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RESUMO 

 

 

Leandro Jr MVF. Análise comparativa do teste imunocromatográfico DPP –
Biomanguinhos com ELISA e RIFI no diagnóstico da leishmaniose visceral 
canina [Dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de 
São Paulo; 2014. 
 
Com o objetivo de avaliar o desempenho do teste rápido DPP® LVC 
comparando com os testes de ELISA e RIFI (Bio-Manguinhos, Br), assim 
como ELISA e RIFI in-house, empregando como antígeno formas 
promastigotas de L. (L.) infantum chagasi, com ênfase a reatividade cruzada 
com outros agentes infecciosos, soros de cães infectados por L. (L.) 
infantum chagasi, clinicamente sintomáticos (n=48) e assintomáticos (n=39), 
assim como soros de cães sadios e não infectados (n=18), e soros de cães 
infectados por Babesia canis (n=9), Dirofilaria immitis (n=4), Trypanosoma 
cruzi (n=6), Ehrlichia canis (n=17), Neospora caninum (n=6), Toxoplasma 
gondii (n=9), Neospora/Toxoplasma coinfecção (n=4) e Toxocara canis (n=9) 
foram avaliados pelas diferentes técnicas de diagnóstico. DPP e ELISA in-
house mostraram alta sensitividade (90.81% e 94.25%) e especificidade 
(95.06% e 97.53%), respectivamente para o diagnóstico de LVC sintomática 
e assintomática, mas apresentaram reação cruzada com Babesia canis, 44% 
para DPP e 22% para ELISA in-house. Os dois testes mostraram uma 
excelente concordância de resultados (kappa=0.9405, p<0.0001). ELISA 
Bio-Manguinhos assim como o RIFI Bio-Manguinhos e RIFI in-house 
mostraram boa sensitividade (90.81%, 96.47% e 89.41%), mas baixa 
especificidade (77.78%, 69.14% e 65.82%), respectivamente; e mostraram 
reação cruzada com soros de animais infectados com Babesia canis, 
Dirofilaria immitis, Trypanosoma cruzi, Ehrlichia canis, Neospora caninum, 
Toxoplasma gondii. Os resultados mostraram que o DPP® CVL apresentou 
um bom desempenho para o diagnóstico da leishmaniose visceral canina 
sintomática e assintomática. 
 

Descritores: Leishmaniose visceral/diagnóstico; Leishmaniose 
visceral/transmissão; Leishmaniose visceral/veterinária; Leishmaniose 
visceral/imunologia; Ensaio de imunoadsorção enzimática; Cães; Animais; 
Doenças do cão/prevenção & controle; Vacinas contra 
leishmanioses/administração & dosage; Vacinas contra 
leishmanioses/parasitologia; Vacinas contra leishmanioses/prevenção & 
controle; Saúde pública; Zoonoses/parasitologia; Zoonoses/prevenção & 
controle. 
 



SUMMARY 

 

 

Leandro Jr MVF. Comparative analysis of DPP-Biomanguinhos 
immunoassay with ELISA and IFAT for the diagnosis of canine visceral 
leishmaniasis [Dissertation]. São Paulo: Faculty of Medicine, University of 
São Paulo, 2014. 
 
In order to investigate the performance of the DPP® CVL rapid test 
comparing with ELISA and IFA (Bio-Manguinhos, Br), as well as ELISA and 
IFAT in house using L. (L.) infantum chagasi promastigotes as antigen with 
emphasis in the cross-reactivity with others infectious agents, sera from 
clinically symptomatic (n=48) and asymptomatic (n=39) L. (L.) infantum 
chagasi infected dogs, as well as from healthy non-infected (n=18) dogs and 
from Babesia canis (n=9), Dirofilaria immitis (n=4), Trypanosoma cruzi (n=6), 
Ehrlichia canis (n=17), Neospora caninum (n=6), Toxoplasma gondii (n=9), 
Neospora/Toxoplasma co-infection (n=4) and Toxocara canis (n=9) infected 
dogs were tested for different diagnosis techniques. DPP and ELISA in-
house showed high sensitivity (90.81% and 94.25%) and specificity (95.06% 
and 97.53%), respectively for symptomatic and asymptomatic CVL diagnosis, 
but presented cross-reactivity with Babesia canis, 44% for DPP and 22% for 
ELISA in-house. Both test showed an excellent agreement (kappa=0.9405, 
p<0.0001). ELISA Bio-Manguinhos as well as IFA Bio-Manguinhos and IFA 
in-house showed good sensitivity 90.81%, 96.47% and 89.41%) but low 
specificity (77.78%, 69.14% and 65.82%), respectively; and showed cross-
reactivity with sera from animals infected with Babesia canis, Dirofilaria 
immitis, Trypanosoma cruzi, Ehrlichia canis, Neospora caninum, Toxoplasma 
gondii. The results showed that DPP® CVL had a good performance for the 
diagnosis of of both symptomatic and asymptomatic canine visceral 
leishmaniasis. 
 
Descriptors: Leishmaniasis, visceral/diagnosis; Leishmaniasis, 
visceral/transmission; Leishmaniasis, visceral/veterinary; Leishmaniasis, 
visceral/immunology; Enzyme-linked immunosorbent assay; Dogs; Animals; 
Dog diseases/prevention & control; Leishmaniasis vaccines/administration & 
dosage; Leishmaniasis vaccines/parasitology; Leishmaniasis 
vaccines/prevention & control; Public health; Zoonoses/parasitology; 
Zoonoese/prevention & control. 
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2 

1  INTRODUÇÃO 

 

 

1.1  Aspectos Gerais 

 

 

A leishmaniose visceral (LV) é uma parasitose de caráter zoonótico, 

sendo apontada como uma das doenças mais importantes do ponto de vista 

da saúde pública em cerca de 80 países da Ásia, África e América Latina 

(Ashford et al., 1992). Estima-se que, em todo mundo, existam, 

aproximadamente, 12 milhões de pessoas infectadas e outras 350 milhões 

vivendo em áreas de risco. Nas Américas Central e do Sul, a leishmaniose 

caracteriza-se por apresentar aspectos distintos das do Velho Mundo quanto 

a sua etiologia e epidemiologia (Grimaldi & Tesh, 1993). 

A Leishmania (Leishmania) chagasi é um protozoário pertencente ao 

chamado complexo Leishmania donovani, no qual estão incluídas as três 

principais espécies causadoras da leishmaniose visceral, L. (L.) chagasi, L. 

(L.) infantum e L. (L.) donovani (Badaró, 1996; Sherlock, 1996). 

De acordo com a taxonomia proposta por Levine et al., (1980), estes 

parasitas possuem a seguinte posição sistemática: 

Reino: PROTISTA (Haeckel, 1866) 

Sub-reino: PROTOZOA (Goldfuss,1817) 

Filo: SARCOMASTIGOPHORA (Honigberg & Balamuth, 1963) 

Subfilo: MASTIGOPHORA (Desing,1866) 

Classe: ZOOMASTIGOPHOREA (Calkins, 1909) 

Ordem: KINETOPLASTIDA (Honigberg, 1963, emend. Vickerman, 

1976) 

Subordem: TRYPANOSOMATINA (Kent, 1880) 

Família: TRYPANOSOMATIDAE (Doflein, 1901, emend. Grobben, 

1905) 

Gênero: Leishmania (Ross,1903) 
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Há evidências de que a L. (L.) chagasi possa ser a L. (L.) infantum, 

trazida para o Novo Mundo por imigrantes dos países mediterrâneos 

(Maurício et al., 2000), porém isto ainda é muito questionável (Shaw, 2006; 

Silveira & Corbett, 2010). 

A doença canina é considerada, do ponto de vista epidemiológico, mais 

importante que a doença humana, pois, além de ser mais prevalente, 

apresenta grande contingente de animais assintomáticos albergando 

parasitas na derme, com potencial para transmitir a doença (Laurenti et al., 

2013). Os caninos domésticos são responsabilizados pela dispersão da 

doença a partir de focos enzoóticos. Segundo Badaró et al. (1996), a doença 

no cão, geralmente, precede a ocorrência da doença no homem, sendo que 

ambas coexistem em todos os focos conhecidos. 

No Brasil, o Programa de Controle de Leishmaniose Visceral (PCVL) 

da Fundação Nacional da Saúde consiste em ações tomadas contra o 

reservatório, que são: a identificação, o diagnóstico imediato e a eliminação 

destes animais, visando reduzir as fontes de infecção para os flebótomos; o 

rápido diagnóstico e tratamento dos indivíduos doentes; e a borrifação de 

piretroides nos bairros nos quais há casos humanos objetivando o controle 

de vetores. Nas áreas nas quais ocorre um índice de soropositividade canina 

até 1%, recomenda-se uma vigilância epidemiológica e, em regiões em que 

este índice for maior que 1%, está indicada a eliminação de cães positivos e 

estudos entomo-epidemiológicos para determinar a abrangência do 

problema (Monteiro et al., 1994). 

Até a publicação, em 2006, da 1º edição do manual de vigilância e 

controle da leishmaniose visceral, as estratégias de controle utilizadas 

estavam centradas e dirigidas verticalmente para o controle do reservatório 

canino (inquérito sorológico canino e eutanásia em cães sororreagentes), 

bem como para a aplicação de inseticidas, diagnóstico e tratamento 

adequado dos casos registrados em humanos. Entretanto, essas medidas, 

muitas vezes realizadas de forma isolada, não apresentaram efetividade 

para redução da incidência da doença, determinando a necessidade de 
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reavaliação das ações propostas pelo Programa de Controle da 

Leishmaniose Visceral. 

Em função das ações adotadas pelo PCVL, focadas no sacrífico dos 

cães soropositivos, um diagnóstico eficaz de cães com leishmaniose 

visceral, portadores do parasita, é de extrema importância, a fim de se evitar 

o sacrifício desnecessário de cães com diagnóstico sorológico falso-positivo, 

desacreditando o programa, assim como a permanência de cães infectados 

com diagnóstico sorológico falso negativo no ambiente, servindo de fonte de 

infecção para os flebotomíneos vetores e auxiliando a disseminação do 

parasita. 

 

 

1.2  Distribuição geográfica 

 

 

A leishmaniose visceral ocorre em vários países do Velho e Novo 

Mundo. A L. (L.) donovani é encontrada em regiões da Índia, Bangladesh, 

Sudão, Paquistão, Nepal e regiões do Leste da China. Esse parasita pode 

provocar a leishmaniose dérmica pós-calazar, além da forma visceral 

clássica. Acredita-se que, na Índia, a transmissão ocorra de homem para 

homem, uma vez que este foi o único mamífero infectado encontrado até o 

momento. É possível que no Sudão a transmissão ocorra à semelhança da 

Índia, porém outros mamíferos foram encontrados parasitados. Dentre eles, 

três espécies de roedores (Arvicanthis niloticus, Acomys albigena e Rattus 

rattus) e dois carnívoros (Genetta genetta e Felis cat). O vetor da 

leishmaniose, na região da Índia, é o Phlebotomus argentipes e, na região 

da China, é o Phlebotomus alexandri (OMS, 2010).  

A L. (L.) infantum apresenta extensa distribuição pelo Velho Mundo, 

ocorrendo na Ásia Central, Norte e Nordeste da China, Sudoeste da Ásia 

(Iraque, Arábia Saudita, Iêmen, Irã e Afeganistão), África (Algéria, Etiópia, 

Tunísia, Líbia, Egito, República Central Africana, Congo, Chad, Gabão, 

Quênia, Nigéria, Malawi, Marrocos, Níger, Senegal, Somália, Sudão, Alto 
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Volta, Zaire e Zâmbia). Na Europa, essa espécie do parasita é encontrada 

nos países pertencentes à Bacia do Mediterrâneo, estendendo-se para 

Hungria e Romênia. O hospedeiro doméstico é o cão, Canis familiaris, 

considerado o principal reservatório da infecção para o homem. São 

identificados como hospedeiros silvestres o chacal, Canis aéreos, o lobo, 

Canis lupus, e a raposa, Vulpes vulpes. Na China, foi referido, também, o 

canídeo Nyctereutes procyonides como reservatório. Na Geórgia e 

Arzebaijão, a infecção acomete os texugos, Meles meles, e a raposa, Vulpes 

corsak. Os flebotomíneos responsáveis pela transmissão e disseminação da 

doença, de acordo com a região, são Phlebotomus ariasi, P. perniciosus, P. 

major, P. alexandri, P. chinensis, P. perfiliewi, P. tobbi, P. longicuspis, P. 

kandelaki, P. mongolensis e P. caucasicus (Genaro, 2002; OMS, 2010). 

A L. (L.) chagasi apresenta ampla distribuição no Novo Mundo, 

ocorrendo na Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Paraguai, Venezuela, 

Guatemala, Guadalupe, Honduras, Martinica, México e El Salvador. Os 

hospedeiros silvestres, no Brasil, são as raposas, Dusicyon vetulus e 

Lycalopex vetulus na região Nordeste, Cerdocyon thous na região 

Amazônia, e o gambá Didelphis marsupialis. O cão doméstico é considerado 

como a principal fonte de infecção para o homem. O principal vetor 

responsável pela transmissão do parasita no Novo Mundo a Lutzomyia 

longipalpis (Genaro, 2002; OMS, 2010), embora a Lutzomyia evansi seja 

incriminada também como vetor em parte da Colômbia e Venezuela, e a 

Lutzomyia cruzi no estado do Mato Grosso no Brasil (Santos et al., 1998). 

(Figura 1). 
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FONTE: OMS, 2013. 
Figura 1 - Distribuição mundial da leishmaniose visceral.  

 

Mais de 90% dos casos de Leishmaniose Visceral Americana (LVA) 

descritos no Novo Mundo ocorrem no Brasil, e, destes, 94% ocorrem na 

região Nordeste (Grimaldi et al., 1989; Grimaldi; Tesh, 1993). 

Essa enfermidade tem se tornado um problema crescente para as 

autoridades de saúde pública do Brasil devido ao aumento de sua 

incidência, da taxa de mortalidade, da disseminação para novas áreas e de 

sua urbanização (Brandão-Filho; Shaw, 1994). As formas humana e canina 

da LVA ocorrem endemicamente em vários estados da região Norte, 

Nordeste, Centro-Oeste e na região Sudeste, nos estados de Minas Gerais e 

Rio de Janeiro (Yamamoto et al., 1988; Evans et al., 1990; Costa et al., 

1991; Paranhos-Silva et al., 1996; Tafuri et al., 1996). 

O registro do primeiro caso da doença no Brasil ocorreu em 1913, 

quando Migone, no Paraguai, descreveu o caso em material de necropsia de 

paciente oriundo de Boa Esperança, Mato Grosso (Alencar et al., 1991). A 

partir de um estudo realizado para o diagnóstico e distribuição da febre 

amarela no Brasil, encontraram-se 41 casos positivos para Leishmania, 

sendo identificados em lâminas de viscerotomias praticadas post-mortem, 

em indivíduos oriundos das regiões Norte e Nordeste (Pena et al., 1934). A 
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seguir, a Lutzomyia longipalpis foi incriminado como espécie vetora e foram 

descobertos os primeiros casos da infecção em cães. (Brasil, 2006) 

Atualmente, no Brasil, são confirmados casos de leishmaniose visceral 

em praticamente todas as regiões geográficas, com predominância de casos 

no período de 1990 a 2011 nas regiões Nordeste, Norte e Sudeste do país 

(Brasil, 2012) (Figura 2). 

 



 

 

FONTE: Ministério da Saúde, Brasil. 
Figura 2 - Distribuição do número de casos de leishmaniose visceral no Brasil pelas grandes regiões e unidades federadas (1990 a 2011). 8
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O último relatório oficial do número de casos diagnosticados no Brasil, 

informa que, no ano de 2011, ocorreram um total de 3.894 casos, sendo 834 

na região Norte (21,41%), 1.832 na região Nordeste (47,04%), 592 na região 

Sudeste (15,20%), 2 na região Sul (0,05%), 330 na região Centro-Oeste 

(8,47%) e 304 em UF não informada (7,8%), demonstrando um 

deslocamento do percentual de novos casos do Nordeste para outras 

regiões do Brasil. 

Até 1998, não havia referência de casos autóctones de leishmaniose 

visceral canina (LVC) ou humana no estado de São Paulo. Em maio de 

1998, foi descrito um foco de LCV no município de Araçatuba, localizado na 

região Noroeste de São Paulo (Luvizotto et al., 1999). Posteriormente, 

verificou-se que a LVC ocorria de forma endêmica não só no referido 

município, mas, também, em municípios circunvizinhos. Nos anos de 2010, 

2011 e 2012, foram registrados no estado de São Paulo, respectivamente, 

146, 187 e 202 casos de LVA, com 14, 18 e 12 óbitos. O número de casos e 

de óbitos no estado de São Paulo tem aumentado constantemente, o que 

demonstra a importância da doença no Estado, o deslocamento da 

incidência de novos casos da região Nordeste, e a necessidade de 

pesquisas que possam auxiliar na prevenção e no controle da doença 

(Divisão de Zoonoses-CVE/SP, 2011). 

 

 

1.3  Ciclo biológico 

 

 

O gênero Leishmania compreende protozoários parasitas, com um 

ciclo de vida digenético (heteroxênico), vivendo alternadamente em 

hospedeiros vertebrados e insetos vetores, estes últimos sendo 

responsáveis pela transmissão dos parasitas de um mamífero a outro. Nos 

hospedeiros mamíferos, representados na natureza por várias ordens e 

espécies, os parasitas assumem a forma amastigota, arredondada e imóvel, 

que se multiplica obrigatoriamente dentro de células do sistema fagocitário 
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mononuclear. À medida que as formas amastigotas vão se multiplicando, os 

macrófagos se rompem liberando parasitas que são fagocitados por outros 

macrófagos. Todas as espécies do gênero são transmitidas pela picada de 

fêmeas infectadas de dípteros da subfamília Phlebotominae, pertencentes 

aos gêneros Lutzomyia – no Novo Mundo, e Phlebotomus – no Velho 

Mundo. Nos flebotomíneos, as leishmânias vivem no meio extracelular, na 

luz do trato digestivo. Ali, as formas amastigotas, ingeridas durante o repasto 

sanguíneo, se diferenciam em formas flageladas, morfológica e 

bioquimicamente distintas das amastigotas (Figura 3), sendo, 

posteriormente, inoculadas na pele dos mamíferos durante um novo repasto 

sanguíneo (Gontijo, 2003). 

 

 

 

FONTE: Centro de Controle de Doenças, EUA.  
Figura 3 - Ciclo biológico das leishmanias. 1 - Repasto sanguíneo do vetor – liberação de 
forma promastigota no hospedeiro vertebrado; 2 - Divisão intracecular de formas 
amastigotas; 3 – Rompimento de macrófafo infectado, com liberação de formas 
amastigotas; 4 – Repasto com absorção de macrófagos contaminados com formas 
amastigotas; 5 – Lise dos macrófagos na luz intestinal do vetor com liberação de parasita; 6 
– Transformação para forma promastigota; e 7 – Multiplicação das formas promastigotas do 
parasita na luz intestinal do vetor. 
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A transmissão da leishmania se daria durante o repasto sanguíneo do 

vetor, que, ao se alimentar em um hospedeiro infectado, ingere macrófagos 

parasitados por Leishmania em sua forma amastigota (esférica ou ovoide, 

com núcleo arredondado, cinetoplasto, aflagelada). No flebotomíneo, as 

amastigotas sofrem processos de divisão, multiplicação e diferenciação até 

chegarem a promastigotas (alongada, com núcleo arredondado, 

cinetoplasto, flagelada), as quais são inoculadas por meio da picada. No 

hospedeiro vertebrado, as promastigotas são fagocitadas por macrófagos, 

diferenciam-se em formas amastigotas (Figura 4) e disseminam-se em seu 

organismo (Silva, 2007). 

 

 

FONTE: A – Bruno Luiz Soares Campos, B – Thaise Yumie Tomokane 
Figura 4 - Formas promastigotas (A) e amastigotas de Leishmania sp., coradas por Giemsa, 
aumento 400X.  

 

Os reservatórios de Leishmania podem variar conforme a espécie 

envolvida, incluindo animais silvestres, como a preguiça, Choloepus 

didactilus, o tamanduá, Tamandua tetradactyla, e roedores. Também foi 

descrito que animais domésticos, como o cão, equinos e mulas, podem ser 

reservatórios. O cão doméstico é considerado, por vários autores, como o 

principal vertebrado reservatório do parasita, participando ativamente da 

cadeia epidemiológica de transmissão ao homem (Solano-Gallego et al., 

2001). A doença canina é considerada, do ponto de vista epidemiológico, 

mais importante que a doença humana, pois, além  de  ser  mais  prevalente, 

apresenta grande contingente de animais assintomáticos albergando 
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parasitas na derme, com potencial para transmitir a doença (Marzochi et al., 

1985; Laurenti et al., 2013). 

No Brasil, os trabalhos realizados indicam que a transmissão de 

Leishmania (L.) chagasi se dá pela picada do vetor flebotomíneo L. 

longipalpis (Figura 5) em animais portadores. Acredita-se que L. cruzi e L. 

forattinii sejam também responsáveis pela transmissão em algumas áreas do 

nosso pais (de Pitta-Pereira et al., 2008). 

 

 

FONTE: Ray Wilson, Liverpool School of Tropical Medicine 

Figura 5 - Lutzomyia longipalpis. 

 

Alguns autores admitem a hipótese da transmissão entre a população 

canina pela ingestão de carrapatos Rhipicephalus sanguineus infectados 

(Coutinho, 2005; Dantas-Torres et al., 2010; Paz et al., 2010; Colombo et al., 

2011), bem como a transmissão venérea (Silva et al., 2009). 

Atualmente, é comum encontrarmos animais da fauna silvestre 

brasileira habitando parques dentro das cidades brasileiras, como a capivara 

(Hydrochoerus hydrochaeris) e o gambá (Didelphis sp.), os quais podem ir e 

vir do ambiente silvestre para o urbano, carreando o agente. 
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1.4  Patogênese da leishmaniose visceral canina 

 

 

A patogênese da leishmaniose visceral canina induzida pela 

Leishmania (Leishmania) infantum chagasi, nas nossas condições 

ambientais, ainda necessita de estudos mais aprofundados, pois a maior 

parte da literatura se refere à patogênese da doença causada pela L. (L.) 

infantum em condições experimentais de infecção ou, por analogia, a 

estudos da medicina humana (Kontos; Koutinas, 1993; Quinell et al., 2003). 

Em cães, a Leishmania coloniza quase todos os órgãos, em contraste com 

que ocorre em seres humanos, nos quais o parasita está total ou quase 

totalmente restrito ao sistema hematopoiético (Berrahal et al., 1996). 

As formas promastigotas inoculadas na pele por meio do flebótomo 

vetor são fagocitadas pelas células monocíticas, podendo ser destruídas ou 

escapar da lise e proliferar em seu interior. Esta etapa é crucial para o 

desenvolvimento da resposta imune do hospedeiro (Kontos; Koutinas, 1993). 

Como a Leishmania é um parasita intracelular obrigatório, a defesa  

imunológica dependerá da atividade das células T que, por sua vez, é 

determinada pela produção de citocinas que as subdivide em células T 

auxiliares 1 (Th-1) e células T auxiliares 2 (Th-2). (Quinell et al., 2001). Uma 

resposta efetiva contra o parasita baseia-se numa resposta Th-1 que 

consiste na produção de citocinas, como IL-2, IFN-gama e TNF-alfa, que, 

dentre diversas ações, ativa macrófagos, estimulando a lise do parasita 

(Quinell et al., 2001). 

A maioria dos cães desenvolve uma resposta Th-2, inefetiva contra o 

parasita, e caracterizada pela produção de IL-4 e IL-10. Citocinas 

imunossupressoras que inibem a destruição de Leishmania pelo macrófago 

e permitem a disseminação das formas amastigotas. 

Ao mesmo tempo, há o aumento da proliferação e ativação de linfócitos 

B que promovem uma alta produção de anticorpos específicos e 

inespecíficos sem ação no controle da doença (Slappendel; Greene, 1990). 
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1.5  Aspectos clínicos e histopatológicos da leishmaniose visceral 
canina 
 

 

Em cães, o diagnóstico clínico isolado da doença não é suficiente para 

detectar animais positivos, devido ao largo espectro de sinais clínicos, que 

vai de animais assintomáticos a casos em estágio avançado da doença 

(Feitosa, 2000; Camargo; Langoni, 2006). A leishmaniose visceral canina 

causa grande variedade de sinais clínicos, incluindo febre intermitente, 

letargia, onicogrifose, emaciação, hepatoesplenomegalia, alterações do 

apetite variado, anemia, linfoadenopatia, e lesões cutâneas, dentre elas: 

descamação, alopecia, dermatite pustular, dermatose ulcerativa, entre outras 

(Torrel; Pool, 1982; Longstaffe et al., 1983; Ferrer et al., 1988; Almeida; 

Oliveira, 1997; Burraco et al., 1997) (Figura 6). Outros sintomas são 

observados como problemas locomotores (Torrel; Pool, 1982), diarreia, 

alopecia periocular, epistaxe (Longstaffe et al., 1983), uveíte (García-Alonso 

et al., 1996), osteosinovite, artrosinovite, (Burraco et al., 1997) e paresia de 

posteriores (Almeida; Oliveira, 1997). 

 

 
FONTE: Larangeira, 2008 e Moreira, 2003. 

Figura 6 - Aspectos clínicos de cães com leishmaniose visceral. (A) Emagrecimento; (B) e 
(C) Lesões de pele, úlcera e alopecia, respectivamente; (D) Onicogrifose.  
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Em cães, o parasita acomete, principalmente, as células da medula 

óssea, linfonodos, baço, fígado, pulmões, intestino e pele (Ashford et al., 

1995). As alterações histopatológicas viscerais encontradas na LVC são 

similares às descritas na doença humana (Keenan et al., 1984), embora as 

lesões cutâneas presentes na maioria dos cães infectados não sejam 

descritas na doença humana causada pela L. (L.) infantum chagasi. 

Os órgãos linfoides são os principais alvos na doença, uma vez que o 

parasita acomete, principalmente, as células do Sistema Fagocítico 

Mononuclear. Os linfonodos encontram-se, frequentemente, enfartados, com 

perilinfoadenite, hipertrofia dos cordões e dos folículos, intensa fibrose, seios 

dilatados e hiperplasia de macrófagos (Alencar, 1959). População reduzida 

de linfócitos e proliferação de macrófagos nas áreas paracorticais e cordões 

medulares, hiperplasia folicular e plasmocitose intensa foram também 

observadas (Keenan et al., 1984; Moreira, 2003). 

A esplenomegalia nem sempre está presente, ou pode ser discreta, 

moderada ou intensa (Alencar, 1959). Outra alteração frequentemente 

encontrada é a periesplenite. O baço apresenta uma diminuição de linfócitos 

na bainha linfoide  periarteriolar e proliferação de macrófagos nesta região; 

hiperplasia folicular e aumento da polpa vermelha com agregados de 

macrófagos e plasmócitos (Keenan et al., 1984; Tafuri, et al., 2001; Moreira, 

2003). 

Na medula óssea, pode-se observar aumento na celularidade, 

decorrente da proliferação de macrófagos, que podem ou não conter 

parasitos (Keenan et al., 1984). A hipoplasia medular, principalmente de 

células brancas, associada à identificação de macrófagos parasitados foi 

referida por Tafuri e colaboradores (2001). 

O fígado, geralmente, encontra-se aumentado de volume (Alencar, 

1959), apresentando um infiltrado linfoplasmocitário e hiperplasia das células 

de Küpffer (Keenan  et al., 1984), porém sendo raro o achado do parasita 

(Duarte, et al., 1989). Geralmente, ocorre uma hepatite difusa acompanhada 

de reação inflamatória exsudativa com infiltrado linfoplasmocitário nos 

espaços portais (Tafuri, et al., 2001; Moreira, 2003). 
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1.6  Diagnóstico laboratorial da leishmaniose visceral canina 

 

 

O diagnóstico laboratorial da LVC se baseia em métodos 

parasitológicos e sorológicos. Apesar de discordâncias entre alguns autores, 

o exame parasitológico é considerado, ainda, o teste-ouro para o diagnóstico 

da doença. A observação direta de formas amastigotas do parasita em 

esfregaços de aspirado de linfonodo, medula óssea, baço, fígado, pele e 

sangue corados por Giemsa, Leishman ou Panótico é uma forma segura, 

simples, rápida e pouco traumática para o diagnóstico da enfermidade. A 

especificidade deste método é de 100%, mas a sensibilidade depende do 

grau do parasitismo, do tipo de material biológico coletado, do seu 

processamento, da coloração, além do observador. A sensibilidade pode ser 

de 50 a 83% em amostras de medula óssea, entre 30 e 85% em amostras 

de linfonodo e entre 71 a 91% quando ambos os tecidos estão combinados 

(Ferrer, 1999; Koutinas et al., 2001).  

Quando o parasitismo é intenso, não há problemas para um 

diagnóstico rápido e seguro, contudo, em muitos casos, especialmente em 

animais assintomáticos, nos quais apenas poucas formas amastigotas estão 

presentes nos tecidos, o diagnóstico parasitológico torna-se difícil e 

duvidoso. Este problema pode ser solucionado com a utilização de técnicas 

mais sensíveis para a detecção de parasitas, tais como a 

imunofluorescência direta (Moreira, et al., 2002), a imunoistoquímica e a 

reação em cadeia da polimerase (PCR). Em 2007, Moreira e colaboradores 

mostraram que a detecção de parasitas foi mais eficaz em linfonodos 

poplíteos quando comparado a outros órgãos, tanto em corte histológico 

corado por hematoxilina eosina como por imunoistoquímica. A reação de 

imunoistoquímica empregando anticorpo específico proporcionou uma maior 

sensibilidade na detecção das formas amastigotas no tecido, a qual pode ser 

ainda aumentada com o emprego da reação da PCR, que mostrou 

praticamente 100% de sensibilidade na detecção de DNA de Leishmania em 

aspirado de linfonodo em cães com diferentes sinais clínicos da doença. 
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Infelizmente, o elevado custo dos métodos moleculares não permite que 

sejam realizados de forma rotineira pelos laboratórios oficiais de diagnóstico 

de leishmanioses, por requerer laboratórios bem equipados e habilidade 

técnica (BRASIL, 2006). 

O diagnóstico parasitológico pode também ser estabelecido por meio 

da detecção do parasita por cultivo em meios específicos. Biópsias ou 

punções aspirativas de diferentes órgãos ou tecidos são colocadas em 

meios de cultivo, em geral, bifásicos (ágar sangue de coelho com LIT, RPMI 

ou Schneider) no qual forma amastigotas do parasita, presentes no material 

biológico, transformam-se em formas promastigotas podendo ser 

observadas em microscopia de contraste de fase. O crescimento das formas 

promastigotas leva de 4 a 6 dias, desta forma, a leitura das culturas é feita 

semanalmente, sendo que, após a terceira semana de observação, o 

resultado final já é concluído. Como os meios de cultivo são ricos, a falta de 

adequação na esterilidade durante o processo da coleta de material e 

semeadura nos meios pode levar ao crescimento de bactérias e fungos que 

impedem o crescimento de Leishmania, diminuindo, assim, a sensibilidade 

do teste. Embora as culturas sejam úteis para o isolamento e identificação 

do parasita, elas são pouco utilizadas na rotina diagnóstica (Laurenti, 2009). 

A detecção de anticorpos circulantes anti-Leishmania utilizando 

técnicas sorológicas constitui-se em um instrumento importante no 

diagnóstico da LVC. Animais doentes desenvolvem resposta imune humoral 

e produzem altos títulos de IgG anti-Leishmania (Ferrer, 1999). A 

soroconversão ocorre, aproximadamente, três meses após a infecção. 

Entretanto, os testes sorológicos devem ser interpretados com cautela, uma 

vez que não são 100% sensíveis e específicos, e falham em detectar cães 

infectados no período pré-patente da doença (Ferrer et al., 1995). 

Animais com menos de três meses de idade não devem ser avaliados 

por meio de métodos sorológicos, pois podem apresentar resultados 

positivos pela presença de anticorpos maternos (Braga et al., 1998). 
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Uma das desvantangens de testes sorológicos é a possibilidade de 

reações cruzadas com outros tripanosomatideos que podem infectar cães 

(Alves et al., 2012). 

Existem contradições na literatura quanto a uma possível correlação 

entre os títulos de anticorpos e a severidade dos sintomas. Muitos testes 

sorológicos podem ser utilizados, tais como fixação de complemento, 

aglutinação direta, reação de imunofluorescência indireta (RIFI) e teste 

imunoenzimático (ELISA) com diferentes modificações, western blot, entre 

outras. Porém, os testes sorológicos de imunofluorescência indireta e ELISA 

representam os principais instrumentos usados no sorodiagnóstico da 

leishmaniose visceral humana e canina no Brasil, uma vez que tem sido 

empregados no programa nacional e estadual de controle da leishmaniose 

visceral para identificação de reservatórios infectados. Entretanto, apesar da 

doença estar associada, habitualmente, a apenas uma espécie de parasito, 

a L. (L.) infantum chagasi, o que, teoricamente, deveria facilitar a 

padronização de um antígeno específico para ser usados nesses testes, 

ainda hoje, não existe um consenso na literatura especializada quanto ao 

emprego de um antígeno para o uso no sorodiagnóstico da leishmaniose 

visceral humana e canina. 

Dependendo do antígeno empregado e das condições da RIFI, sua 

sensibilidade pode variar entre 90 e 100% e a especificidade entre 80% a 

100% (Mancianti et al., 1995; Mancianti et al., 1996). A especificidade desta 

prova, assim como de outras provas sorológicas, é prejudicada pela 

ocorrência de reações cruzadas com outras doenças, principalmente 

aquelas causadas por tripanossomatídeos, tais como o agente causador da 

doença de Chagas. Portanto, seus resultados não devem ser utilizados 

como   indicadores de infecção específica por Leishmania, particularmente 

em áreas nas quais a doença de Chagas é endêmica. 

Zanette (2006) trabalhando com 50 cães parasitologicamente positivos 

mostraram sensibilidade de 98% e especificidade de 91% para a RIFI 

utilizando como antígeno promastigotas de L. (L.) infantum chagasi, e ótima 

concordância com o diagnóstico parasitológico (Kappa=0,893). Com relação 
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à ocorrência de reações cruzadas, mostrou que 42,9% das amostras de 

soros de cães chagásicos foram reagentes para RIFI com antígeno de 

promastigotas de L. (L.) infantum chagasi, assim como 50% das amostras de 

soros de cães com toxoplasmose. Não houve reação cruzada com 

erliquiose, babesiose e neosporose. 

Na tentativa de aperfeiçoar os testes sorológicos empregados no 

programa de controle da leishmaniose visceral, Silva e colaboradores (2008) 

trabalharam com amostras de soro em papel de filtro colhidas de cães de 

área endêmica para leishmaniose visceral com diagnóstico clínico e 

parasitológico positivo. A RIFI foi avaliada quantitativamente, pelo número de 

formas promastigotas marcadas, nas diluições de 1/20,  1/40,  1/80  e  1/160  

utilizando-se  o  kit  comercial  produzido  por BioManguinhos e um ensaio in 

house utilizando promastigotas de L. (L.) infantum chagasi. O ensaio in 

house com os soros mostrou-se capaz de separar todos os verdadeiros 

negativos dos verdadeiros positivos e apontou para uma eficiência de 60 a 

76% para o kit comercial. Quando se comparou os resultados da RIFI do kit 

comercial empregada em soros e papel de filtro, observou-se que o melhor 

ponto de corte para o papel de filtro seria a diluição de 1/80, o que, 

seguramente, diminuiria o número de falsos positivos. 

Em um estudo comparando-se a reatividade entre as técnicas de RIFI 

e ELISA utilizando como antígeno formas amastigotas de L. (L.) infantum 

chagasi, preparadas no Instituto Evandro Chagas por aposição de 

fragmentos de baço de hamster infectado cronicamente, e as mesmas 

técnicas realizadas com kits da BioManguinhos, utilizados no 

sorodiagnóstico da leishmaniose visceral canina no estado do Pará, mostrou 

soropositividade de 8,5% pela RIFI BioManguinhos e 0% pela RIFI 

preparada no Instituto Evandro Chagas com  amastigotas,  diferença esta  

estatisticamente significante. O ELISA BioManguinhos mostrou reação 

positiva em 4,2% das amostras (p<0,05). Considerando que, na área 

estudada não há relatos da ocorrência de leishmaniose visceral humana e 

canina, ao contrário da situação da leishmaniose tegumentar, a qual tem 

elevada incidência, concluiu-se que o teste da RIFI preparada pelo Instituto 
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Evandro Chagas utilizando amastigotas de L. (L.) infantum chagasi como 

antígeno foi mais específico, pois não apresentou nenhum resultado falso-

positivo. É possível que as taxas de 8,5% e 4,2% de soropositividade obtidas 

com a RIFI e ELISA produzidos pelo BioManguinhos, respectivamente, 

representem reações falso-positivas de cães infectados com leishmanias  

dermatrópicas (de Jesus et al., 2003). 

O teste de ELISA pode apresentar, dependendo também do antígeno 

empregado, uma sensibilidade que varia entre 80% e 99,5% e uma 

especificidade entre 81% e 100% (Mancianti et al., 1995; Mancianti et al., 

1996). A sensibilidade e especificidade deste método dependem do tipo de 

antígeno empregado e de mudanças no protocolo. As técnicas que utilizam 

antígenos totais são limitadas em termos de especificidade, por apresentar 

reações cruzadas não somente com tripanossomatídeos, mas, também, com 

organismos filogeneticamente distantes (Zanette, 2006). A utilização de 

antígenos recombinantes ou purificados melhoram a sensibilidade e a 

especificidade da técnica (Scalone et al., 2002). 

Moreira e colaboradores (2007) empregando antígeno específico, 

lisado total de formas promastigotas de L. (L.) infantum chagasi, no ensaio 

de ELISA para o diagnóstico sorológico de cães positivos 

parasitologicamente, mostrou sensibilidade de 87,8% para cães sintomático, 

68% para cães oligossintomáticos e 95,65% para cães assintomáticos; e 

especificidade de 100%. A reação de ELISA mostrou boa correlação com o 

diagnóstico parasitológico, principalmente quando técnicas de 

imunomarcação foram utilizadas. Já Zanette (2006) mostraram sensibilidade 

de 94% e especificidade de 84,4% para o ensaio de ELISA utilizando 

também antígeno específico, em cães naturalmente infectados por L. (L.) 

infantum chagasi com boa concordância com o diagnóstico parasitológico 

(Kappa=0,788). Porém reações cruzadas foram observadas com doença de 

Chagas (64,3%), erliquiose (7,7%) e coinfecção por erliquiose e babesiose 

(83,3%). 
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1.7  Utilização de antígenos recombinantes 

 

 

A utilização de antígenos recombinantes tem sido empregada por 

alguns grupos de pesquisa tanto no diagnóstico da leishmaniose visceral 

humana como canina como alternativa para aumentar a especificidade e 

sensibilidade de métodos diagnósticos e reduzir reação cruzada. 

Badaró (1996) mostrou sensibilidade de 99% com ELISA utilizando 

antígeno rK39 em soros de cães com leishmaniose visceral aguda. Em 467 

soros coletados em inquérito canino realizado em área endêmica para LVA, 

somente os animais com rK39 positivo tinham evidência parasitológica de 

infecção por Leishmania. De acordo com os autores, esses resultados 

indicam que o antígeno rK39 pode ser usado como indicador da presença de 

LVC aguda. 

Seguimentos clonados de genes de L. infantum têm sido usados para 

produzir porções de proteínas antigênicas em bactérias, e muitas destas 

proteínas sozinhas ou combinadas têm sido usadas como antígenos em 

ensaios para diagnóstico sorológico. Carvalho et al. (2002) utilizaram 

antígeno recombinante A2 de L. donovani no diagnóstico de leishmaniose 

visceral americana em humanos e em cães. Em áreas endêmicas do Brasil, 

anticorpos anti-A2 foram detectados por ELISA em 77% de soros 

provenientes de pacientes com sintomatologia de leishamniose visceral, e 

em 87% de soros provenientes de cães positivos por metodologia de RIFI ou 

por avaliação parasitológica. Adicionalmente, anticorpos anti-A2 também 

foram encontrados em 14/15 cães sintomáticos e 10/13 cães assintomáticos. 

Entre os animais assintomáticos positivos para anticorpo anti-A2, nove foram 

também positivos para presença de parasitas, e não foi encontrada reação 

cruzada significativa com outras doenças (Gomes et al., 2008). 

Segundo Burns e colaboradores (1993), 98% (56/57) de pacientes no 

Brasil e 100% de pacientes no Sudão com leishmaniose visceral mostraram 

reação sorológica positiva para a proteína rK39 em avaliação sorológica 

empregando o método de ELISA. Adicionalmente, não foram detectados 
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anticorpos anti-K39 em pacientes com leishmaniose cutânea ou mucosa, e 

em indivíduos infectados com T. cruzi. Estes resultados, entre outros, 

estimularam a avaliação de do antígeno rK39 como marcador diagnóstico 

para leishmaniose visceral canina (Gomes et al., 2008). 

Em estudo realizado em Minas Gerais, com 1.798 cães, o desempenho 

do teste rápido anti-rK39 realizado em campo e no laboratório foi 

comparado. O teste rápido em campo demonstrou sensibilidade de 85% e 

especificidade de 88%; já em laboratório, a sensibilidade foi de 92% e a 

especificidade foi de 94%, com aumento de valores preditivos frente ao 

diagnóstico parasitológico. Genaro e colaboradores (1997) utilizando animais 

experimentalmente e naturalmente infectados por L. (L.) infantum chagasi 

mostraram que, quando um animal é positivo para o antígeno rK39, ele 

realmente tem leishmaniose, sendo que a sua utilização poderia gerar uma 

diminuição dos animais sacrificados que apresentassem outras patologias. 

Comparando-se a utilização do teste imunocromatográfico rK39 com o 

ELISA antígeno bruto, concluiu-se que o teste imunocromatográfico é capaz 

de detectar infecção ativa em cães com diferentes formas clínicas da 

doença, uma vez que sua sensibilidade foi de 83% e especificidade de 100% 

(Lemos et al., 2008). 

Quinell et al., em 2013, verificaram que a especificidade do método 

diagnóstico rápido imunocromatográfico utilizando proteína recombinante 

rK39 variava em função do tempo passado desde o momento da infecção, e 

do estado clínico dos cães avaliados. A sensibilidade em detectar cães 

positivos assintomáticos foi de 46%, elevando-se para 77% em cães 

sintomáticos. A resposta sorológica de cães naturalmente infectados quando 

avaliados por este método vai aumentando lentamente, sendo 

extremamente baixa nos estágios iniciais da infecção e chegando ao ápice, 

aproximadamente, 6 a 8 meses após o início da infecção. 

Zanette (2006), trabalhando com amostra de 50 soros de cães 

naturalmente acometidos por leishmaniose visceral, mostrou sensibilidade 

de 86% e especificidade de 91,1%. O teste imunocromatográfico apresentou 

uma boa concordância com o diagnóstico parasitológico (Kappa=0,769); 
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porém reações cruzadas foram observadas com erliquiose (7,7%), 

coinfecção por erliquiose e babesiose (50%), toxoplasmose (10%), 

neosporose (12,5%), e coinfecção toxoplasmose e neosporose (23%). 

Recentemente, foi registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento pelo Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos 

BioManguinhos da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) o teste rápido 

DPP® Leishmaniose Visceral Canina que  promete  facilitar  o  diagnóstico  

da leishmaniose em cães, dispensando estrutura laboratorial e 

equipamentos, facilitando o uso no campo e com a emissão de resultados 

em cerca de 15 minutos. O teste DDP® utiliza duas proteínas recombinantes 

K26 e K39 como antígeno, o que, aparentemente, pode promover maior 

sensibilidade e especificidade ao teste. No teste DPP® Leishmaniose 

Visceral Canina, pode ser utilizado com sangue, soro ou plasma de cães e 

por ser indicado como um teste de triagem, permitiria que apenas os casos 

positivos fossem levados para confirmação pelo ELISA, desonerando de 

maneira surpreendente o Programa Nacional de Controle da Leishmaniose 

(PNCL), e permitindo uma ação mais rápida por parte dos agentes públicos 

envolvidos no programa. 

Desta forma, o PNCL que, até o final de 2011, empregava o ensaio de 

ELISA BioManguinhos como teste de triagem e o RIFI BioManguinhos como 

teste comprovatório, passou a utilizar do teste rápido de DPP® como 

triagem e o ELISA BioManginhos passou a ser o método comprovatório para 

o diagnóstico da leishmaniose canina. Decorrente destas mudanças, a partir 

de 2012, alguns grupos de pesquisa no país tem reportado resultados 

referentes à avaliação deste teste em comparação com os outros ensaios 

anteriormente utilizados na rotina diagnóstica. 

Um dos primeiros estudos publicados avaliou o potencial do DPP® em 

soros de cães sintomáticos (n=60) e assintomáticos (n=60) infectados com 

L. (L.) infantum chagasi (Grimaldi et al., 2012). Para a avaliação da 

especificidade, os ensaios foram realizados utilizando amostras de soros de 

cães negativos para LVC (n=59) e soros de cães com outras enfermidades 

(n=11). O ensaio mostrou alta especificidade (96%), mas baixa sensibilidade 
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(47%) na identificação de cães infectados e assintomáticos. No entanto, a 

sensibilidade do teste foi significativamente maior (98%), nos sintomáticos, o 

que indica que este teste pode ser útil para identificar os cães mais doentes. 

Os autores concluíram que esforços devem ser feitos para se obter um 

parâmetro de teste mais sensível para um diagnóstico sorológico eficaz de 

cães no início da infecção, pois isso permitiria a remoção de cães mais 

rapidamente do que os testes atualmente utilizados na prática dos serviços 

de saúde pública. 

Com o objetivo de avaliar a reatividade cruzada para Trypanosoma 

caninum no diagnóstico da leishmaniose visceral canina, Alves e 

colaboradores (2012) empregaram os kits BioManguinhos de ELISA, RIFI e 

DPP® em soros de cães infectados por T. caninum, L. (L.) infantum chagasi 

e não infectados mostrando que a sensibilidade dos testes de RIFI, ELISA e 

DPP BioManguinhos foi de 100% e a especificidade foi de 70,5%, 68% e 

97,5%, respectivamente. A concordância entre os testes foi considerado 

como satisfatório. As especificidades da RIFI, ELISA e DPP® BioManginhos 

foram maiores quando o grupo infectado com T. caninum foi excluído, 

sugerindo que a infecção pelo T. caninum pode confundir o diagnóstico da 

LVC. 

Da Silva e colaboradores (2013) avaliaram o ensaio imunoenzimático 

(ELISA) e o teste de imunofluorescência indireta (RIFI) com antígenos 

homólogo e heterólogo, ELISA-.L. chagasi, ELISA-L. major-like, RIFI-L. 

chagasi e RIFI-L. major-like, juntamente com o teste imunocromatográfico 

rápido DPP® no diagnóstico da leishmaniose visceral canina. As 

sensibilidades dos testes sorológicos foram de 93%, 100%, 73%, 60% e 

93%, com as especificidades de 87%, 92%, 77%, 96% e 92% para o ELISA-

L. major-like, ELISA-L. chagasi, RIFI-L. major-like, RIFI-L. chagasi e o 

DPP®, respectivamente; mostrando que o ELISA-L. chagasi foi o melhor 

teste para o diagnóstico da LVC, mas o teste imunocromatográfico poderia 

ser uma alternativa útil, pois oferece diagnóstico simples e rápido, sem a 

necessidade de um laboratório especializado. 
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1.8  Justificativa 

 

 

Depois de duas décadas de tentativas de controle da leishmaniose 

visceral no Brasil, o número de casos no país aumentou nitidamente e 

invadiu áreas urbanas. 

O programa brasileiro, iniciado há mais de 40 anos, é composto pela 

integração de três medidas de saúde pública: a distribuição gratuita do 

tratamento específico, o controle de reservatórios domésticos e o controle 

vetorial. 

O controle de reservatórios tem sido feito por meio do diagnóstico 

sorológico de cães domésticos em que existe transmissão de L. (L.) infantum 

chagasi para seres humanos. Para isto, a rede nacional de laboratórios 

referenciados empregava, até 2011, os testes de ELISA para triagem e de 

RIFI para confirmação, utilizando-se kits comerciais de BioManguinhos em 

soro ou em eluato de papel de filtro; e todos os cães com resultado positivo 

deveriam ser sacrificados. 

Hoje, a triagem tem sido feita com o teste imunocromatográfico DPP® 

e a confirmação por meio do ELISA, ambos produzidos por BioManguinhos. 

Em relação aos métodos sorológicos empregados em inquéritos 

epidemiológicos com o objetivo de se conhecer a prevalência da doença em 

áreas endêmicas ou com potencial de transmissão da LVA, os parâmetros 

de sensibilidade, especificidade e valores preditivos das técnicas sorológicas 

empregadas são de extrema importância, para se evitar interpretações 

errôneas, com resultados falsos positivos ou negativos. Embora a sorologia 

seja apenas um método indireto de verificar se há infecção, não definindo o 

grau de parasitismo, e a presença da doença, ou, ainda, o potencial de 

transmissão que o cão possa ter para o vetor, diminuir o número de 

resultados falsos positivos e/ou negativos seria muito importante para a 

eficiência e confiabilidade do programa.  
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Outra medida de incremento ao programa seria identificar os demais 

mamíferos que possam albergar o agente no ambiente e sua importância na 

disseminação da leishmaniose, bem como avaliar se as metodologias de 

diagnóstico hoje disponíveis se mostrariam eficazes para avaliação desses. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 OBJETIVOS 
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2  OBJETIVOS 

 

 

2.1  Geral 

 

 

Avaliar a eficácia de diferentes métodos sorológicos para o diagnóstico 

da leishmaniose visceral em cães sintomáticos e assintomáticos 

naturalmente infectados por Leishmania (Leishmania) infantum chagasi. 

 

 

2.2  Específicos 

 

 

• Determinar a especificidade e sensibilidade do ELISA, e RIFI in 

house no diagnóstico sorológico da leishmaniose visceral canina; 

• Determinar a especificidade e sensibilidade do ELISA e RIFI 

BioManguinhos no diagnóstico sorológico da leishmaniose 

visceral canina; 

• Determinar a especificidade e sensibilidade do teste rápido 

BioManguinhos (DPP® LVC) no diagnóstico sorológico da 

leishmaniose visceral canina; 

• Correlacionar os resultados obtidos com os diferentes métodos 

sorológicos empregados no diagnóstico da leishmaniose visceral 

canina. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 
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3  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1  Animais 

 

 

Foram utilizados, neste estudo, um total de 168 soros de cães, sendo 

87 com diagnóstico parasitológico positivo para leishmaniose, 18 com 

diagnóstico negativo para leishmaniose e oriundos de área não endêmica 

para a doença, e 63 soros de animais experimentalmente ou naturalmente 

infectados e com diagnóstico parasitológico e/ou sorológico positivo para 

outras enfermidades. 

Dentre os animais positivos para leishmaniose, 48 eram sintomáticos e 

39 assintomáticos. Este grupo de animais foi composto de cães 

encaminhados ao Centro de Controle de Zoonoses, do município de 

Araçatuba (SP), área endêmica para LVA na região Noroeste do Estado de 

São Paulo. Os animais foram escolhidos aleatoriamente, de ambos os sexos 

e diversas idades.  

Com o intuito de avaliar a especificidade dos diferentes testes 

sorológicos empregados neste estudo, além dos 18 soros de animais 

negativos para leishmaniose, foram também utilizados soros de cães com 

diagnóstico comprovado de erliquiose (n=17), babesiose (n=9), toxocaríase 

(n=9), toxoplasmose (n=9), neosporose (n=6), coinfecção 

neosporose/toxoplasmose (n=4), doença de Chagas (n=6) e dirofilariose 

(n=4).  

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética, para uso de 

Experimentação Animal, na Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo, sob o Protocolo 119/11 (Anexo A). 
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3.2  Diagnóstico parasitológico 

 

 

O diagnóstico parasitológico dos cães oriundos de área endêmica para 

leishmaniose visceral foi feito empregando-se a técnica de 

imunohistoquimica segundo Moreira et al., 2007. Cortes histológicos de pele, 

linfonodo e baço foram submetidos à reação de imunoistoquímicas para 

detecção de formas amastigotas de Leishmania, utilizando-se como 

anticorpo primário soro total de camundongo infectado cronicamente com L. 

(L.) amazonensis, e kit LSAB (DakoCytomation, USA) para amplificação e 

detecção da reação. 

Resumidamente, após a desparafinização a frio, os cortes foram 

hidratados e a recuperação antigênica foi feita em banho Maria, à 

temperatura de 96º - 99ºC em solução de ácido cítrico 10mM pH 6,0. A 

peroxidase endógena foi bloqueada com peróxido de hidrogênio a 3%, e as 

ligações inespecíficas com solução a 6% de leite em pó desnatado. Seguiu-

se incubação com o  anticorpo primário na diluição de 1:500 em solução de 

albumina bovina a 1% em PBS em câmara úmida, overnight a 4ºC. Para 

revelação da reação, foi empregado o kit LSAB (DakoCytomation, USA) e o 

substrato cromogênico DAB líquida (DakoCytomation, USA). A 

contracoloração foi feita com Hematoxilina de Harris. Seguiu-se desidratação 

dos cortes e montagem das lâminas com bálsamo do Canadá e lamínula de 

vidro. Os cortes histológicos foram observados em microscopia de luz, em 

objetiva de 40X para detecção de formas amastigotas do parasita coradas 

em castanho. 
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3.3  Diagnóstico sorológico 

 

 

3.3.1  ELISA - L. chagasi 

 

 

Microplacas de poliestireno de fundo plano de 96 poços foram 

sensibilizadas com 100µL de antígeno solúvel de promastigotas de L. (L.) 

infantum chagasi, na concentração de 10µg/mL de proteína, em tampão 

carbonato-bicarbonato 0,1M pH9,5 e incubadas em câmara úmida durante a 

noite a 4°C. Seguiu-se lavagem das placas com solução tampão fosfato 

0,15M pH7,2 contendo 0,05% de tween-20 (PBS-T). As placas foram 

bloqueadas com solução de leite em pó desnatado a 10% em PBS-T e 

incubadas em câmara úmida durante 2 horas a 37°C. As placas foram 

lavadas novamente três vezes com PBS-T. Amostras dos soros teste, assim 

como dos soros sabidamente positivos e negativos foram adicionadas à 

placa, em duplicata, na diluição de 1:400 em PBS-T e incubadas a 37°C 

durante 1 hora em câmara úmida. As placas foram lavadas três vezes com 

PBS-T. Conjugado anti-IgG (A40-123AP) de cão ligado a fosfatase alcalina 

(Bethyl, USA) foi adicionado na diluição de 1:2000 em PBS-T, sendo as 

placas incubadas a 37°C, durante 45 minutos em câmara úmida. As placas 

foram lavadas três vezes com PBS-T. O revelador contendo o substrato e o 

cromógeno [1,0 mg/mL de pNPP (Sigma, USA), em tampão carbonato-

bicarbonato 0,1M pH9,5] foi adicionado e incubado à temperatura ambiente 

por 30 minutos. A reação foi interrompida com NaOH 3M, sendo a leitura da 

absorbância feita em filtro de 405 nm. O cut-off da reação foi calculado pela 

média da absorbância dos soros negativos somados a três desvio-padrões. 

 

 

 

 

 



33 

3.3.2  RIFI - L. chagasi 

 

 

As lâminas foram preparadas com formas promastigotas de L. (L.) 

infantum chagasi e estocadas em freezer -20oC. Foram preparadas diluições 

dos soros testes e dos controles positivo e negativo no cut-off da reação 

(1:40) e adicionados nas lâminas, seguindo-se incubação por 30 minutos na 

estufa 37ºC. Posteriormente, as lâminas foram lavadas por 3 vezes com 

PBS pH 7,2 por 5 minutos cada. Seguiu-se incubação com o conjugado anti-

IgG de cão fluoresceinado [anti-dog IgG (whole molecule) FITC conjugate, F-

7884, SIGMA, USA] na diluição de 1:100 em azul de Evans, por 30 minutos 

a 37ºC. Após lavagem por 3 vezes com PBS pH 7,2; por 5 minutos cada, as 

lâminas foram montadas em glicerina tamponada e lamínula de vidro, e, 

imediatamente, observadas em microscopia de fluorescência. 

 

 

3.3.3 ELISA - BioManguinhos 

 

 

Foi utilizado do kit EIE-LVC produzido por BioManguinhos (FIOCRUZ, 

BR), que emprega antígenos solúveis de Leishmania major-like (Lira et al., 

2005) para sensibilização das placas de microtitulação. O ensaio foi 

desenvolvido de acordo com as recomendações do fabricante (Anexo B). 

 

 

3.3.4 RIFI - BioManguinhos 

 

 

Foi utilizado o kit IFI-LVC produzido por BioManguinhos (FIOCRUZ, 

BR), que utiliza como antígeno formas promastigotas de Leishmania major-

like (Lira et al., 2005). O ensaio foi feito de acordo com as recomendações 

do fabricante (Anexo C). 
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3.3.5 TR-DPP Dual Path Platform 

 

 

O teste imunocromatográfico qualitativo produzido por BioManguinhos 

(FIOCRUZ, BR), que emprega como antígeno duas proteínas recombinantes 

k26/k39, o ensaio foi desenvolvido de acordo com as recomendações do 

fabricante (Anexo D). 

Resumidamente, 5 µL de soro foi adicionado no orifício intitulado 

Sample+Buffer, seguido da adição de 2 gotas do tampão. Quatro gotas do 

tampão foram adicionadas no orifício intitulado Buffer. A leitura dos 

resultados foi realizada após 15 minutos da colocação das amostras e 

tampão. Foi verificado o aparecimento de uma linha vermelha o qual reflete 

resultado negativo e o aparecimento de duas linhas vermelhas como 

resultados positivos. 

 

 

3.4  Análise estatística 

 

 

Os diferentes métodos de diagnóstico foram submetidos à análise 

estatística para obtenção da sensibilidade, da especificidade e de valores 

preditivos. Para descrever a intensidade da concordância entre dois métodos 

de diagnóstico, foi utilizada a medida Kappa que é baseada no número de 

respostas concordantes, ou seja, no número de casos cujo resultado é o 

mesmo nos dois métodos. O Kappa corresponde à medida de concordância 

em que o valor 0 indica nenhuma concordância e o valor 1 total 

concordância. 
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4  RESULTADOS 

 

 

4.1  ELISA - L.chagasi 

 

 

Os resultados referentes ao teste de ELISA-L.chagasi, empregando 

como antígeno formas promastigotas de L. (L.) infantum chagasi mostraram 

que, dos 87 soros de cães com diagnóstico parasitológico positivo para 

leishmaniose, 82 apresentaram resultado positivo e 5 resultado negativo. Os 

soros controle negativo (n=18), de animais de área não endêmica, não 

mostraram positividade no teste de ELISA-L.chagasi (Tabela 1). Porém, em 

relação aos soros de animais com outras enfermidades (n=63), 2/9 soros de 

animais com babesiose (22%) reagiram neste teste (Tabela 3). Estes 

resultados refletiram em uma sensibilidade de 94,25%, especificidade de 

97,53%, valor preditivo positivo de 97,62% e valor preditivo negativo de 

94,05% para o teste de ELISA-L.chagasi quando se analisou a população de 

animais positivos para leishmaniose visceral como um todo (Tabela 4). 

Quando se avaliou os resultados por grupo clínico, dos 48 animais 

sintomáticos, 45 mostraram-se positivos e 3 negativos para o ELISA-

L.chagasi, refletindo em uma sensibilidade de 93,75%, especificidade de 

97,53%, valor preditivo positivo de 95,75% e valor preditivo negativo de 

96,34% (Tabelas 2 e 5). Dos 39 animais assintomáticos, 37 apresentaram 

resultado positivo e 2 negativo, levando a uma sensibilidade de 94,87%, 

especificidade de 97,53%, valor preditivo positivo de 94,87% e valor preditivo 

negativo de 97,53% para o teste ELISA-L.chagasi nos cães assintomáticos 

(Tabelas 2 e 6). 
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4.2  ELISA - BioManguinhos 

 

 

Os resultados referentes ao teste comercial de ELISA-BioManguinhos 

mostraram que dos 87 soros de cães de área endêmica e com diagnóstico 

parasitológico positivo para leishmaniose 79 foram positivos e 8 negativos. 

Dos 18 soros de animais negativos, oriundos de área não endêmica para a 

enfermidade, 2 mostraram-se reativos (11%) para este teste (Tabela 1). Em 

relação aos soros dos animais com outras enfermidades, observamos que 

4/6 dos soros dos animais com doença de Chagas (67%), 3/6 dos soros dos 

animais com neosporose (50%), 6/17 dos soros dos animais com erliquiose 

(35%) e 3/9 dos soros dos animais com babesiose (33%) apresentaram 

resultados positivo para o ELISA-BioManguinhos (Tabela 3). A análise 

destes resultados apontaram para uma sensibilidade de 90,81%, 

especificidade de 77,78, valor preditivo positivo de 81,44% e valor preditivo 

negativo de 88,73% para o ELISA-BioManguinhos quando se analisou os 

animais positivos para leishmaniose sem separação por grupo clínico 

(Tabela 4). 

Quando se avaliou os resultados separados por grupo clínico, dos 48 

animais sintomáticos, 44 mostraram-se positivos e 4 negativos para o 

ELISA-BioManguinhos, refletindo em uma sensibilidade de 91,67%, 

especificidade de 77,78%, valor preditivo positivo de 70,97% e valor preditivo 

negativo de 94,03% (Tabelas 2 e 5). Dos 39 animais assintomáticos, 35 

apresentaram resultado positivo e 4 negativo, levando a uma sensibilidade 

de 89,74%, especificidade de 77,78%, valor preditivo positivo de 66,04% e 

valor preditivo negativo de 94,03% para o ELISA-BioManguinhos em animais 

infectados mas sem sinais clínicos da doença (Tabelas 2 e 6). 
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4.3 RIFI - L.chagasi 

 

 

Os resultados referentes ao teste de RIFI-L.chagasi mostraram que, de 

85 soros positivos parasitologicamente para leishmaniose, 76 apresentaram 

resultado positivo e 9 resultado negativo (Tabela 1). De 17 soros dos cães 

controle negativo, foi observada reatividade em 8 (47%). Em relação aos 

soros de animais com outras enfermidades, foi observada reação positiva 

em 5/5 soros de cães com neosporose (100%), em 4/4 soros de cães com 

coinfecção neosporose/toxoplasmose (100%), em 4/6 soros de cães com 

doença de Chagas (67%), em 3/9 soros de cães com toxoplasmose (33%), e 

em 3/17 soros de cães com erliquiose (18%) (Tabela 3). A análise destes 

resultados mostrou uma sensibilidade de 89,41%, especificidade de 65,82%, 

valor preditivo positivo de 73,79% e valor preditivo negativo de 85,25% para 

o teste RIFI-L.chagasi quando se analisou o grupo como um todo (Tabela 4). 

Quando se avaliou os resultados por grupo clínico, de 47 animais 

sintomáticos, 44 mostraram-se positivos e 3 negativos para o ELISA-

L.chagasi, refletindo em uma sensibilidade de 93,627%, especificidade de 

65,82%, valor preditivo positivo de 61,97% e valor preditivo negativo de 

94,55% (Tabelas 2 e 5). De 38 animais assintomáticos, 32 apresentaram 

resultado positivo e 6 negativo, levando a uma sensibilidade de 84,21%, 

especificidade de 65,82%, valor preditivo positivo de 54,24% e valor preditivo 

negativo de 89,66% para a RIFI-L.chagasi nos animais infectados e sem 

sinais clínicos (Tabelas 2 e 6). 

 

 

4.4  RIFI-BioManguinhos 

 

 

Os resultados referentes ao teste comercial de RIFI-BioManguinhos 

mostraram que, dos 85 soros de cães com diagnóstico parasitológico 

positivo para leishmaniose, 82 foram positivos e 3 negativos para este teste 
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(Tabela 1). Para os 18 soros dos cães controle negativo, oriundos de área 

não endêmica para leishmaniose visceral, 1 apresentou reatividade (6%). 

Para os soros dos animais com outras enfermidades, observamos que 10/17 

soros de cães com erliquiose (59%), 5/9 de soros de cães com babesiose 

(56%), 3/6 soros de cães com doença de Chagas (50%), 3/9 soros de cães 

com toxoplasmose (33%), 2/6 soros de cães com neosporose (33%) e 1/3 

soro de cão com dirofilariose (33%) mostraram-se reativos para o teste de 

RIFI-BioManguinhos (Tabela 3). Estes resultados refletriam em uma 

sensibilidade de 96,47%, especificidade de 69,14%, valor preditivo positivo 

de 76,64% e valor preditivo negativo de 94,92% quando se analisou o 

conjunto de todos os soros (Tabela 4). 

Quando se avaliou os resultados por grupo clínico, dos 47 animais 

sintomáticos, 44 apresentaram resultado positivo e 3 negativo, levando a 

uma sensibilidade de 93,62%, especificidade de 69,14%, valor preditivo 

positivo de 63,77% e valor preditivo negativo de 94,92% (Tabelas 2 e 5). Dos 

38 animais assintomáticos, todos apresentaram resultado positivo para o 

RIFI-BioManguinhos, refletindo em uma sensibilidade de 100%, 

especificidade de 69,14%, valor preditivo positivo de 60,32% e valor preditivo 

negativo de 100% para este teste nos animais infectados sem sinais clínicos 

da doença (Tabelas 2 e 6). 

 

 

4.5  TR-DPP Dual Path Platform 

 

 

Os resultados referentes ao teste rápido DPP para leishmaniose canina 

mostraram que, dos 87 soros de cães oriundos de área endêmica e com 

diagnóstico parasitológico positivo para leishmaniose, 79 foram reagentes e 

8 não reagentes. Para os soros dos cães controle negativo, oriundos de área 

não endêmica e com diagnóstico parasitológico negativo para leishmaniose, 

não foi observado nenhuma reação positiva (Tabela 1). Em relação aos 

soros dos animais com outras enfermidades, só foi observada reação 
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positiva em 4/9 soros de cães com babesiose (44%) (Tabela 3). A análise 

dos resultados apresentados por este teste mostrou uma sensibilidade de 

90,81%, especificidade de 95,06%, o valor preditivo positivo de 95,18% e o 

valor preditivo negativo de 90,59% para o desempenho TR-DPP no grupo 

todo de animais infectados, sintomáticos e assintomáticos (Tabela 4). 

Quando se avaliou os resultados separando por grupo clínico, dos 48 

animais sintomáticos, 43 mostraram-se positivos e 5 negativos para o TR-

DPP, refletindo em uma sensibilidade de 89,58%, especificidade de 95,06%, 

valor preditivo positivo de 91,45% e valor preditivo negativo de 93,90% para 

o grupo de animais sintomáticos (Tabelas 2 e 5). Dos 39 animais 

assintomáticos, 36 apresentaram resultado positivo e 3 negativo, levando a 

uma sensibilidade de 92,31%, especificidade de 95,06%, valor preditivo 

positivo de 90% e valor preditivo negativo de 96,25% para o teste 

imunocromatográfico DPP neste grupo de animais (Tabelas 2 e 6). 

 

Tabela 1 - Número absoluto e porcentagem de positividade dos soros de cães com 
diagnóstico parasitológico positivo e negativo para leishmaniose para os testes de ELISA-
L.chagasi, ELISA-BioManguinhos, RIFI-L.chagasi, RIFI-BioManguinhos e TR-DPP. 

Teste 
Grupos 

ELISA 
L.chagasi 

N (%) 

ELISA 
BioMang 

N (%) 

RIFI 
L.chagasi 

N (%) 

RIFI 
BioMang 

N (%) 

TR-DPP 
 

N (%) 

Infectados 
82/87 

94,25 

79/87 

90,80 

76/85 

89,41 

82/85 

96,49 

79/87 

90,80 

Não infectados 
0/18 

(0) 

2/18 

(11) 

8/17 

(47,06) 

1/18 

(5,56) 

0/18 

(0) 

 

Tabela 2 - Número absoluto e porcentagem de positividade dos soros de cães com 
diagnóstico parasitológico positivo para leishmaniose, com (sintomático) e sem 
(assintomático) sinais clínicos da doença para os testes de ELISA-L.chagasi, ELISA-
BioManguinhos, RIFI-L.chagasi, RIFI-BioManguinhos e TR-DPP. 

Teste 
Grupos 

ELISA 
L.chagasi 

N (%) 

ELISA 
BioMang 

N (%) 

RIFI 
L.chagasi 

N (%) 

RIFI 
BioMang 

N (%) 

TR-DPP 
 

N (%) 

Infectados 

Sintomáticos 

45/48 

(93,75) 

44/48 

(91,67) 

44/47 

(93,62) 

44/47 

(93,62) 

43/48 

(89,58) 

Infectados 

Assintomáticos 

37/39 

(94,87) 

35/39 

(89,74) 

32/38 

(84,21) 

38/38 

(100) 

36/39 

(92,31) 
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Tabela 3 - Número absoluto e porcentagem de soros de cães portadores de outras 
enfermidades e reativos para os testes de ELISA-L.chagasi, ELISA-BioManguinhos, RIFI-
L.chagasi, RIFI-BioManguinhos e TR-DPP. 

Teste 
 
 
Enfermidades 

ELISA 
L.chagasi 

N (%) 

ELISA 
BioMang 

N (%) 

RIFI 
L.chagasi 

N (%) 

RIFI 
BioMang

N (%) 

TR-DPP 
 

N (%) 

Babesiose (n=9) 2 (22) 3 (33) 0 (0) 5 (56) 4 (44) 

Dirofilariose (n=3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (33) 0 (0) 

D. Chagas (n=6) 0 (0) 4 (67) 4 (67) 3 (50) 0 (0) 

Erliquiose (n=17) 0 (0) 6 (35) 3 (18) 10 (59) 0 (0) 

Neosporose (n=6) 0 (0) 3 (50) 5 (100)* 2 (33) 0 (0) 

Toxoplasmose (n=9) 0 (0) 0 (0) 3 (33) 3 (33) 0 (0) 

Toxo/Neo (n=4) 0 (0) 0 (0) 4 (100) 0 (0) 0 (0) 

Toxocaríase (n=9) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

* testado somente 5 soros 

 

Tabela 4 - Valores de sensibilidade (S), especificidade (E), e valores preditivos positivo 
(VPP) e negativo (VPN) frente à reatividade dos 168 soros utilizados neste estudo pelos 
testes de ELISA-L.chagasi, ELISA-BioManguinhos, RIFI-L.chagasi, RIFI-BioManguinhos e 
TR-DPP na população de estudo. 

Teste 
Valores 

ELISA 
L.chagasi 

ELISA 
BioMang 

RIFI 
L.chagasi 

RIFI 
BioMang 

TR-DPP 
 

S 94,25 90,81 89,41 96,47 90,81 

E 97,53 77,78 65,82 69,14 95,06 

VPP 97,62 81,44 73,79 76,64 95,18 

VPN 94,05 88,73 85,25 94,92 90,59 

 

Tabela 5 - Valores de sensibilidade (S), especificidade (E), e valores preditivos positivo 
(VPP) e negativo (VPN) para o grupo de cães sintomáticos e controles, negativo e outras 
enfermidades, utilizados neste estudo pelos testes de ELISA-L.chagasi, ELISA-
BioManguinhos, RIFI-L.chagasi, RIFI-BioManguinhos e TR-DPP. 

Teste 
Valores 

ELISA 
L.chagasi 

ELISA 
BioMang 

RIFI 
L.chagasi 

RIFI 
BioMang 

TR-DPP 

S 93,75 91,67 93,62 93,62 89,58 

E 97,53 77,78 65,82 69,14 95,06 

VPP 95,75 70,97 61,97 63,77 91,45 

VPN 96,34 94,03 94,55 94,92 93,90 
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Tabela 6 - Valores de sensibilidade (S), especificidade (E), e valores preditivos positivo 
(VPP) e negativo (VPN) para o grupo de cães assintomáticos e controles, negativo e outras 
enfermidades, utilizados neste estudo pelos testes de ELISA-L.chagasi, ELISA-
BioManguinhos, RIFI-L.chagasi, RIFI-BioManguinhos e TR-DPP. 

Teste 
Valores 

ELISA 
L.chagasi 

ELISA 
BioMang 

RIFI 
L.chagasi 

RIFI 
BioMang 

TR-DPP 

S 94,87 89,74 84,21 100 92,31 

E 97,53 77,78 65,82 69,14 95,06 

VPP 94,87 66,04 54,24 60,32 90 

VPN 97,53 94,03 89,66 100 96,25 

 

 

4.6 Análise estatística 

 

 

Quando se analisou a concordância entre os diferentes métodos de 

diagnóstico para LVC nos 168 soros empregados neste estudo, observamos 

que o teste TR-DPP e o ELISA-L.chagasi mostraram uma concordância 

excelente com um índice kappa de 0,9405 e um valor de p<0,0001. Já com 

todos os outros métodos, o TR-DPP mostrou uma concordância boa, ELISA-

BioManguinhos (k=0,6910 e p<0,0001), RIFI-L.chagasi (k=0,5380 e 

p<0,0001), RIFI-BioManguinhos (k=0,6171 e p<0,0001). Em relação ao 

ELISA-BioManguinhos, também foi observada uma boa concordância com o 

ELISA-L.chagasi (k=0,7500 e p<0,0001), RIFI-L.chagasi (k=0,5424 e 

p<0,0001) e RIFI-BioManguinhos (k=0,6228 e p<0,0001). O teste de ELISA-

L.chagasi também mostrou uma boa concordância como o teste de RIFI-

L.chagasi (k=0,5732 e p<0,0001) e com o teste de RIFI-BioManguinhos 

(k=0,6758 e p<0,0001). Já os testes de RIFI-L.chagasi e de RIFI-

BioManguinhos mostraram uma concordância fraca com valor de k=0,3651 e 

p<0,0001).  

Quando analisamos a concordância entre os diferentes métodos de 

diagnóstico por grupo clínico, sintomáticos e assintomático, obtivemos os 

mesmos resultados embora os valores do índice kappa ligeiramente 

diferentes. 
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5  DISCUSSÃO 

 

 

Uma vez que o programa de controle da leishmaniose visceral (PCVL) 

em nosso país é baseado no diagnóstico e tratamento precoce dos casos 

humanos, no controle vetorial nas áreas de transmissão e na eliminação de 

reservatórios canídeos soropositivos (Brasil, 2006), um confiável diagnóstico 

sorológico destes animais se faz necessário para que não ocorra eliminação 

desnecessária de animais com diagnóstico falso-positivo, assim como a 

manutenção de animais com diagnóstico falso negativo, podendo estes 

últimos se tornar uma importante fonte de infecção para o homem. Deste 

modo, tem sido incessante a busca por metodologias mais apropriadas, 

confiáveis e rápidas, assim como candidatos a antígenos com potencial para 

alcançar maiores índices de sensibilidade e especificidade (Yamamoto et al., 

1988; Evans et al., 1990; Quinnell et al., 2001; Moreira et al., 2002; Zanette, 

2006; Moreira et al., 2007; Lemos et al., 2008; Silva et al., 2008). 

Este estudo teve como principal objetivo avaliar o desempenho do teste 

cromatográfico rápido, DPP, recentemente desenvolvido e produzido por 

BioManguinhos (FIOCRUZ, Brasil), o qual emprega antígenos 

recombinantes. Para isto, foi comparado o seu desempenho com os ensaios 

tradicionalmente empregados no Programa de Controle da Leishmaniose 

Visceral (PCVL) no Brasil até o final de 2011, a reação imunoenzimática de 

ELISA (kit EIE-LVC – BioManguinhos) e a reação de Imunofluorescência 

Indireta (kit IFI-LVC – BioManguinhos), que empregam como antígeno 

formas promastigotas de L. major-like. Os ensaios, imunoenzimático de 

ELISA e reação de Imunofluorescência Indireta in house, padronizados no 

Laboratório de Patologia de Moléstias Infecciosas (LIM-50), do 

Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo (FMUSP) com o emprego de antígeno específico, formas 

promastigotas de L. (L.) infantum chagasi, também foram utilizados para 

comparação com o desempenho do TR-DPP. 
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Os resultados obtidos no presente estudo demonstraram que o TR-

DPP teve um bom desempenho, apresentando bons índices de sensibilidade 

e especificidade, 95,18% e 90,59%, comparáveis aos obtidos com o ELISA - 

L.chagasi, 97,62% e 94,05%, respectivamente. O TR-DPP não mostrou 

reatividade para 8/87 soros sabidamente postivos, sendo 5 de cães 

sintomáticos e 3 de assintomáticos com diagnóstico parasitológico positivo 

para leishmaniose; e o ELISA - L.chagasi para 5/87 soros sabidamente 

positivos, 3 sintomáticos e 2 assintomáticos, apontando para um baixo índice 

de resultados falso negativos. Ambos os ensaios não mostraram reatividade 

com os soros controle negativo, de animal de área não endêmica para LVC, 

porém mostraram reatividade cruzada com soros de animais com babesiose, 

4/9 (44%) no DPP e 2/9 (22%) no ELISA - L.chagasi. Ambos os ensaios, TR-

DPP e ELISA-L.chagasi, que empregam antígenos específicos, 

apresentaram uma excelente concordância com um índice kappa de 0,9405 

e um valor de p<0,0001. 

Quando analisamos nossos resultados por grupo clínico, observamos 

que o TR-DPP apresentou em bom desempenho tanto para o diagnóstico 

sorológico dos animais sintomáticos como dos assintomáticos, apresentando 

uma sensibilidade de 89,58% para os animais sintomáticos e de 92,31% 

para os animais assintomáticos com especificidade de 95,06% para ambos 

os grupos. Já Grimaldi et al., 2012, trabalhando com soros de cães 

sintomáticos (n=60) e assintomáticos (n=60) infectados com L. (L.) infantum 

chagasi mostraram alta especificidade (96%), mas baixa sensibilidade (47%) 

na identificação de cães infectados sem sinais clínicos da doença. No 

entanto, a sensibilidade do teste foi significativamente maior (98%) nos cães 

infectados e sintomáticos, o que indica que este teste pode ser útil para 

identificar os cães mais doentes. 

Um pior desempenho para o TR-DPP foi descrito por Queiroz Junior 

(2011), o teste apresentou elevada sensibilidade somente para o diagnóstico 

de cães sintomáticos (88,9%); baixa sensibilidade foi observada em cães 

assintomáticos (12%) e oligossintomáticos (52,4%); porém o autor conclui 

que o teste pode ser usado para triagem sorológica do programa de controle 
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da leishmaniose visceral canina, uma vez que ele apresentou desempenho 

superior aos obtidos pelo EIE-LVC (BioManguinhos). Importante salientar 

que o autor trabalhou com soros de animais de área endêmica e selecionou 

a população pelo exame clínico sem comprovação de diagnóstico 

parasitológico; além disto, para o cálculo do desempenho do teste, a IFI-LVC 

(BioManguinhos), que foi empregada como padrão-ouro, não tem mostrado 

bons resultados (Silva et al., 2008). 

Quanto à reatividade cruzada, Zanette (2006), usando o teste 

imunocromatográfico rápido, Kalazar Detect Test que emprega o antígeno 

recombinante rK39, mostraram reações cruzados com erliquiose (7,7%), 

coinfecção por erliquiose e babesiose (50%), toxoplasmose (10%), 

neosporose (12,5%) e coinfecção toxoplasmose e neosporose (23%). A 

casuística empregada em nosso estudo mostrou que o teste 

imuncromatográfico TR-DPP apresenta um melhor desempenho que o 

Kalazar Detect Test, uma vez que apresentou reatividade cruzada apenas 

com soros de babesiose. 

Em relação ao ensaio de ELISA BioManguinhos, apesar de boa 

sensibilidade (90,81%), a especificidade foi baixa (77,78%), provavelmente 

explicada pelo emprego de antígeno heterólogo, formas promastigotas de L. 

major-like. Neste ensaio, foram observados resultados falso-positivos em 

2/18 (11,11%) dos soros de animais de área não endêmica para 

leishmaniose visceral, além de reatividade cruzada com soros de cães com 

doença de Chagas 4/6 (67%), neosporose 3/6 (50%), erliquiose (35%) e 

babesiose (33%). O mesmo ocorreu com ambos os ensaios de 

Imunofluorescência Indireta, tanto quando empregado o kit RIFI-LVC da 

BioManguinhos como quando empregado o ensaio in house com formas 

promastigotas de L. (L.) infantum chagasi. Estes ensaios, apesar de haver 

boa sensibilidade, 96,47% para o RIFI-BioManguinhos e 89,41% para o 

RIFI-L.chagasi, mostraram baixas taxas de especificidades 69,14% e 

65,82%, respectivamente. O RIFI-BioManguinhos reagiu com 1/18 soros de 

animais de área não endêmica para leishmaniose visceral, porém o RIFI-

L.chagasi reagiu com 8/17 destes soros. Além disto, forte reatividade 
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cruzada foi observada para soros de animais com erliquiose 10/17 (59%), 

babesiose 5/9 (56%), doença de Chagas 3/6 (50%), toxoplasmose 3/9 

(33%), 2/6 neosporose (33%) e dirofilariose 1/3 (33%) com a RIFI-Bio; e 

neosporose 5/5 (100%), coinfecção toxoplasmose/neosporose 4/4 (100%), 

toxoplasmose 3/9 (33%), doença de Chagas 4/6 (67%) e erliquiose 3/17 

(18%) com  a  RIFI - L. chagasi. 

Importante salientar que, em nosso estudo, os ensaios de RIFI 

mostram concordância fraca entre os métodos, RIFI-BioManguinhos e RIFI-

L.chagasi, apresentando um índice kappa de 0,3651 (p<0,0001), 

provavelmente em função dos diferentes antígenos utilizados. 

O TR-DPP mostrou uma boa concordância com o ELISA-

BioManguinhos (k=0,6910 e p<0,0001), e uma concordância excelente com 

o ELISA-L.chagasi (k= 0,9405 e um valor de p<0,0001). Em relação ao 

ELISA-BioManguinhos e ELISA-L.chagasi também foi observada uma boa 

concordância (k=0,7500 e p<0,0001), apesar da diferença dos antígenos 

utilizados. 

Comparando-se os resultados encontrados relativos aos grupos 

positivos sintomáticos e positivos assintomáticos, verificamos que o ELISA-

L.chagasi encontrou 93,75 e 94,87%, o ELISA-BioManguinhos 91,67 e 

89,74%, o RIFI-L.chagasi 93,62 e 84,21%, o RIFI-BioManguinhos 93,62 e 

100%, e o TR-DPP 89,58 e 92,31%, respectivamente. Estes dados sugerem 

que as técnicas utilizadas tem uma boa capacidade de detecção de cães 

infectados, apesar de não termos avaliado o período transcorrido pós-

infecção. 

Recentemente, resultados bastante concordantes com os nossos foram 

publicados (da Silva et al., 2013). Os autores avaliaram o ensaio 

imunoenzimático (ELISA) e o teste de imunofluorescência indireta (RIFI) com 

antígenos homólogo e heterólogo, ELISA-.L. chagasi, ELISA-L. major-like, 

RIFI-L. chagasi e RIFI-L. major-like, juntamente com o teste 

imunocromatográfico rápido DPP® no diagnóstico da leishmaniose visceral 

canina. As sensibilidades dos testes serológicos foram de 93%, 100%, 73%, 

60% e 93%, com as especificidades de 87%, 92%, 77%, 96% e 92% para o 
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ELISA-L. major-like, ELISA-L. chagasi, RIFI-L. major-like, RIFI-L. chagasi e o 

DPP®, respectivamente; mostrando que o ELISA-L. chagasi foi o melhor 

teste para o diagnóstico da LVC, mas o teste imunocromatográfico poderia 

ser uma alternativa útil, pois oferece diagnóstico simples e rápido, sem a 

necessidade de um laboratório especializado. 

De uma maneira geral, todos os testes utilizados no presente estudo 

apresentaram boa sensibilidade, porém nem todos apresentaram boas 

especificidades. As melhores especificidades foram obtidas com o teste TR-

DPP e o ELISA - L. chagasi. Estes dados mostram o melhor desempenho 

dos antígenos específicos, uma vez que o ELISA-L.chagasi emprega formas 

promastigotas de L. (L.) infantum chagasi,  parasita causador da 

leishmaniose visceral em nosso país e o TR-DPP emprega os antígenos 

recombinantes k26 e 39k,  isolados de L. (L.) donovani,  parasita  causador  

da  leishmaniose  visceral  no  Velho Mundo. Importante salientar que os 

resultados mostraram-se ainda melhores para o ELISA-L.chagasi. Porém, 

não é somente o emprego de um antígeno específico que leva um teste para 

um bom desempenho, visto que a RIFI-L.chagasi mostrou baixa 

especificidade e forte reatividade cruzada com soros de cães acometidos 

com outras enfermidades. 

Estes resultados mostram que pode ocorrer o diagnóstico de animais 

falso-positivos nas metodologias atualmente utilizadas, sendo importante o 

aprimoramento dos kits empregados no diagnóstico para LVC, tornando-os 

mais sensíveis e específicos, e que sofram menos interferência da presença 

de anticorpos de outras doenças e variações durante sua utilização, 

principalmente devido ao fato de que a principal ação do Programa de 

Controle de Leishmaniose Visceral (PCVL) consiste na identificação, 

diagnóstico imediato e a eliminação do reservatório doméstico, visando 

reduzir as fontes de infecção para os flebotomíneos; medida esta que tem 

encontrado uma grande resistência da população. 

Tendo em vista que os sinais clínicos da leishmaniose são 

inespecíficos, não havendo um sinal patognomônico da doença, podendo 

estes sinais ou sintomas serem confundidos com os de outras enfermidades 
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de cães, inclusive com as avaliadas neste estudo, um diagnóstico 

laboratorial preciso seria um importante passo para evitar a eutanásia 

desnecessária de cães, e todos os custos financeiros e emocionais que isto 

acarreta, e a redução na transmissão da doença, evitando-se que o cão 

infectado permaneça no ambiente como fonte de infecção.  

Seria interessante, ainda, o desenvolvimento de métodos diagnósticos 

que diferenciem os cães que apresentem resposta imune tipo Th1 ou Th2, o 

que poderia levar ao desenvolvimento de protocolos de prevenção e 

tratamentos específicos para os cães que possam desenvolver resposta 

efetiva contra o parasita ao invés de se aplicar o sacrifício nesses cães. No 

Brasil, ainda não existem produtos de uso veterinários aprovados para o 

tratamento de leishmaniose, mas já existem duas vacinas registradas pelo 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, as quais poderiam ser 

avaliadas neste sentido. 
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6  CONCLUSÕES 

 

 

 Os testes TR-DPP e ELISA-L.chagasi apresentaram o melhor 

desempenho para o diagnóstico da LVC com altos valores de 

sensibilidade e especificidade, e baixa reatividade cruzada, 

apenas com soros de animais infectados por Babesia canis; 

 Os testes de ELISA-BioManguinhos, RIFI-BioManguinhos e RIFI-

L.chagasi apesar de mostraram valores altos de sensibilidade, 

revelaram-se de baixa especificidade, apresentando reatividade 

cruzada com soros de animais infectados com: Babesia canis, 

Dirofilaria immitis, Trypanosoma cruzi, Ehrlichia canis, e Neospora 

caninum, Toxoplamoma gondii. 
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ANEXO A – Aprovação do Comitê de Ética. 
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ANEXO B – Especificações do ELISA-BioManguinhos. 
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ANEXO C – Especificações do RIFI-BioManguinhos. 
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ANEXO D – Especificações do DPP-BioManguinhos. 
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