amapala (Valle) e Orocuina (Choluteca), 

Honduras, o presente estudo visou a caracterização histopatológica e da resposta imune 

celular in situ em lesões de pacientes com leishmaniose cutânea não ulcerada ou atípica. 

Foram utilizadas 20 biópsias de pele de pacientes com diagnóstico parasitológico 

confirmado por raspado de lesão corado por Giemsa e observado em microscópio ótico. 

A histopatologia foi avaliada em cortes histológicos corados por hematoxilina-eosina 

(HE) e a resposta imune por meio da reação de imunoistoquímica utilizando anticorpos 

primários para macrófagos (CD68), linfócitos T (CD4, CD8), células natural killer - NK 

(CD56), linfócitos B (CD20), óxido nítrico sintetase (NOS2) e interferon-gama (IFN-. 

Microscopicamente as alterações histopatológicas mais significativas foram observadas 

na derme superficial e profunda caracterizando-se por um infiltrado inflamatório 

predominantemente linfohistiocitário de intensidades variável com arranjo difuso e, por 

vezes, associado à formação de granulomas epitelioides. A observação de formas 

sugestivas do parasito ocorreu em apenas 55 % dos casos. A análise imunoistoquímica 

das lesões confirmou a presença de células mononucleares no infiltrado inflamatório 

caracterizada principalmente pela presença de linfócitos TCD8+, seguido por TCD4+, 

macrófagos, linfócitos B e células NK. A grande densidade de células INF-+ e a presença 

da enzima iNOS, responsável pela produção de óxido nítrico, molécula com atividade 

leishmanicida, em quase a totalidade dos macrófagos do infiltrado inflamatório, sugere 

uma resposta imune local bastante efetiva, que colabora para o controle do número de 

parasitos e consequentemente a evolução do tamanho da lesão. 

 

Descritores: Honduras; leishmaniose; Leishmania infantum chagasi; imuno-

histoquímica; imunidade celular; patologia. 

 

 

  



 

 

Abstract 

Sandoval Pacheco CM. Non-ulcerated or atypical cutaneous leishmaniasis caused by 

Leishmania (L.) infantum chagasi in the municipality of Amapala, Valle, Honduras: 

immunohistotopathological characterization of skin lesions [dissertation]. São Paulo: 

“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2017.  

In America, especially in South America, infection by Leishmania (L.) infantum chagasi 

causes subclinical manifestations and visceral leishmaniasis (VL), which when untreated 

is potentially fatal. In Central America, especially in Honduras, non-ulcerated or atypical 

cutaneous leishmaniasis and visceral leishmaniasis are caused by the same etiologic agent 

Leishmania (L.) infantum chagasi and occur in the same geographic region. Little is 

known about the profile of human infection by Leishmania (L.) infantum chagasi in 

Honduras, especially on the non-ulcerated or atypical form. In order to better understand 

the pathogenesis of the infection caused by this species of parasite in the municipality of 

Amapala (Valle) and Orocuina (Choluteca), Honduras, the present study aim the 

characterization of histopathological changes and cellular immune response in situ in 

lesions of patients with non-ulcerated or atypical cutaneous leishmaniasis. Twenty skin 

biopsies from patients with parasitological diagnosis confirmed by scraping of Giemsa-

stained lesion and observed using an optical microscope. Histopathology, was evaluated 

by hematoxylin-eosin (HE) and the immunohistochemistry using the primary antibodies 

to macrophages (CD68), T lymphocytes (CD4, CD8), natural killer cells - NK (CD56), B 

lymphocytes CD20), nitric oxide synthase (NOS2) and interferon-gamma (IFN-). 

Microscopically, the most significant histopathological changes were observed in the 

superficial and deep dermis, characterized by a predominantly lymphohistiocytic 

inflammatory infiltrate of variable intensities with diffuse arrangement and sometimes 

associated with the formation of epithelioid granulomas; the observation of suggestive 

forms of the parasite occurred in only 55 % of the cases. The immunohistochemical 

analysis of the lesions confirmed the presence of mononuclear cells in the inflammatory 

infiltrate characterized mainly by the presence of T-CD8+ lymphocytes, followed by T-

CD4+, macrophages, B lymphocytes and NK cells. The high density of INF-+ cells and 

the presence of iNOS, enzyme responsible for the production of nitric oxide, molecule 

with activity leishmanicide, in almost all of the macrophages in the inflammatory 

infiltrate, suggest an effective local immune response that collaborate to the control in the 

number of parasites and consequently the evolution of the lesion. 

 

Descriptors: Honduras; leishmaniasis; Leishmania infantum chagasi; 

immunohistochemistry; immunity, cellular; pathology. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A leishmaniose é uma doença de caráter zoonótico, causada por protozoários da 

ordem Kinetoplastida, família Trypanosomatidae, e do gênero Leishmania (LAINSON; 

SHAW, 1987). Apresenta um grande espectro de manifestações clínicas dependendo da 

espécie do parasito, da resposta imune do hospedeiro e, possivelmente, dos fatores da 

saliva do vetor (LAURENTI, 2010). As espécies do gênero Leishmania se agrupam nos 

subgêneros Leishmania e Viannia (LAINSON; SHAW, 1987). Este protozoário é 

transmitido ao hospedeiro mamífero através da picada do inseto vetor do gênero 

Lutzomyia (Novo Mundo) e Phlebotomus (Velho Mundo) (KILLICK-KENDRICK, 

1990; LAINSON; SHAW, 1987). 

 

1.1. Epidemiologia 

 

 A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera as leishmanioses uma das seis 

enfermidades tropicais prioritárias à saúde pública global. São endêmicas em 98 países, 

com maior ocorrência em países em desenvolvimento e subdesenvolvidos, estando 

aproximadamente 350 milhões de pessoas em áreas de risco. Anualmente, ocorrem cerca 

de 0,2 a 0,4 milhões de novos casos de leishmaniose visceral e 0,7 a 1,2 milhões de novos 

casos de leishmaniose tegumentar em todo o mundo. Estima-se que, aproximadamente, 

75% dos casos registrados estão concentrados em 10 países, sendo que 4 estão localizados 

nas Américas (Brasil, Colômbia, Peru e Nicarágua). Em relação à leishmaniose visceral, 

90% dos casos ocorrem no Brasil, Etiópia, Índia, Bangladesh, Sudão e Sudão do Sul. 

(OPS/OMS, 2014). 
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1.2. Etiologia 

 

1.2.1. Agente etiológico 

 

 Leishmania é um parasito digenético, durante seu ciclo de vida apresenta duas 

formas evolutivas (Figura 1): uma forma conhecida como promastigota, o qual se 

encontra no tubo digestório do vetor que pode chegar a medir de 20 a 30 µm de 

comprimento, é extracelular, alongada, possui um flagelo, o qual lhe confere mobilidade 

e infectividade para o hospedeiro. A outra forma é conhecida como amastigota, 

encontrada no hospedeiro vertebrado, é intracelular obrigatória e se multiplica dentro das 

células do sistema mononuclear fagocítico, principalmente em macrófagos, é 

arredondada, não apresenta flagelo e pode chegar a medir de 2 a 5 µm. Ambas formas se 

multiplicam por divisão binária, possuem um núcleo e uma única mitocôndria conhecida 

como cinetoplasto (BERNAL et al., 2010; EZQUERRA, 2001). 

 

 

Figura 1 – Formas evolutivas de Leishmania spp.: (A) Formas promastigotas e (B) 

Formas amastigotas no interior de macrófagos. Fonte: (B) Imagem cedida por Thaíse 

Yumie Tomokane. 

 

(A) (B) 
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 O gênero Leishmania compreende cerca de 25 espécies e é dividido em dois 

subgêneros: Leishmania e Viannia (Figura 2) dependendo do local e do tipo de 

desenvolvimento que tenha o parasito no inseto vetor, o flebotomíneo (KILLICK-

KENDRICK, 1990; LAINSON; SHAW, 1987). No Novo Mundo, os parasitos do 

subgênero Leishmania causam a doença cutânea, como: Leishmania (L.) mexicana, 

Leishmania (L.) amazonensis, e Leishmania (L.) venezuelensis e sistêmica visceral, como: 

Leishmania (L.) infantum chagasi; enquanto os parasitos do subgênero Viannia causam 

somente doença cutânea, entre eles: Leishmania (V.) braziliensis, Leishmania (V.) shawi, 

Leishmania (V.) lainsoni, Leishmania (V.) naiffi, Leishmania (V.) lindenbergi, 

Leishmania (V.) guyanensis, Leishmania (V.) peruviana e Leishmania (V.) panamensis 

(LAINSON; SHAW, 1987). As manifestações clínicas dependem da espécie do parasito, 

virulência da cepa, quantidade de parasitos inoculados, do vetor e especialmente das 

condições imunológicas do hospedeiro, as quais variam desde a leishmaniose cutânea 

(LC), a forma mais comum da doença, até a leishmaniose visceral (LV), a forma mais 

grave da doença e fatal se não tratada (BRUZUAL; ARCAY; DE LA PARTE-PÉREZ, 

2008; DE LIMA, 2008; O.M.S., 2010). 
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Figura 2 – Taxonomia de Leishmania spp. Fonte: OMS, 2010. 

 

1.2.2. Vetor 

 

 Os flebotomíneos são dípteros hematófagos, de 2 a 3 mm de diâmetro, da família 

Psychodidae e da subfamília Phlebotominae, são caracterizados pela cor cinza/palha, com 

asas muito pequenas e esbranquiçadas pontudas e sempre eretas; eles têm pelos e patas 

mais longas do que o seu corpo, e predominam nas regiões tropicais e subtropicais. 

Existem seis gêneros de flebotomíneos principais: Phlebotomus, Sergentomya, Chinius, 

Lutzomyia, Warileya e Brumptomya. Destes gêneros, os reconhecidos como vetores de 

Leishmania, no Velho Mundo é o gênero Phlebotomus, e no Novo Mundo, o gênero 

Lutzomyia (Figura 3) (BERNAL et al., 2010; YOUNG; DUCAN, 1994). Na América 

existem mais de 350 espécies de flebotomíneos diferentes, mas apenas 17 têm sido 

encontradas infectadas naturalmente e/ou confirmadas como vetores de leishmaniose 

(BERNAL et al., 2010). 
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Figura 3 - Lutzomyia spp. (A) Fêmea e (B) macho. Seta vermelha sinalizando a genitália 

da fêmea e do macho respectivamente. Fonte: Imagem cedida por Gabriela Araujo. 

 

 

1.2.3. Reservatório 

 

 Os reservatórios são animais vertebrados que albergam o parasito, permitindo que 

os vetores se infectem, persistindo o ciclo biológico. Existe uma ampla variedade de 

animais selvagens e domésticos que estão implicados como reservatórios de Leishmania 

spp. A transmissão das leishmanioses, dependendo da fonte de infecção, podendo ser de 

caráter zoonótico, cujos reservatórios são animais selvagens e domésticos; e 

antroponótico cujo reservatório é o ser humano (O.M.S., 2010). 

 

1.2.4. Ciclo de Vida 

 

 A infecção da fêmea do flebotomíneo se inicia quando ela se alimenta em um 

hospedeiro infectado durante o seu repasto sanguíneo. A fêmea do flebotomíneo ingere 

células infectadas com formas amastigotas, que rapidamente se diferenciam em formas 

promastigotas procíclicas que se multiplicam por divisão binária e se diferenciam em 

(A) (B) 
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promastigotas metacíclicas (infectivos) em diferentes porções do tubo digestório do 

flebotomíneo, dependendo da espécie do parasito. No momento em que o flebotomíneo 

(fêmea) infectado realiza o processo de alimentação, este regurgita saliva com as formas 

promastigotas metacíclicas na pele do hospedeiro. Na área de inoculação, estes parasitos 

são fagocitados por macrófagos, dentro destes, as promastigotas se aderem à membrana 

do vacúolo parasitóforo e se transformam em amastigotas, forma intracelular obrigatória, 

e estes, por sua vez, se multiplicam por divisão binária até lisar o macrófago. As 

amastigotas livres infectam outros macrófagos recrutados no sítio de inoculação. Quando 

outro flebotomíneo realiza sua alimentação sanguínea, ingere os macrófagos infectados 

com formas amastigotas mantendo o ciclo biológico (Figura 4) (BERNAL et al., 2010; 

EZQUERRA, 2001). 

 

 

Figura 4 – Ciclo de vida de Leishmania spp. (A) Estágios no vetor e (B) Estágios no 

hospedeiro. Fonte: Adaptado PLOS Pathogens, 2013 
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1.3. Patogenia 

 

 A evolução da infecção por Leishmania depende de uma interação complexa entre 

o parasito, o hospedeiro, o ambiente e as espécies de insetos transmissores, além da dose 

infectante e via de inoculação. Como Leishmania é um protozoário intracelular 

obrigatório, para iniciar e estabelecer a infecção no hospedeiro depende também da 

capacidade para ativar e/ou infectar macrófagos que vão servir como células hospedeiras, 

uma vez dentro delas, estes parasitos sobreviverão e se multiplicarão com sucesso 

(TORRES R. A., 1999). 

 

1.4. Resposta Imune 

 

 O desenvolvimento de uma resposta imune protetora para agentes patogênicos 

intracelulares requer uma ação coordenada de células de imunidade inata e adaptativa. 

Após a infecção por Leishmania spp., diferentes tipos de células da resposta imune inata 

pode interagir com o parasito (CARVALHO et al., 2012).  

 A resposta imune inata para Leishmania spp. é mediada por proteínas do 

complemento, células natural killer (NK), citocinas e fagócitos mononucleares e 

polimorfonucleares. A ativação destas células ocorre enquanto o antígeno estiver 

presente. Após a inoculação das formas promastigotas na pele, inicia-se uma resposta do 

hospedeiro vertebrado via sistema do complemento, a proteína do complemento C3b, 

uma das mais potentes opsoninas, adere à membrana do parasito, resultando em uma 

facilitação da fagocitose do agente pelo macrófago. A glicoproteína de 63 kDa (gp63) 

presente na superfície dos parasitos do gênero Leishmania é capaz de converter o 

fragmento hemoliticamente ativo do complemento (C3b) em inativo (iC3b), favorecendo 
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a fagocitose de Leishmania pelo macrófago e desta forma impedindo a eliminação 

extracelular lítica do parasito (AMPUERO, 2000; BERNAL et al., 2010; MUTISO et al., 

2013). 

 As células natural killer, representam uma das primeiras linhas de defesa na 

resposta imune após a invasão por parasitos de Leishmania spp. A função destas células 

é lisar os macrófagos infectados. Além disso, estudos mostram o papel das células NK 

como uma importante fonte de IFN-γ, que ativa macrófagos a produzir óxido nítrico 

sintetase induzível que gera óxido nítrico, molécula tóxica para o parasito e 

consequentemente levando à sua lise (CARVALHO et al., 2012; LAURENTI, 2010; 

MUTISO et al., 2013).  

 Por outro lado, as células dendríticas (CD) são outra população celular da pele 

essencial para uma resposta imune eficaz contra a maioria dos patógenos. Naturalmente, 

as células dendríticas estão presentes em tecidos e órgãos linfoides como células imaturas. 

O processo de lisar Leishmania requer que as células dendríticas fagocitem e migrem para 

os gânglios linfáticos onde apresentam antígenos e estimulam a diferenciação de 

subpopulações de linfócitos T CD4+, Th1 e Th2, que podem regular no sentido de 

proteção e cura (IL-2, IFN-γ, TNF-α e IL-12) ou suscetibilidade e patogênese (IL-4, IL-

5, IL-6, IL-10 e IL-13) a resposta imune. (BLANK et al., 1996; CARVALHO et al., 2012; 

LAURENTI, 2010).  

 Os linfócitos T CD4+ do tipo Th1 e os linfócitos T CD8+ secretam IFN- γ que ativa 

macrófagos. Por outro lado, interleucina (IL)-12, essencial para estimular este tipo de 

resposta, é uma citocina produzida pelos macrófagos e linfócitos B, que também induzem 

a produção de IFN-γ por células NK, uma vez ativado o macrófago induz a síntese de 

óxido nítrico que tem a capacidade de destruir os parasitos intracelulares. Os linfócitos T 

CD4+ do tipo Th2 estimulam a imunidade humoral, que inibem a proliferação da resposta 
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Th1 e secretam IL-4 e IL-10 que tem um efeito antagônico sobre IFN-γ, o que deixa o 

macrófago pouco hábil para sua ativação. A ativação da resposta humoral leva a 

proliferação de linfócitos B com consequente produção de anticorpos, principalmente 

IgG, porém eles são incapazes de combater o parasito uma vez que sua localização é 

intracelular, assim disseminando a doença (AMPUERO, 2000; CARVALHO et al., 2012; 

EZQUERRA, 2001; LÓPEZ; RESTREPO, 2000; MUTISO et al., 2013; SCOTT, 2005). 

 Os resultados obtidos em estudos com seres humanos sugerem que mais que uma 

complexa polarização entre respostas Th1/Th2 com a presença ou ausência de uma ou 

mais citocinas; o que distingue uma resposta imunitária eficaz é a relação e o equilíbrio 

entre as citocinas produzidas durante a infecção, resultando em diferentes formas clínicas 

da doença (BERNAL et al., 2010; COUTINHO et al., 1998; EZQUERRA, 2001; 

LAURENTI, 2010; LÓPEZ; RESTREPO, 2000; MUTISO et al., 2013; SCOTT, 2005). 

 

1.5. Clínica e histopatologia 

 

 As manifestações clínicas das leishmanioses dependem de vários fatores tais 

como, a interação entre a espécie de Leishmania infectante, a resposta imunológica do 

hospedeiro e a espécie do vetor, resultando em diferentes formas clínicas da doença 

(SILVEIRA et al., 2008), que podem variar desde a forma de leishmaniose cutânea (LC) 

até as formas mais graves, tais como leishmaniose mucocutânea (LCM), leishmaniose 

cutânea anérgica difusa (LCAD) e leishmaniose visceral (LV), esta última, se não for 

tratada pode levar ao óbito (O.M.S., 2010). Dentro do espectro de manifestações clínicas 

temos a leishmaniose cutânea localizada (LCL), forma mais frequente da leishmaniose 

cutânea, causada por parasitos dermotrópicos que pertencem aos subgêneros Leishmania 

e Viannia, com uma resposta imune de células T equilibrada. Aquelas infecções não 
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controladas pela resposta imune celular podem evoluir para o polo de hipersensibilidade 

representado pela LCM tendo como principais agentes etiológicos Leishmania (V.) 

braziliensis e Leishmania (V.) panamensis; ou para o polo de hiposensibilidade 

representado pela LCAD sendo seus principais agentes etiológicos Leishmania (L.) 

amazonensis ou Leishmania (L.) mexicana (SILVEIRA et al., 2008, 2009; SILVEIRA; 

LAINSON; CORBETT, 2004). Uma vez que o foco do presente estudo é a leishmaniose 

cutânea não ulcerada ou atípica causada por Leishmania (L.) infantum chagasi, não 

aprofundaremos neste espectro clínico.  

 

1.5.1. Leishmaniose visceral (LV)  

 

 A leishmaniose visceral é a forma letal da doença em casos não tratados. Após a 

inoculação dos parasitos pelo vetor, estes infectam macrófagos na derme que migram 

através da via linfática e atingem os tecidos e órgãos hematopoiéticos, como fígado, baço, 

medula óssea e gânglios linfáticos. Após um período de incubação que varia de duas 

semanas a dois meses, aparecem os sintomas, como: mal-estar, dor de cabeça e febre em 

intervalos irregulares, com o aumento progressivo do baço e do fígado 

(hepatoesplenomegalia) e, ocasionalmente, dor abdominal aguda, pancitopenia, 

microadenopatias, perda de peso e palidez das membranas mucosas. Pela leucopenia e 

desnutrição que geralmente acompanha estes pacientes, eles se tornam muito susceptíveis 

a outras infecções (pneumonia bacteriana ou viral, tuberculose e disenteria) que pode 

agravar a doença e podem causar a morte. A leishmaniose visceral afeta principalmente 

crianças menores de cinco anos. O principal agente causal é Leishmania (L.) infantum 

chagasi (EZQUERRA, 2001; O.M.S., 2010; PISCOPO; MALLIA AZZOPARDI, 2007). 
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 As principais alterações histopatológicas observadas no baço destes pacientes são 

dilatação dos sinusoides venosos com abundância de macrófagos infectados com formas 

amastigotas nas trabéculas da polpa vermelha. Também é comum observar um infiltrado 

por plasmócitos. A polpa branca apresenta-se depletada ou atrofiada, sendo frequente a 

presença de fibrose e necrose nas áreas de células T. No fígado, as células de Kupffer 

estão hipertrofiadas e hiperplasiadas com a presença de abundantes formas amastigotas. 

Células do parênquima hepático são quase sempre normais, embora às vezes apresentam 

depósitos de gordura. Vasos portais apresentam abundantes macrófagos parasitados e 

observa-se a proliferação de ductos biliares e leve fibrose. A medula óssea apresenta 

hiperplasia mieloide, as células de gordura mostram-se reduzidas e os macrófagos 

infectados estão em menor quantidade quando comparada ao fígado e baço. Os indivíduos 

que apresentam uma anemia muito marcada apresentam sinais de hematopoiese 

extramedular. Em casos avançados, há leucopenia severa (BERNAL et al., 2010) 

 

1.5.2. Leishmanioses dérmica pós kala-azar (PKDL) 

 

A leishmaniose dérmica pós kala-azar (PKDL), no Velho Mundo, apresenta-se 

como uma sequela nos pacientes com leishmaniose visceral aparentemente curados, ao 

redor de um ano depois do término do tratamento. Em 15-20% dos casos, não há história 

prévia de LV, porém, esses pacientes são de região endêmica de leishmaniose visceral. A 

PKDL é clinicamente caracterizada por uma erupção cutânea constituída por lesões 

crônicas, maculares, papulares ou nodulares, hipopigmentadas, e com escassa tendência 

à ulceração, tipicamente, se apresentam na face, tronco e nas extremidades que 

dependendo do grau de severidade podem disseminar pelo corpo todo. Na África, a 

doença é frequentemente autolimitada e resolve-se em 6-12 meses, enquanto, na Índia 
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persiste indefinidamente se não é tratada. O principal agente causal é Leishmania (L.) 

donovani (GARCÍA-ALMAGRO, 2005; MONDAL; KHAN, 2011; SINGH; RAMESH; 

RAMAM, 2015; ZIJLSTRA, 2016; ZIJLSTRA et al., 2003). 

Histopatologicamente, as alterações na epiderme incluem hiperqueratose, 

paraqueratose e acantose focal. Uma zona de Grenz separa a epiderme do infiltrado. Na 

derme, o infiltrado pode apresentar-se como um infiltrado difuso de linfócitos, 

plasmócitos e macrófagos. Em aproximadamente metade dos casos são observadas 

células epitelioides, dispersas individualmente ou formando granulomas. Os granulomas 

são vistos com maior frequência em lesões nodulares do que em lesões maculares e 

papulares. Um número variável de parasitos pode ser encontrado, mas geralmente são 

poucos em número (MEHREGAN; MEHREGAN; MEHREGAN, 1999; SINGH; 

RAMESH; RAMAM, 2015; ZIJLSTRA et al., 2003). 

 

1.5.3. Leishmanioses cutânea no Velho Mundo causada por Leishmania (L.) 

infantum 

 

A leishmaniose cutânea causada por Leishmania (L.) infantum tem sido descrita na 

Espanha, Portugal, França, Argélia, Marrocos, Itália, Tunísia, Malta, Chipre e Grécia. A 

característica clínica mais comum é uma lesão única que consiste em uma pequena pápula 

eritematosa que aumenta lentamente em tamanho para formar um nódulo ou uma placa 

que pode ulcerar e tornar-se em uma crosta. Podem ser únicas ou múltiplas (1-3), 

principalmente na face, com um diâmetro médio de 10 mm, de evolução crônica, 
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geralmente superior a um ano e de cura espontânea (CAMPINO et al., 2006; DEL 

GIUDICE et al., 1998).  

Histopatologicamente, as alterações observadas na epiderme são hiperqueratose 

com paraqueratose e acantose moderada. Na derme, os achados dependem do tempo de 

evolução da lesão, na fase inicial o infiltrado inflamatório é denso e difuso composto por 

histiócitos parasitados, linfócitos e plasmócitos; com escasso número de eosinófilos e 

neutrófilos. Em lesões crônicas o infiltrado inflamatório é granulomatoso, com células 

epitelioides e células gigantes multinucleadas, com uma redução no número de parasitos 

(AGUADO et al., 2013; DEL GIUDICE et al., 1998; GARCÍA-ALMAGRO, 2005; 

MARTÍN-EZQUERRA et al., 2009). 

 

1.5.4. Leishmaniose cutânea não ulcerada em Centro América 

 

Na América Central, especificamente na Costa Rica, El Salvador, Nicarágua e 

Honduras, a partir da década de 80, têm sido descritos casos de lesões cutâneas não 

ulceradas em regiões endêmicas de leishmaniose visceral as quais foram nomeadas como 

leishmaniose cutânea não ulcerada ou atípica (LCNU), sendo as duas formas clínicas 

causadas por Leishmania (L.) infantum chagasi. As lesões são caracterizadas por 

pequenas pápulas ou placas eritematosas não ulcerativas, de evolução crônica, de 1-10 

mm de diâmetro, localizadas em áreas expostas do corpo, face e extremidades, muitas 

vezes rodeadas por um halo hipopigmentado. Os pacientes não apresentam febre ou 

hepatoesplenomegalia, as quais são características de LV. No diagnóstico parasitológico 

direto, feito por raspado da lesão corados por Giemsa, observa-se parasitismo discreto. 

Nestas regiões não se têm estudos histopatológicos da forma clínica não ulcerada (BELLI 
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et al., 1999; CEDILLOS; ROMERO CHÉVEZ; GAVIDIA, 2014; ZELEDÓN et al., 

1982).  

    

1.5.5. Honduras 

 

 As leishmanioses em Honduras são consideradas enfermidades de notificação 

compulsória e ocorrem quatro diferentes formas clínicas que se distribuem de forma 

endêmica em diversas regiões do país (Figura 5):  

a) Afetando populações rurais ou que estão em contato com as florestas e matas úmidas 

associa-se a leishmaniose cutânea ulcerada (LCU) e a forma mucocutânea (LMC) 

causadas pelos parasitos do subgênero Viannia (Leishmania (V.) panamensis e L. (V.) 

braziliensis); 

b) Áreas semidesérticas e secas associam-se à leishmaniose cutânea não ulcerada ou típica 

(LCNU) e à leishmaniose visceral (LV), ambas causadas por Leishmania (L.) infantum 

chagasi (OPS., 2009). 
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Figura 5 – Distribuição das diferentes formas clínicas da leishmaniose, República de 

Honduras. Fonte: Cedido gentilmente por Dr. Concepción Zúniga Valeriano. 

 

 

1.5.5.1. Leishmaniose cutânea ulcerada 

 

 O número médio anual de casos notificados é de 1500, mesmo quando ocorre um 

subregistro, é a décima causa de morbidade no país. Os primeiros casos foram notificados 

em 1928 na costa do Atlântico. É causada por Leishmania (V.) braziliensis e Leishmania 

(V.) panamensis. Áreas endêmicas incluem municípios nos Estados de Olancho, Yoro, El 

Paraíso, Santa Barbara, Cortés, Atlántida, Colón e Gracias a Dios (OPS., 2009). 

 

 

Distribuição das diferentes formas clínicas da leishmaniose,  

República de Honduras 

Leishmaniose cutânea  

ulcerada e mucocutânea 

 

Leishmaniose cutânea não  
ulcerada e visceral 
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1.5.5.2. Leishmaniose mucocutânea  

 

 É causada por Leishmania (V.) braziliensis e Leishmania (V.) panamensis. Ocorre 

nas mesmas áreas endêmicas de leishmaniose cutânea ulcerada e se observa com mais 

frequência e gravidade em vários municípios dos Estados de Yoro, Olancho e El Paraíso 

(OPS., 2009). 

 

1.5.5.3. Leishmaniose visceral 

 

 Esta forma clínica de leishmaniose é conhecida desde a década de 70 em Honduras 

(NAVIN et al., 1985), e anualmente são notificados aproximadamente 10 casos, afetando 

crianças com menos de cinco anos, com mais ênfase em crianças menores de dois anos e 

é causada por Leishmania (L.) infantum chagasi. As áreas endêmicas compreendem os 

Estados de Choluteca, Valle, assim como a parte sul dos Estados de El Paraíso, Francisco 

Morazán, La Paz, Intibucá e Lempira. O cão é considerado o principal reservatório da 

doença (O.M.S., 2010). 

 

1.5.5.4. Leishmaniose cutânea não ulcerada ou atípica  

 

 Em Honduras, é a forma clínica mais recentemente descrita, em 1988; quando 

Ponce et al. 1991, observaram em habitantes de uma área endêmica de leishmaniose 

visceral (Isla del Tigre, Amapala) uma forma incomum da leishmaniose cutânea, onde 

notaram lesões pouco numerosas (1 a 3), pequenas (diâmetro de 0,5 a 3,0 cm), sempre 

papulares, e não ulceradas, hipopigmentadas, mesmo quando elas estavam presentes 

durante vários anos. Esses pacientes pareciam saudáveis, sem problemas nutricionais e 
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não apresentaram história sugestiva de um estado imunocomprometido ou de alguma 

doença sistêmica febril, nem possuem história conhecida ou suspeita de leishmaniose 

visceral prévia, antes do aparecimento das lesões cutâneas. A principal localização das 

lesões é a face (PONCE et al., 1991).  

 Este grupo de investigadores estudou cepas isoladas de lesões de pacientes, as 

quais foram analisados por meio de anticorpos monoclonais específicos para cada 

espécie/complexo do gênero Leishmania encontrando como resultado de que estas cepas 

pertencem ao complexo Leishmania donovani e por análise de isoenzimas foram 

identificadas como Leishmania (L.) donovani chagasi. Lutzomyia longipalpis foi 

encontrado como o principal vetor, tendo como reservatório doméstico, o cão (PONCE 

et al., 1991). 

 Esta variante clínica é identificada nas mesmas áreas endêmicas de leishmaniose 

visceral, que são os Estados de Choluteca, Valle, assim como a parte sul dos Estados de 

El Paraíso, Francisco Morazán, La Paz, Intibucá e Lempira. Cabe destacar que mesmo 

quando estas duas formas clínicas são apresentadas na mesma área geográfica, a 

leishmaniose cutânea não ulcerada ou atípica é a forma mais comum. Ocorre 

principalmente em crianças maiores de cinco anos e adultos jovens (CAMPOS-PONCE 

et al., 2005; NOYES et al., 1997; PONCE et al., 1991). 

 O diagnóstico da leishmaniose em Honduras geralmente é realizado por raspado 

da lesão mais recente, fazendo um esfregaço sobre uma lâmina e corando com Giemsa; 

este permite a visualização direta do parasito (amastigota) através de microscópio óptico 

utilizando objetiva de 100× (imersão em óleo) (OPS., 2009). 

 Do ponto de vista clínico, a leishmaniose cutânea não ulcerada ou atípica é a forma 

mais benigna, porém, para a saúde pública é mais importante, pois considera-se que as 

pessoas que apresentam essa forma clínica podem ser consideradas como um importante 
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reservatório do parasito e fonte de infecção para flebotomíneos, além disso, existe um 

grande risco de passar da forma não ulcerada ou atípica para a forma visceral em crianças 

menores de cinco anos de idade com problemas nutricionais (Dr. Concepción Zúniga 

Valeriano, comunicação pessoal1). 

 Em um período que compreende de 2009 a 2011, de aproximadamente 4.800 casos 

confirmados de leishmaniose, aproximadamente 37,8% eram de leishmaniose cutânea 

não ulcerada ou atípica e 0,4% de leishmaniose visceral de todos os casos notificados (Dr. 

Concepción Zúniga Valeriano, comunicação pessoal1). 

 Estudos sugerem que a habilidade de Leishmania (L.) infantum chagasi de causar 

as duas formas clínicas, LV e LCNU, poderia estar sendo determinado por diversos 

fatores que incluem o estado imunológico e características genéticas do hospedeiro, e 

características do parasito e do flebotomíneo responsável pela transmissão (BELLI et al., 

1999; CAMPOS-PONCE et al., 2005; NOYES et al., 1997). Porém, pouco se conhece 

sobre o perfil da infecção humana por Leishmania (L.) infantum chagasi em Honduras, 

especialmente, sobre a forma não ulcerada ou atípica, sendo assim, no sentido de 

compreender melhor a patogênese da infecção causada por esta espécie de parasito no 

município de Amapala, localizada no Estado de Valle e do município de Orocuina, 

localizada no Estado de Choluteca em Honduras, o presente estudo visou a caracterização 

histopatológica e da resposta imune celular in situ em lesões de pacientes com 

leishmaniose cutânea não ulcerada ou atípica. 

                                                           
1 Valeriano, C. Z. (Hospital Escuela Universitario, Tegucigalpa, Honduras); Comunicação pessoal; 2011. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 

 Caracterizar as alterações imunohistopatológicas das lesões de pele causadas por 

Leishmania (L.) infantum chagasi de pacientes com a forma de leishmaniose cutânea não 

ulcerada ou atípica (LCNU) do município de Amapala (Estado do Valle) e Orocuina 

(Estado de Choluteca), ambos em Honduras. 

 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

 Avaliar as alterações histopatológicas das lesões de pele pacientes com LCNU. 

 

 Caracterizar o padrão da resposta imune celular in situ em lesões de pele causadas 

por Leishmania (L.) infantum chagasi de pacientes com LCNU por 

imunoistoquímica utilizando marcadores para macrófagos, linfócitos B e T, 

células NK e a expressão de IFN-γ e iNOS. 

 

 



 

MATERIAL E MÉTODOS



23 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Casuística 

 

Foram estudadas 20 biópsias de lesão de pele de pacientes com leishmaniose 

cutânea não ulcerada ou atípica causada por Leishmania (L.) infantum chagasi, sem 

tratamento, provenientes de área endêmica (municípios de Amapala, Valle e município 

de Orocuina, Choluteca), Honduras, com diagnóstico parasitológico confirmado por 

raspado de lesão corado por Giemsa e observado em microscópio ótico. Estes pacientes 

foram informados sobre o procedimento a ser realizado e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo A).  

Esse projeto foi aprovado em 28/07/2014 pelo Comitê de Ética de Investigación 

de la Maestría de Enfermedades Infecciosas y Zoonótica da Universidad Nacional 

Autónoma de Honduras (Protocolo de Pesquisa nº 03-2014) (Anexo B) e em 18/03/2015 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo (Protocolo de Pesquisa nº 051/15) (Anexo C). 

 

3.2. Análise Histopatológica 

 

As biópsias de lesão de pele foram fixadas em solução de formaldeído tamponado 

a 10% e processadas pelas técnicas usuais de histologia para obtenção dos cortes. Os 

cortes parafinados corados por hematoxilina-eosina (HE) foram observados em 

microscópio ótico com o objetivo de caracterizar a resposta inflamatória e o parasitismo 

tecidual. Para o estudo histopatológico, foi realizada análise comparativa semi-

quantitativa dos cortes corados pelo HE, atribuindo-se cruzes de acordo com a intensidade 
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dos diferentes processos caracterizados, onde: (-) negativo, (+) discreto, (++) moderado 

e (+++) intenso (RIDLEY; RIDLEY, 1983). 

 

3.3. Reação de Imunoistoquímica 

 

A resposta imune celular in situ foi avaliada por meio da reação de 

imunoistoquímica, estes dados estão sintetizados no Anexo D, empregando os seguintes 

marcadores: anti-Leishmania, soro hiperimune de camundongo cronicamente infectado 

por Leishmania (L.) amazonensis, anti-CD4 para marcação dos linfócitos T-CD4+
, anti-

CD8 para marcação dos linfócitos T-CD8+, anti-CD20 para linfócitos B, anti-CD68 para 

macrófagos, anti-CD56 para células natural killer, anti-IFN-γ para marcação de células 

expressando IFN-γ e iNOS para marcação da enzima óxido nítrico sintetase induzível, 

uma forma indireta de quantificar a produção de óxido nítrico no tecido. 

Foram realizados em micrótomo, cortes histológicos de 4 µm de espessura em 

lâminas previamente tratadas com silano. Essas lâminas foram desparafinizadas em xilol 

a temperatura ambiente por 15 minutos, seguido de duas passagens em xilol e posterior 

hidratação em duas passagens de álcool absoluto, duas passagens em álcool 95% e uma 

passagem em álcool 70% e finalmente duas passagens em água destilada, seguindo-se o 

bloqueio da peroxidase endógena com imersão em solução de H2O2 (peróxido de 

hidrogênio) 0,5% por 10 minutos para CD4, e solução de H2O2 3% com 10 incubações de 

3 minutos para os marcadores CD8, CD20, CD68, CD56, IFN-γ e iNOS e solução de 

H2O2 3% por 10 minutos para Leishmania. Todas as incubações foram à temperatura 

ambiente no escuro. 

Posteriormente, foi realizada a recuperação antigênica com: tampão citrato 10mM 

pH 6,0 para o marcador Leishmania utilizando panela de pressão por 3 minutos e, para os 
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marcadores CD20, CD56, IFN-γ e iNOS, utilizando o banho-maria por 30 minutos à 

96ºC; tampão EDTA 1mM pH 8,0 para o marcador CD4 em banho-maria por 30 minutos 

à 96ºC; tampão Tris 10mM /EDTA 1mM pH 9,0 para o marcador CD8 por 30 minutos 

em banho-maria 95oC e para CD68 por 35 minutos. Para o CD68 deixou-se resfriar por 

40 minutos a temperatura ambiente, por recomendação do fabricante e para todos os 

marcadores deixou-se resfriar lentamente até 55ºC. 

Foi realizado o bloqueio de ligações inespecíficas com solução de leite desnatado 

a 6% (Molico® - Nestlé) em TBS (solução salina tamponada com Tris 0,05M pH 7,6) 

por 20 minutos a 37ºC para CD4 e solução de leite desnatado a 6% em PBS por 30 

minutos a 37ºC para o marcador Leishmania, e por 60 minutos a 37ºC para os demais 

marcadores. Para todos os marcadores, exceto CD4, foi feita também uma incubação com 

solução de 10% soro fetal bovino em PBS, por 30 minutos a 37ºC. 

  Posteriormente, seguiu-se com a incubação com os anticorpos primários: 

Leishmania (soro hiperimune de camundongo, LIM-50), diluído a 1/2000 em PBS com 

1% BSA (PBS-BSA) por 50 minutos em temperatura ambiente; CD8 (monoclonal, NCL-

L-CD8-295, Novocastra), CD20 (policlonal, (C-20): SC-7733, Santa Cruz 

Biotechnology), CD68 (monoclonal, ab955, ABCAM) e iNOS (policlonal, (N-20): SC-

651, Santa Cruz Biotechnology) foram incubados por 15 a 18 horas a 4ºC, nas respectivas 

diluições: 1/100, 1/1000, 1/400, 1/200 em PBS-BSA e; CD4 (monoclonal, NCL-L-CD4-

1F6, Novocastra), CD56 (monoclonal, NCL-L-CD56-504, Novocastra) e anti-IFN-γ 

(policlonal, (H-145): SC-8308, Santa Cruz Biotechnology) nas respectivas diluições: 

1/20, 1/100, 1/100 em PBS-BSA foram incubados primeiramente por 1 hora a 37ºC e 

posteriormente, por 15 a 18 horas a 4ºC. Como controle negativo da reação foi utilizada 

solução contendo o diluente (PBS-BSA) com a omissão do anticorpo primário. 



26 

 

Posteriormente, as lâminas foram lavadas através de 2 incubações de 5 minutos 

com TBS para o marcador CD4 e 3 incubações de 5 minutos com PBS-T (solução salina 

tamponada com 0,05% de Tween 20) para os demais marcadores. 

 Para todos os marcadores foi utilizado o kit de revelação Novolink (RE7280-K – 

Leica), incubando-se o reagente pós-primário por 30 minutos a 37ºC para os marcadores 

Leishmania e CD4; para os demais marcadores foi incubado por 60 minutos a 37ºC. Para 

lavagem foram realizadas duas incubações com TBS por 5 minutos para o marcador CD4 

e três incubações de 5 minutos com PBS-T para os demais marcadores. Seguiu-se então 

com a incubação do polímero ligado à peroxidase por 30 minutos a 37ºC para CD68 e 

CD4 e 45 minutos a 37ºC para os demais marcadores. Posteriormente, foi realizada a 

lavagem como descrita anteriormente. 

 O substrato cromogênico, DAB+H2O2 (diaminobenzidina com peróxido de 

hidrogênio – K3468 - DakoCytomation) foi adicionado ao tecido e foi incubado por 5 

minutos a temperatura ambiente. Lavou-se com água corrente e em seguida, passou-se 

água destilada. As lâminas foram contra-coradas com hematoxilina de Harris por 2 

minutos, então lavou-se com água corrente e água destilada e efetuou-se a desidratação 

dos cortes, por passagens consecutivas em cubas com álcool 70%, duas cubas com álcool 

95%, duas cubas com álcool absoluto e quatro cubas com xilol e então foram montadas 

com resina e lamínula de vidro. 

Cortes histológicos de pele normal (n = 10) foram empregados nas reações de 

imunoistoquímica para os diferentes marcadores com o objetivo de comparar com as 

lesões de pele dos pacientes com LCNU. 
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3.4. Análise quantitativa morfométrica das células imunomarcadas 

 

 Fotomicrografias foram obtidas em microscópio ótico acoplado ao 

microcomputador empregando-se o programa AxioVision 4.8. Para isto, para os 

marcadores CD4, CD8, CD20, CD56, CD68, IFN-γ e iNOS, foram fotografados 10 

campos de cada corte histológico (objetiva 40×) e as células imunomarcadas em castanho 

foram quantificadas utilizando o software ImageJ. Para determinação da densidade 

celular (células por milímetro quadrado) de cada marcador foi calculada a razão entre as 

células imunomarcadas e a área de cada foto. 

 

3.5. Análise Estatística 

 

Para a análise estatística foi utilizado o software GraphPad Prism 5.0. Para 

determinar os testes estatísticos a serem utilizados foi realizado um teste de normalidade 

de Kolmogorov-Smirnov. 

Para analisar a diferença entre os grupos doente e não doente, foi realizado o teste 

T para os dados com distribuição Gaussiana e o teste de Mann-Whitney para os demais. 

Com o objetivo de correlacionar os diferentes marcadores foi realizado o teste de 

correlação de Spearman e Pearson. 

Os gráficos foram construídos utilizando o Origin 8.0. 



 
 

RESULTADOS



29 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1. Aspectos clínicos e epidemiológicos dos pacientes 

 

Dos 20 pacientes com leishmaniose cutânea não ulcerada ou atípica oriundos de 

Honduras, 11 (55%) são pacientes residentes no Município de Amapala, 7 (35%) no 

Município de Orocuina (Figura 6) e de 2 (10%) não temos informação. Destes pacientes, 

13 (65%) são do sexo feminino, 4 (20%) do sexo masculino e 3 (15%) não temos 

informação. A idade média dos pacientes é de 33,4 anos, variando de 9 a 70 anos. Os 

diâmetros das lesões variam entre 3 e 5 mm em 14 (70%) pacientes e de 6 (30%) não 

temos informação. Destes pacientes, 12 (60%) apresentaram lesão única, 5 (25%) 

pacientes apresentaram múltiplas lesões e de 3 (15%) não temos informação. Quanto ao 

tempo de evolução da lesão, 8 (40%) pacientes apresentavam a(s) lesão(ões) há menos de 

6 meses (Figura 7A) e 5 (25%) pacientes há 6 meses ou mais (Figura 7B). De 7 (35%) 

pacientes, não foi informado o tempo de evolução das lesões. Estes dados estão mostrados 

na Tabela 1.  
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Figura 6 – Mapa de Honduras, mostrando os Municípios de Amapala e Orocuína. 

Fonte: Google Maps. 

        

 

Figura 7 – Aspecto clínico da lesão de leishmaniose cutânea não ulcerada ou atípica 

com evolução de: (A) 5 meses e (B) 48 meses. 

(A) (B) 
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Tabela 1 – Aspectos clínicos e epidemiológicos dos pacientes acometidos por Leishmaniose Cutânea não Ulcerada ou Atípica, Honduras 

N° de 

caso 
Município Idade (anos) Sexo 

Número de 

lesões 

Diâmetro da lesão 

(mm) 

Tempo de evolução 

(meses) 

1 Amapala 9 F 1 4 1 

2 Amapala 33 F 2 NI 5 

3 Amapala 14 F 1 4 NI 

4 Amapala 33 M 1 NI 5 

5 Amapala 52 F 1 3 180 

6 Amapala 30 F 1 3 48 

7 Amapala 43 F 15 4 240 

8 Amapala 30 F 1 4 2 

9 Amapala 53 M 2 4 NI 

10 Amapala NI NI NI NI NI 

11 Amapala 28 F 1 5 12 

12 Orocuina 70 F 1 3 6 

13 Orocuina 43 F 1 3 4 

14 Orocuina 40 F 3 3 2 

15 Orocuina 19 F 1 4 NI 

16 Orocuina 11 M 1 NI NI 

17 Orocuina 50 F 1 3 24 

18 Orocuina 10 M 3 3 36 

19 NI NI NI NI NI NI 

20 NI NI NI NI NI NI 

Legenda: F: feminino; M: masculino; mm: milímetro; N°: número; NI: não informado  
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4.2. Diagnóstico parasitológico 

 

Os esfregaços de raspado das lesões cutâneas corados pelo Giemsa mostraram a 

presença da forma amastigota de Leishmania em 100% (20/20) dos casos clínicos de 

leishmaniose cutânea não ulcerada ou atípica no exame parasitológico direto (Figura 8). 

Porém, no exame dos cortes histológicos preparados através da reação de 

imunoistoquímica empregando anticorpo específico, foi possível observar a presença de 

formas amastigotas coradas somente em 55% (11/20) dos casos (Figura 9). 

 

 

Figura 8 – Fotomicrografia de esfregaço de raspado de lesão de leishmaniose cutânea 

não ulcerada ou atípica, evidenciando no interior do círculo vermelho a forma amastigota 

de Leishmania spp. (Giemsa, ×1000). 
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Figura 9 – Reação de imunoistoquímica em lesão de pacientes com leishmaniose cutânea 

não ulcerada ou atípica para Leishmania spp. (×400). A seta vermelha está evidenciando 

as formas amastigotas de Leishmania spp. 

 

4.3. Análise histopatológica 

 

A análise histopatológica, por meio de coloração de HE, das 20 biopsias da pele 

de pacientes com diagnóstico clínico e parasitológico de leishmaniose cutânea não 

ulcerada ou atípica mostrou alterações morfológicas na epiderme e na derme (Tabela 2). 

As alterações identificadas na epiderme correspondem a leve adelgaçamento visto em 

40% (8/20) (Figura 10), leve acantose 10% (2/20) (Figura 11) e exocitose focal 

linfohistiocitária em 20% (4/20) (Figura 12) dos casos. No entanto, as alterações 

histopatológicas mais significativas foram observadas na derme superficial e profunda, 

caracterizando-se por um infiltrado inflamatório, predominantemente, linfohistiocitário 

de intensidade variável com arranjo difuso e, por vezes, associado à formação de 

granulomas epitelioides. 



34 

 

O infiltrado inflamatório é constituído por linfócitos, macrófagos e plasmócitos 

em intensidade variável, sendo discreto em 40% (8/20) (Figura 13) dos casos, moderado 

em 30% (6/20) (Figura 14) e intenso em 30% (6/20) (Figura 15A e Figura 16). O grupo 

celular predominantemente neste infiltrado é o linfócito, seguido por macrófago, que, em 

alguns casos, 55% (11/20), a porcentagem dos dois grupos celulares se equivalem. Nestes 

casos, os macrófagos apresentaram-se frequentemente vacuolizados (Figura 17).  

Os infiltrados mais leves mostraram-se preferencialmente na derme superficial 

com tendência à distribuição angiocêntrica (Figura 13). Esboço de granuloma (Figura 

15B) e os granulomas epitelioides bem constituídos foram observados em 60% (12/20) 

dos casos com um infiltrado inflamatório variando de moderado 50% (6/12) a intenso 

50% (6/12), principalmente, difuso. Células gigantes multinucleadas (Figura 18) estavam 

presentes em 66,7% (8/12) e necrose (Figura 19) em 25% (3/12) dos casos com lesão 

granulomatosa.  

Embora todos os esfregaços de raspado das lesões tenham mostrado a presença de 

formas amastigotas de Leishmania, a observação de formas sugestivas do parasito nos 

cortes histológicos corados pelo HE ocorreu em apenas 55% (12/20) dos casos (Figura 

17).
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Tabela 2 - Alterações histopatológicas caracterizadas na epiderme e derme de pacientes com Leishmaniose Cutânea não Ulcerada ou 

Atípica em Honduras  

 

  Epiderme Derme     

Casos 
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1 Leve ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ +++ +++ ++ + Difuso  ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ + 
2 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ Leve ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ +++ +++ ++ + Difuso  ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ + 
3 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ + + + + Focal ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ 
4 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ + ++ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ Focal ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ + 
5 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ Leve ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ +++ +++ ++ + Difuso   ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ + 
6 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ Leve ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ ++ +++ +++ + Difuso    + 
7 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ Leve ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ + +++ + + Focal ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ 
8 Leve Leve ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ ++ +++ +++ + Focal   ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ 
9 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ Leve Focal  +++ +++ ++ + Difuso    + 

10 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ Leve Focal  ++ +++ +++ + Difuso  ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─  + 
11 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ ++ +++ +++ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ Focal   ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ + 
12 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ + + + ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ Difuso ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ 
13 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ + ++ + ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ Focal ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ 
14 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ + ++ + + Focal ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ 
15 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ + + ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ Focal ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ 
16 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ Leve Focal ++ +++ +++ + Difuso   ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ + 
17 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ + + + ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ Focal ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ 
18 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ Leve ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ +++ +++ +++ + Difuso   ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ + 
19 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ ++ ++ ++ + Focal  ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ 

20 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ Leve Focal +++ +++ +++ + Difuso   ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶─ + 

Legenda: - Negativo; + Discreto; ++ moderado; +++ intenso;  presença 
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Figura 10 – Fotomicrografia de corte histológico de lesão de pele de paciente com 

leishmaniose cutânea não ulcerada ou atípica mostrando adelgaçamento da epiderme (seta 

vermelha), infiltrado inflamatório moderado e difuso na derme com predomínio de 

linfócitos. (HE ×100).  

 

 

Figura 11 – Fotomicrografia de corte histológico de lesão de pele de paciente com a 

forma cutânea não ulcerada ou atípica mostrando leve acantose da epiderme (seta 

vermelha) (HE ×200). 
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Figura 12 – Fotomicrografia de corte histológico de lesão de pele de paciente com a 

forma cutânea não ulcerada ou atípica mostrando exocitose focal linfohistiocitária na 

epiderme (seta vermelha) (HE ×400). 

 

 

 
Figura 13 – Fotomicrografia de corte histológico de lesão de pele de paciente com a 

forma cutânea não ulcerada ou atípica onde observamos um discreto infiltrado 

inflamatório mononuclear na derme, com predomínio angiocêntrico (seta vermelha). (HE 

×100). 
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Figura 14 – Fotomicrografia de corte histológico de lesão de pele de paciente com a 

forma cutânea não ulcerada ou atípica mostrando infiltrado inflamatório dérmico de 

moderada intensidade, com esboço de granuloma epitelioide. (HE ×200). 

 

 

 

Figura 15 – Fotomicrografia de corte histológico de lesão de pele de paciente com a 

forma cutânea não ulcerada ou atípica evidenciando em (A) Infiltrado inflamatório 

intenso e difuso na derme superficial e profunda e em (B) esboço de granuloma epitelioide 

com predomínio de linfócitos. (HE ×100 e ×400, respectivamente). 

 

(A) (B) 
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Figura 16 – Fotomicrografia de corte histológico de lesão de pele de paciente com a 

forma cutânea não ulcerada ou atípica evidenciando infiltrado inflamatório dérmico 

intenso, predominantemente linfocitário com raros plasmócitos e macrófagos (HE ×400). 

 

 
Figura 17 – Fotomicrografia de corte histológico de lesão de pele de paciente com a 

forma cutânea não ulcerada ou atípica mostrando infiltrado inflamatório da derme, com 

a presença de macrófagos vacuolizados, linfócitos e raras formas sugestivas de 

amastigotas de Leishmania spp. Seta vermelha evidenciando formas sugestivas de 

amastigotas de Leishmania spp. (HE ×400). 
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Figura 18 – Fotomicrografia de corte histológico de lesão de pele de paciente com a 

forma cutânea não ulcerada ou atípica evidenciando intenso infiltrado inflamatório com 

esboço de granuloma (E) e granuloma epitelioide bem constituído (G); presença de 

células gigantes (seta amarela) e área focal de necrose (seta vermelha). (HE ×100).  

 

 
Figura 19 – Fotomicrografia de corte histológico de lesão de pele de paciente com a 

forma cutânea não ulcerada ou atípica mostrando área focal de necrose na derme. (HE 

×400).  

 

G 

E 
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4.4. Análise imunoistoquímica 

 A análise imunoistoquímica nas lesões de pele de pacientes com leishmaniose 

cutânea não ulcerada ou atípica mostrou a presença de formas amastigotas de Leishmania 

(Figura 20A), linfócitos B-CD20+ (Figura 20B), linfócitos T-CD4+ (Figura 20C) e 

linfócitos T-CD8+ (Figura 20D), células natural killer CD56+ (Figura 20E), macrófagos 

CD68+ (Figura 20F), células iNOS+ (Figura 20G) e células IFN-γ+ (Figura 20H). 
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Figura 20 – Fotomicrografias de corte histológico de lesão de pele de paciente com a 

forma cutânea não ulcerada ou atípica submetido à reação de imunoistoquímica para os 

marcadores (A) Leishmania; (B) CD20+; (C) CD4+; (D) CD8+; (E) CD56+; (F) CD68+; 

(G) iNOS e (H) IFN-γ. (×400). 

 

(A) (B) 

(E) (F) 

(C) (D) 

(G) (H) 
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A análise quantitativa dos diferentes marcadores na lesão de pele de pacientes com 

leishmaniose cutânea não ulcerada ou atípica mostrou que a densidade (média ± desvio 

padrão) de células CD20+ foi 173,2 ± 252,1, de linfócitos T-CD8+ foi 785,8 ± 739,6, de 

células T-CD4+ foi 296,6 ± 239,1, de células CD56+ foi 47,8 ± 52,5, de células CD68+ foi 

219,9 ± 172,6, de células iNOS+ foi 219,5 ± 146,6 e de células IFN-γ+ foi 671,4 ± 514,9 

células/mm2. A distribuição das densidades celulares encontradas na lesão de pele dos 

pacientes com LCNU está apresentada na Figura 21. A densidade de linfócitos T-CD8+ 

foi maior do que as células CD20+ (p < 0,01) e as células CD56+ (p < 0,001). A densidade 

de células T-CD4+ foi maior do que as células CD56+ (p < 0,01). A densidade de células 

iNOS+ foi maior do que as células CD56+ (p < 0,05). A densidade de células IFN-γ+ foi 

maior do que a das células CD20+ (p < 0,01) e do que a das células CD56+ (p < 0,001).  
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Figura 21 – Gráfico em dot-plot mostrando a distribuição e em box-plot mostrando a 

mediana, média, primeiro e terceiro quartil, valor máximo e valor mínimo da densidade 

de células por milímetro quadrado para os marcadores CD20, CD8, CD4, CD56, CD68, 

iNOS e IFN-γ nos fragmentos de lesões de pele de pacientes com leishmaniose cutânea 

não ulcerada ou atípica de Honduras. *p<0,05, **p<0,01 e ***p<0,001 

 

A análise quantitativa dos diferentes marcadores na pele saudável mostrou um 

número menor de células marcadas para todos os marcadores estudados em relação a 

lesão de pele dos indivíduos acometido pela LCNU (p < 0,05). A densidade (média ± 

desvio padrão) de células CD20+ foi de 12,6 ± 25, de linfócitos T-CD8+ foi de 15,8 ± 

19,4, de linfócitos T-CD4+ foi de 46,2 ± 36,5, de células CD56+ foi de 1,3 ± 3,4, de células 

CD68+ foi de 17,8 ± 25,1, de células iNOS+ foi 0,1± 0,3 e de células IFN-+ foi de 7,2 ± 

11,4 células/mm². A distribuição das densidades encontradas na pele saudável para os 

diferentes marcadores está apresentada na Figura 22. A densidade de células marcadas 

para linfócitos T-CD8+ foi maior do que a das células iNOS+ (p < 0,05). A densidade de 
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células T-CD4+ foi maior do que as células CD56+ e que as células iNOS+ (p < 0,001). A 

densidade de células CD68+ foi maior do que as células iNOS+ (p < 0,05). 

 

Figura 22 – Gráfico em dot-plot mostrando a distribuição e em box-plot mostrando a 

mediana, média, primeiro e terceiro quartil, valor máximo e valor mínimo da densidade 

de células por milímetro quadrado para os marcadores CD20, CD8, CD4, CD56, CD68, 

iNOS e IFN-γ nos controles de pele saudável. *p<0,05 e ***p<0,001 

 

4.5. Análise de correlação entre os diferentes marcadores 

 

 Foi realizada análise de correlação entre os diferentes marcadores imunológicos, 

através do teste de correlação de Spearman e Pearson, onde rs é o coeficiente de correlação 

de Spearman e ρ é o coeficiente de correlação de Pearson. 

Foi verificada uma correlação positiva entre a densidade de células T-CD4+ e 

todos os outros marcadores estudados. A correlação entre a densidade de células T-CD4+ 

e linfócitos B, CD20+ foi positiva e forte (rs = 0,7684 e p = 0,00008) (Figura 23A); assim 
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como com linfócitos T-CD8+ (ρ = 0,8328 e p = 0,00001) (Figura 23B); macrófagos, 

CD68+ (ρ = 0,8053 e p = 0,00017) (Figura 23C); células IFN-γ+ (rs = 0,7206 e p = 0,0011) 

(Figura 23D) e células iNOS+ (ρ = 0,8315 e p = 0,00001) (Figura 23E). Porém, a 

densidade de linfócitos T-CD4+ apresentou uma correlação positiva e fraca com células 

natural killer, CD56+ (rs = 0,4871 e p = 0,04735) (Figura 23F).  
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Figura 23 – Gráficos de dispersão correlacionando a densidade de células CD4+ com a 

densidade de células (A) CD20+; (B) CD8+; (C) CD68+; (D) IFN-γ; (E) iNOS+ e (F) 

CD56+. O valor de rs é o coeficiente de correlação de Spearman e o ρ é o coeficiente de 

correlação de Pearson, e o p é o p-valor. 
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 Foi também observada uma correlação positiva e forte entre a densidade de 

linfócitos T-CD8+ e linfócitos B, CD20+ (rs = 0,7246 e p = 0,00045) (Figura 24A); assim 

como entre T-CD8+ e macrófagos, CD68+ (ρ = 0,767 e p = 0,00053) (Figura 24B); células 

IFN-γ+ (rs = 0,8794 e p = 0,00001) (Figura 24C) e células iNOS+ (ρ = 0,7508 e p = 

0,00033) (Figura 24D). Porém, a densidade de linfócitos T-CD8+ não apresentou 

correlação com células natural killer, CD56+ (rs = 0,461 e p = 0,07232). 

 

 

Figura 24 – Gráficos de dispersão correlacionando a densidade de células CD8+ com as 

células (A) CD20+; (B) CD68+; (C) IFN-γ+ e (D) iNOS+. O valor de rs é o coeficiente de 

correlação de Spearman e o ρ é o coeficiente de correlação de Pearson, e o p é o p-valor. 
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A correlação entre a densidade de linfócitos B, CD20+ e células iNOS+ foi positiva 

e forte (rs = 0,7231 e p = 0,00047) (Figura 25A). Já a correlação da densidade de linfócitos 

B, CD20+ e macrófagos, CD68+ foi positiva e moderada (rs = 0,6294 e p = 0,00899) 

(Figura 25B), assim como a correlação de linfócitos B, CD20+ com células IFN-γ+ (rs = 

0,5956 e p = 0,01165) (Figura 25C) e com células natural killer, CD56+ (rs = 0,6614 e p 

= 0,00384) (Figura 25D).  

 

 

Figura 25 – Gráficos de dispersão correlacionando a densidade de células CD20+ com 

(A) iNOS+; (B) CD68+; (C) IFN-γ+ e (D) CD56+. O valor de rs é o coeficiente de 

correlação de Spearman, e o p é o p-valor. 
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 A densidade de macrófagos, CD68+ mostrou correlação positiva e forte com a 

densidade de células iNOS+ (ρ = 0,8909 e p = 0,00001) (Figura 26A) e uma correlação 

positiva e moderada com células IFN-γ+ (rs = 0,6750 e p = 0,00576) (Figura 26B); e não 

mostrou correlação como a densidade de células natural killer, CD56+ (rs = 0,4665 e p = 

0,07963).  

 

 

Figura 26 – Gráfico de dispersão correlacionando a densidade de células CD68+ com (A) 

iNOS+ e (B) IFN-γ+. O valor de rs é o coeficiente de correlação de Spearman, ρ é o 

coeficiente de correlação de Pearson, e o p é o p-valor. 

 

 Foi observada também uma correlação positiva e moderada entre a densidade de 
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Figura 27 – Gráfico de dispersão correlacionando a densidade de células de iNOS+ e 

IFN-γ+. O valor de rs é o coeficiente de correlação de Spearman, e o p é o p-valor. 

 

Não houve correlação entre a densidade de IFN-γ e as células natural killer, 

CD56+ (rs = 0,4325 e p = 0,10734). 

 

4.6. Análise comparativa entre os marcadores imunológicos considerando os 

achados histopatológicos e os controles de pele saudável  

 

Considerando que aproximadamente metade dos casos apresentava um infiltrado 

inflamatório discreto e focal e a outra metade mostrava uma inflamação difusa de 

moderada a intensa associada à formação de granulomas, foi realizada uma análise 

comparativa entre as densidades dos diferentes marcadores imunológicos estudados, e os 

aspectos histopatológicos das lesões, considerando ausência e presença de granuloma. 

Estes resultados foram também comparados em relação aos controles de pele saudável 

(Figura 28 e Figura 29).  
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Baseado na análise morfométrica quantitativa, a densidade celular para os 

marcadores CD8+, CD4+, CD20+ e CD56+ foram comparadas entre os casos que 

apresentavam formação de granuloma, os que não apresentavam formação de granuloma 

e os controles de pele saudável. Observamos que a densidade (média ± desvio padrão 

células/mm2) de células CD8+ foi maior no grupo que apresentou formação de granuloma 

(1180 ± 653,9 células/mm2) quando comparado ao grupo que não apresentou formação 

de granuloma (110,3 ± 119,6) e ao grupo de controle de pele saudável (15,9 ± 19,4 

células/mm2) (p < 0,001) (Figura 28A), assim como a densidade de células CD4+ foi 

maior no grupo que apresentou formação de granuloma (436,6 ± 203,7 células/mm2) 

quando comparado ao grupo que não apresentou formação de granuloma (86,5 ± 77,3 

células/mm2) e ao grupo de controle de pele saudável (46,3 ± 36,5 células/mm2) (p < 

0,001) (Figura 28B). A densidade de células CD20+ também foi maior no grupo que 

apresentou formação de granuloma (272,6 ± 287 células/mm2) quando comparado ao 

grupo que não apresentou formação de granuloma (24,1 ± 26,8 células/mm2) e ao grupo 

de controle de pele saudável (12,7 ± 25 células/mm2), (p < 0,05) (Figura 28B). Já a 

densidade de células natural killer, CD56+, não mostrou diferença entre os grupos 

avaliados [granuloma (66,9 ± 53,9); não granuloma (20,6 ± 39,1 células/mm2); e pele 

saudável (1,4 ± 3,4 células/mm2)].  
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Figura 28 – Gráfico em dot-plot mostrando a distribuição e em box-plot mostrando a 

mediana, média, primeiro e terceiro quartil, valor máximo e valor mínimo em densidade 

de células por milímetro quadrado para os marcadores (A) CD8 e (B) CD4, CD20 e CD56 

comparando a densidade de células positivas entre os pacientes que apresentaram 

granuloma (vermelho), os pacientes que não apresentaram granuloma (azul) nos 

fragmentos de lesões de pele de pacientes com leishmaniose cutânea não ulcerada ou 

atípica de Honduras e os controles de pele saudável (preto). *p<0,05; ***p<0,001.  

 

A análise morfométrica quantitativa da densidade celular para os marcadores 

CD68+, iNOS+ e IFN-γ+, entre os casos que apresentavam formação de granuloma, os que 

não apresentavam formação de granuloma e os controles de pele saudável, mostrou que 

a densidade (média ± desvio padrão) de células CD68+ e a densidade de células iNOS+ 

foi maior no grupo que apresentou formação de granuloma (209,3 ± 163,8 células/mm2 e 

306,3 ± 125,4, respectivamente) quando comparado ao grupo de controle de pele saudável 

(17,9 ± 25,2 (p<0,05) e 0 ± 0 (p<0,01), respectivamente), porém, sem diferença entre o 

grupo granuloma e não granuloma (65,1 ± 33,6 e 100,3 ± 68,9, respectivamente) (Figura 

29A). Já a densidade de células IFN-γ+ foi maior no grupo que apresentou formação de 

granuloma (873,8 ± 482,4) quando comparado ao grupo que não apresentou formação de 
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granuloma (185,6 ± 51,4) e ao grupo de controle de pele saudável (7,2 ± 11,5) (p<0,001) 

(Figura 29B).  

 

Figura 29 – Gráfico em dot-plot mostrando a distribuição e em box-plot mostrando a 

mediana, média, primeiro e terceiro quartil, valor máximo e valor mínimo em densidade 

de células por milímetro quadrado para os marcadores (A) CD68, iNOS e (B) IFN-γ 

comparando a densidade de células positivas entre os pacientes que apresentaram 

granuloma (vermelho), os pacientes que não apresentaram granuloma (azul) nos 

fragmentos de lesões de pele de pacientes com leishmaniose cutânea não ulcerada ou 

atípica de Honduras e os controles de pele saudável (preto). *p<0,05; **p<0,01; 

***p<0,001. 

 

Segue abaixo ilustração da reação de imunoistoquímica para os marcadores CD20 

(Figura 30A e B), CD4 (Figura 30C e D), CD8 (Figura 30E e F), CD56 (Figura 30G e H), 

sendo A, C, E e G com padrão granulomatoso e B, D, F e H não granulomatoso; CD68 

(Figura 31A e B), iNOS (Figura 31C e D) e IFN-γ (Figura 31E e F), sendo A, C e E com 

padrão granulomatoso e B, D e F não granulomatoso.  
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Figura 30 – Fotomicrografias de corte histológicos de lesão de pele de pacientes com 

LCNU processados por imunoistoquímica para os marcadores (A) e (B) CD20+; (C) e (D) 

CD4+; (E) e (F) CD8+; (G) e (H) CD56+; sendo que (A), (C), (E) e (G) correspondem aos 

casos com padrão histológico granulomatoso; e (B), (D), (F) e (H) padrão não 

granulomatoso. (×400). 
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Figura 31 – Fotomicrografias de corte histológicos de lesão de pele de pacientes com 

LCNU processados por imunoistoquímica para os marcadores (A) e (B) CD68+; (C) e (D) 

iNOS+; (E) e (F) IFN-γ+; sendo que (A), (C) e (E) correspondem aos casos com padrão 

histológico granulomatoso; e (B), (D) e (F) padrão não granulomatoso. (×400). 
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5. DISCUSSÃO 

 

 A leishmaniose cutânea não ulcerada ou atípica é uma forma clínica rara da 

infecção causada por Leishmania (L.) infantum chagasi, e interessantemente, ela tem sido 

descrita somente na América Central, em países como: Honduras, Nicarágua, Costa Rica 

e El Salvador. Em Honduras, a infecção por Leishmania (L.) infantum chagasi está restrita 

à região sul do país, onde ocorrem casos de leishmaniose visceral e leishmaniose cutânea 

não ulcerada ou atípica (PONCE et al., 1991). Fato intrigante, é que desde que foram 

descritos os primeiros casos de leishmaniose cutânea não ulcerada ou atípica no país, tem 

sido notada uma redução nos números de casos da forma visceral da doença acompanhada 

de aumento dos casos da forma cutânea nas regiões endêmicas (Dr. Concepción Zúniga 

Valeriano, comunicação pessoal2). Isto sugere uma forte adaptação do patógeno ao seu 

hospedeiro, levando à uma relação parasito-hospedeiro bastante equilibrada. 

 Dos 20 pacientes avaliados neste estudo, a maioria (65%) era do sexo feminino, 

sugerindo uma transmissão intra ou peri-domiciliar (LAINSON, 1989), já que as 

mulheres têm, preferencialmente, atividades domésticas enquanto os homens exercem 

atividades fora da residência durante o dia. As lesões, na sua maioria, são sempre 

pequenas, variam entre 3 e 5 mm, são únicas e independente do tempo de evolução, como 

já descrito anteriormente (PONCE et al., 1991). 

 Macroscopicamente, as lesões na leishmaniose cutânea não ulcerada ou atípica 

são caracterizadas como pápulas, placas ou nódulos eritematosos não ulcerativos, de 

evolução crônica, indolor, de 0,5 a 3 cm de diâmetro, geralmente em pequeno número (1 

a 3), muitas vezes rodeado por um halo hipopigmentado e localizadas em áreas expostas 

                                                           
2 Valeriano, C. Z. (Hospital Escuela Universitario, Tegucigalpa, Honduras); Comunicação pessoal; 2011. 
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do corpo, face e extremidades (MATUTE et al., 2009; PONCE et al., 1991). Este aspecto 

clínico difere do que tem sido observado em lesões cutâneas causadas por cepas 

dermotrópicas nas Américas, que de modo geral, se caracterizam como lesão eritema-

papulosa, única ou múltipla, evoluindo para pápulo-pustulosa, posteriormente, úlcero-

crostosa e, finalmente, assumindo o aspecto característico de úlcera de contornos 

circulares, bordas salientes e infiltradas, indolor, fundo com granulações grosseiras, 

avermelhada e com discreto exsudato (COSTA et al., 2009; LAURENTI, 2010). Assim 

como se difere das lesões cutâneas causadas por cepas viscerotrópicas no Velho Mundo, 

um vez que a PKDL é caracterizada por uma erupção cutânea constituída por lesões 

crônicas, maculares, papulares ou nodulares, hipopigmentadas, e com escassa tendência 

à ulceração, tipicamente se apresentam na face, tronco e nas extremidades que, 

dependendo do grau de severidade, podem-se dispersar pelo corpo todo (SINGH; 

RAMESH; RAMAM, 2015; ZIJLSTRA et al., 2003); e por outro lado, as lesões cutâneas 

causadas por Leishmania (L.) infantum são caracterizadas por uma pequena pápula 

eritematosa que aumenta lentamente em tamanho para formar um nódulo ou uma placa 

que pode ulcerar e tornar-se em crosta, única ou múltiplas, principalmente na face 

(CAMPINO et al., 2006; DEL GIUDICE et al., 1998). 

 As lesões, microscopicamente, se caracterizaram por alterações morfológicas na 

derme e epiderme que são independentes do tempo de evolução. As principais alterações 

identificadas na epiderme correspondem a um leve adelgaçamento, leve acantose e 

exocitose focal linfohistiocitária em alguns casos. Já, as alterações morfológicas da derme 

foram mais significativas e se caracterizaram pela presença de um infiltrado inflamatório 

mononuclear de intensidad variável com arranjo difuso e, por vezes, associado à formação 

de granulomas epitelioides. A célula predominantemente neste infiltrado é o linfócito, 
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seguido pelo macrófago, sendo que em alguns casos, a porcentagem das duas células se 

equivale. Os macrófagos apresentaram-se frequentemente vacuolizados sugerindo 

ativação celular (KAYE; SCOTT, 2011; LIEW et al., 1990; SCOTT, 2005). O infiltrado 

inflamatório mais leve estava preferencialmente presente na derme superficial e era de 

distribuição angiocêntrica; enquanto que o infiltrado mais intenso ocupando a derme 

superficial e profunda estava associado a resposta granulomatosa, com a presença de 

células gigantes. Vale ressaltar que o parasitismo das lesões é sempre muito baixo e 

embora todos os casos tenham apresentado a pesquisa direta do parasito positiva, o 

parasitismo tecidual foi observado no estudo histopatológico em somente 55% dos casos. 

 Estes aspectos histopatológicos diferem do que vem sido descrito para as lesões 

cutâneas causadas por espécies dermotrópicas do parasito na América, como Leishmania 

(L.) amazonensis e Leishmania (V.) braziliensis (SILVEIRA; LAINSON; CORBETT, 

2004), e para lesões cutâneas causadas por espécies viscerotrópicas do parasito no Velho 

Mundo, como Leishmania (L.) donovani e Leishmania (L.) infantum (DEL GIUDICE et 

al., 1998; MEHREGAN; MEHREGAN; MEHREGAN, 1999), o que reforça o papel do 

parasito na determinação dos aspectos clínico e imunohistopatológico da infecção 

(SILVEIRA et al., 2009). As lesões cutâneas causadas por Leishmania (V.) braziliensis 

são caracterizados por um infiltrado dérmico linfoplasmocitário, no qual, raramente, 

observa-se macrófagos parasitados. Também se observa áreas de necrose associadas ou 

não ao granuloma epitelioide adjacente. Por outro lado, as lesões causadas por 

Leishmania (L.) amazonensis são caracterizadas por um infiltrado dérmico denso de 

macrófagos vacuolizados, ricamente parasitados, junto ao infiltrado celular 

linfoplasmocitário e áreas incipientes de necroses cercadas por células epitelioides 

(SILVEIRA et al., 2008; SILVEIRA; LAINSON; CORBETT, 2004). Já as lesões 
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cutâneas causadas por Leishmania (L.) donovani são caracterizadas por um infiltrado 

difuso linfoplasmohistiocitário, pode-se observar células epiteliodes, dispersas 

individualmente ou formando granulomas. O número de parasitos pode ser variável, mas 

geralmente são poucos em número (MEHREGAN; MEHREGAN; MEHREGAN, 1999; 

SINGH; RAMESH; RAMAM, 2015; ZIJLSTRA et al., 2003); e as lesões cutâneas 

causadas por Leishmania (L.) infantum são caracterizadas, na fase inicial, por um 

infiltrado inflamatório denso e difuso composto por histiócitos parasitados, linfócitos e 

plasmócitos; com escasso número de eosinófilos e neutrófilos. As lesões crônicas são 

caracterizadas por um infiltrado inflamatório granulomatoso, com células epitelioides e 

células gigantes multinucleadas, com uma redução no número de parasitos (AGUADO et 

al., 2013; DEL GIUDICE et al., 1998; GARCÍA-ALMAGRO, 2005; MARTÍN-

EZQUERRA et al., 2009). 

 Os parasitos do gênero Leishmania, são parasitos intracelulares obrigatórios, 

sendo assim, para estabelecer a infecção em um hospedeiro vertebrado necessitam 

infectar e ativar os macrófagos, principal célula hospedeira para estes parasitos (TORRES 

R. A., 1999). Na primeira linha de defesa da resposta imune celular, temos a participação 

das células natural killer, que secretam IFN-γ e ativam macrófagos, resultando na síntese 

de intermediários de nitrogênio e reativos de oxigênio, e consequentemente, na morte dos 

parasitos intracelulares (SCOTT, 2005). Em um segundo momento da resposta imune 

celular contra patógenos intracelulares, temos a participação dos linfócitos T CD4+ e T 

CD8+ que também tem a função de ativar a célula hospedeira a produzir metabólitos 

tóxicos e lise parasitária através a produção de citocinas inflamatórias (CARVALHO et 

al., 2012; MUTISO et al., 2013). Concomitante, ocorre ativação da resposta imune 

humoral com a proliferação de linfócitos B que se diferenciam em plasmócitos, células 

produtoras de anticorpos, principalmente IgG; porém, eles não são eficazes na lise 
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parasitária, uma vez que, Leishmania tem localização intracelular (BERNAL et al., 2010; 

EZQUERRA, 2001; LÓPEZ; RESTREPO, 2000).  

 Em nosso estudo, avaliamos alguns destes parâmetros da resposta imune na 

leishmaniose cutânea não ulcerada ou atípica in situ por imuno-histoquímica. Importante 

salientar que pouco se sabe sobre esta forma clínica, causada por Leishmania (L.) 

infantum chagasi na América Central (PONCE et al., 1991), desta forma, este estudo vem 

contribuir de forma substancial para implementar os conhecimentos sobre a patogenia 

desta forma clínica rara da infecção humana por Leishmania. A análise imuno-

histoquímica das lesões de LCNU mostraram a presença de um infiltrado de 

mononucleares, principalmente de linfócitos, caracterizada pela presença de células T-

CD8+, T CD4+, CD56+ (linfócitos natural killer) e CD20+ (linfócitos B). As células 

CD68+ (macrófagos) também estavam presentes e em número considerável, seguindo em 

densidade celular na lesão os linfócitos T-CD8+, T CD4+. Estes resultados confirmam os 

achados observados no estudo histopatológicos nos cortes histológicos corados por HE, 

onde observamos um infiltrado inflamatório mononuclear, formado principalmente por 

linfócitos seguido de macrófagos. 

 Uma correlação positiva e forte das células T-CD8+ e T-CD4+, assim como uma 

correlação positiva e moderada das células CD56+ (natural killer) com células IFN-γ+ foi 

observada em nosso estudo sugerindo que, na leishmaniose cutânea não ulcerada ou 

atípica, estes tipos celulares tem um papel importante na produção de IFN-γ+, 

principalmente os linfócitos T-CD8+, uma vez que, são as células predominantes no 

infiltrado inflamatório. Esta citocina é a principal ativadora de macrófagos, que uma vez 

ativados, são capazes de produzir metabólitos tóxicos e controlar o parasitismo, 

mostrando, assim, que as células T-CD8+ têm um papel protetor nesta forma clínica rara 

da leishmaniose. A literatura mostra que a habilidade de células T-CD8+ para contribuir 
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nos mecanismos protetores ou patológicos na leishmaniose cutânea está diretamente 

associado às suas funções efetoras. Assim, as células T-CD8+ são protetoras quando elas 

produzem IFN-γ o qual ativa macrófagos para lisar parasitos, porém estão associadas a 

lesão tecidual quando elas exercem atividade citolítica ou citotóxica, como nos casos de 

leishmaniose mucocutânea que contribuem para a exacerbação da doença (NOVAIS et 

al., 2013; NOVAIS; SCOTT, 2015). Em modelo murino, as células T-CD8+ mostraram-

se essenciais para o controle da infecção primária e secundária na leishmaniose visceral. 

As células T-CD8+ ativadas representam importante fonte de IFN-γ, citocina esta, que 

tem um papel fundamental na modulação da resposta inflamatória para formação de 

granuloma e controle da infecção (NOVAIS; SCOTT, 2015); dado observado em nosso 

estudo, uma vez que 50% dos casos o processo inflamatório da pele evoluiu para 

formação de granuloma e o parasitismo da lesão foi em 100% dos casos muito discreto. 

Há relatos na literatura mostrando que as células T-CD8+ participam ativamente contra a 

infecção por Leishmania em humanos e sua presença está sempre relacionada à cura. 

(NOVAIS et al., 2013; RUIZ; BECKER, 2007; STÄGER; RAFATI, 2012). 

 Um dado bastante interessante observado em nosso estudo é que o número de 

células CD68+ (macrófagos) é praticamente o mesmo do número de células iNOS+, 

enzima responsável pela produção de óxido nítrico, molécula com atividade 

leishmanicida, o que denota que praticamente todos os macrófagos na lesão estão 

ativados. Somado a este resultado, encontramos uma correlação positiva e moderada entre 

as células CD68+ e as células iNOS+, assim como entre as células CD68+ e as células 

IFN-γ+ o que nos sugere a participação conjunta de elementos que contribuem para a 

ativação celular e controle do parasitismo tecidual (CASTELLANO et al., 2009; 

SANCHES et al., 2014). Estes resultados apontam para uma resposta imune celular local 
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bastante efetiva que reflete na contenção da infecção controlando no número de parasitos 

e consequentemente o tamanho da lesão.  

 Os linfócitos T CD4+ do tipo Th1 também são capazes de secretar IFN-γ entre 

outras citocinas inflamatórias como IL-2 e TNF-α ativando a resposta imune celular no 

sentido de cura e proteção; por outro lado, os linfócitos T CD4+ do tipo Th2 secretam 

citocinas anti-inflamatórias como IL-4, IL-5, IL-6, IL-10 e IL-13 direcionando a resposta 

imune celular do hospedeiro para a suscetibilidade a infecção (BLANK et al., 1996; 

CARVALHO et al., 2012; LAURENTI, 2010). Embora, em nosso estudo, não tenhamos 

avaliado a participação de citocinas anti-inflamatórias, os resultados obtidos nos sugerem 

uma participação, mesmo que discreta, devido ao número e reduzido de células T-CD4+ 

em relação as células T-CD8+, de subpopulação de linfócitos T-CD4+ do tipo Th1, 

corroborando para o controle da infecção. Corroborando com esta interpretação, nossos 

resultados mostraram uma participação discreta dos linfócitos B (células CD20+) na lesão 

de LCNU, células estas, que proliferam e produzem imunoglobulinas por estímulo dos 

linfócitos T CD4+ do tipo Th2 (AMPUERO, 2000; LÓPEZ; RESTREPO, 2000; MUTISO 

et al., 2013). Em adição, estudo preliminar do nosso grupo tem mostrado que pacientes 

acometidos pela leishmaniose cutânea não ulcerada ou atípica produzem muito pouco 

anticorpo, uma vez que somente 14% deles mostram-se positivos na sorologia e com 

títulos baixos, perto da linha de corte da reação. Por outro lado, reforçando os achados de 

uma efetiva resposta imune celular, 80% dos pacientes mostram uma reação intradérmica 

de Montenegro fortemente positiva.  
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6. CONCLUSÃO 

 

Os resultados obtidos neste estudo mostraram lesões cutâneas pequenas, não 

ulcerativas independente do tempo de evolução, que foram caracterizadas por um 

infiltrado mononuclear formado principalmente por linfócitos T-CD8+, seguido de 

macrófagos vacuolizados em sua maioria iNOS+, com presença de granulomas 

epitelioides e escassos parasitos, resposta esta, que parece ser mediada pela principal 

citocina inflamatória, IFN-, em decorrência do elevado número de células IFN-+ 

encontradas nas lesões cutâneas. Em conjunto, os dados mostraram uma resposta imune 

celular eficiente na pele de indivíduos afetados por LCNU, que provavelmente é 

responsável pelo baixo parasitismo tecidual, e consequente evolução do tamanho da 

lesão. 
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7. ANEXOS 

 

7.1. Anexo A - Termo de consentimento livre e esclarecido 

Asentimiento 

Escuela de Microbiología, Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) 

Secretaría de Salud de Honduras  

Departamento de Patología, Facultad de Medicina, Universidad de São Paulo, Brasil. 

 

Infección humana por Leishmania (L) infantum chagasi en Centro América, con 

énfasis en la caracterización clínico-inmunológica en Honduras, expresión génica y 

el diagnóstico molecular en Brasil, años 2014 - 2017. 

 

 

Queremos contarle acerca de un estudio de investigación que estamos realizando. Un 

estudio de investigación, que es una manera de aprender acerca de algo que no sabemos. 

Quisiéramos conocer más sobre Leishmania, que es un parásito que puede causarle 

lesiones (granos) en la piel o una inflamación en su abdomen. Queremos saber cuántos 

niños están infectados por este parásito. Le estamos preguntando si quiere participar de 

este estudio, ya que con su ayuda podríamos entender más esta enfermedad. 

 

Quisiéramos saber si usted tiene el parásito de Leishmania. Usted puede elegir si desea o 

no participar en este estudio de investigación. Si elige participar, nosotros vamos a 

realizar unas pequeñas pruebas que nos ayudarían a diagnosticar si tiene o no 

Leishmaniasis. Lo primero es aplicarle la prueba de Montenegro que consiste en una 

inyección en su brazo que luego será revisada por el personal de salud dos días después. 

También se le tomara parte de su lesión con un instrumento de laboratorio y una muestra 

de sangre de su brazo izquierdo o derecho. Estas muestras las llevaremos a un laboratorio, 

donde realizaremos todos los estudios que nos dirán si usted tiene el parásito o no. Si tiene 

el parásito, le avisaremos a sus padres y ellos le traerán al doctor para que reciba el 

tratamiento adecuado.  

 

A veces les pasan cosas a las personas que participan en estudios de investigación que 

pueden lastimarlas o hacer que se sientan mal. Estas cosas se llaman riesgos. Los riesgos 

de este estudio son que le puede doler el brazo y/o enrojecimiento en el lugar donde lo 

pinchemos. También puede ponerse morado el lugar donde le tomemos la muestra. Donde 

le tomemos parte de su lesión se puede producir un pequeño sangrado cuando se le tome 

la muestra para evitar esta situación cubriremos la lesión con una gaza y esparadrapo. Si 

usted se siente enferma/o y/o dolorida/o, debe decirle a sus padres.  

 

Este estudio nos ayudará a saber si usted tiene este parásito. Si lo tuviese recibirá los 

remedios necesarios para que no se enferme. Además, aprenderemos cosas que nos 

ayudarán a que otros niños no se infecten con este parásito. Este estudio enseñará a la 

gente la importancia que tiene esta enfermedad gracias a tu participación.  
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Puede hacer preguntas en cualquier momento. Puede también preguntar ahora si lo desea. 

O después. Puede preguntarme a mí o puede hablar con cualquier otra persona en 

cualquier momento que dure el estudio. 

  

Si tiene preguntas sobre el estudio o cualquier problema que tenga usted o sus padres 

puede llamar al Dr. Concepción Zúniga al celular # 99322424 o con el Dr. Wilfredo Sosa 

al teléfono del trabajo-Universidad Nacional Autónoma de Honduras # 2232-5836, ó 

celular # 99633525. 

 

Usted no tiene obligación de participar en el estudio si no quiere. Nadie se va a enojar 

con usted si no participa. Solamente le pedimos que nos lo diga. Y, en el caso que acepte 

participar, recuerde que puede cambiar de opinión si decide que no quiere estar más. 

 

Declaración de Consentimiento: 

He leído el formulario y he decidido participar en este proyecto de investigación. Me han 

explicado en forma satisfactoria sus objetivos, aspectos sobre mi participación y los 

posibles riesgos e inconvenientes. Entiendo que puedo abandonar el estudio en cualquier 

momento que lo desee. Mi firma también indica que he recibido copia de este formulario 

de consentimiento. 

 

 

____________________________________________       _____________ 

Nombre del participante         Fecha 

 

____________________________________________     _____________ 

Pariente/Persona legalmente autorizada (si aplica)              Fecha 

____________________________________________      _____________ 

Persona que obtiene el consentimiento                     Fecha 

Firma de los Investigadores o Responsables: 

“He explicado y discutido lo mejor que he podido todos los contenidos del estudio, 

incluyendo toda la información contenida en este consentimiento. Han sido respondidas con 

veracidad todas las preguntas que los sujetos del estudio, sus padres o tutores han realizado.” 

____________________________________________________________ 

Investigador/Persona que obtiene el consentimiento      

____________________________________________       _____________ 

Firma                Fecha 
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7.2. Anexo B – Comitê de Ética de Investigación de la Maestría de Enfermedades 

Infecciosas y Zoonótica da Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
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7.3. Anexo C - Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo 
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7.4. Anexo D – Tabela de parâmetros utilizados nas reações imuno-histoquímica  

 

Anticorpo 

Bloqueio de 

peroxidase 

endógena 

Recuperação 

antigênica 

Anticorpo 

primário 

(diluição) 

Pós-

primário 
Polímero 

Leishmania (Soro 

hiperimune de 

camundongo, 

LIM50/HCFMU

SP) 

Imersão em 

solução de H2O2 

3%, 1 vez /10 

min TA 

Tampão Citrato 

(panela de 

pressão) por 3 

min 

1/2000, 50 

min a TA 

30 min a 

37°C  

45 min a 

37°C  

CD4 (Monoclonal 

NCL-L-CD4-IF6, 

Novocastra) 

Imersão em 

solução de H2O2 

0,5%, 1 vez /10 

min TA 

Tampão EDTA 

(banho 

Maria/96°C) por 

30 min 

1/20, 1 

hora/37°C e 

15-18 horas a 

4°C  

30 min a 

37°C  

30 min a 

37°C  

CD8 (Monoclonal 

NCL-L-CD8-295, 

Novocastra) 

Imersão em 

solução de H2O2 

3%, 10 vezes /3 

min TA 

Tampão Tris-

EDTA (banho 

Maria/95°C) por 

30 min 

1/100, 15-18 

horas a 4°C 

60 min a 

37°C  

45 min a 

37°C  

CD20 (Policlonal 

(C-20): SC-7733, 

Santa Cruz 

Biotechnology) 

Imersão em 

solução de H2O2 

3%, 10 vezes /3 

min TA 

Tampão Citrato 

(banho 

Maria/96°C) por 

30 min 

1/1000, 15-18 

horas a 4°C  

60 min a 

37°C  

45 min a 

37°C  

CD68 

(Monoclonal, 

ab955, ABCAM) 

Imersão em 

solução de H2O2 

3%, 10 vezes /3 

min TA 

Tampão Tris-

EDTA (banho 

Maria/95°C) por 

35 min 

1/400, 15-18 

horas a 4°C  

60 min a 

37°C  

30 min a 

37°C  

CD56 

(Monoclonal 

NCL-L-CD56-

504, Novocastra) 

Imersão em 

solução de H2O2 

3%, 10 vezes /3 

min TA 

Tampão Citrato 

(banho 

Maria/96°C) por 

30 min 

1/100, 1 

hora/37°C e 

15-18 horas a 

4°C  

60 min a 

37°C  

45 min a 

37°C  

NOS2 (Policlonal 

(N-20): SC-651, 

Santa Cruz 

Biotechnology) 

Imersão em 

solução de H2O2 

3%, 10 vezes /3 

min TA 

Tampão Citrato 

(banho 

Maria/96°C) por 

30 min 

1/200, 15-18 

horas a 4°C  

60 min a 

37°C  

45 min a 

37°C  

IFN-γ (Policlonal 

(H-145): SC-

8308, Santa Cruz 

Biotechnology) 

Imersão em 

solução de H2O2 

3%, 10 vezes /3 

min TA 

Tampão Citrato 

(banho 

Maria/96°C) por 

30 min 

1/100, 1 

hora/37°C e 

15-18 horas a 

4°C  

60 min a 

37°C  

45 min a 

37°C  

Legenda: °C: graus Celsius; H2O2: peróxido de hidrogênio; min: minutos; SFB: soro fetal bovino; 

TA: temperatura ambiente 
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