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RESUMO
Em regiões endêmicas para leishmaniose visceral canina (LVC), o maior desafio enfrentado
atualmente é a detecção de animais infectados e assintomáticos, uma vez que representam um
grande fator de risco para a manutenção da infecção. Portanto, o diagnóstico baseado em
testes mais sensíveis e específicos pode ser uma solução ao controle dessa doença. Exames
sorológicos que possam identificar animais expostos, infectados ou infecciosos, como o Elisa
IgG anti-Leishmania, se destacam como excelentes ferramentas para a detecção de animais
nessa condição clínica nas áreas de alto risco devido a sua alta sensibilidade. Entre os
marcadores clínico-patológicos que podem contribuir para a percepção de infecção por
Leishmania estão os exames hematológicos e bioquímicos, os quais, associados a testes
específicos, podem determinar o diagnóstico precoce e seguro; o tratamento de cães
infectados ou infecciosos utilizando vacinas vem despertando interesse por pesquisadores em
todo o mundo. Neste estudo foram realizados dois experimentos, sendo o primeiro a avaliação
da resposta humoral e clínica de uma vacina anti-Leishmania (Leish-Tec®), em dose dupla,
em cães de uma área endêmica para LVC. Para isso, foram analisadas 85 amostras de soro de
animais assintomáticos, não reagentes e reagentes a baixa titulação (ponto de corte 1/40) para
leishmaniose ao teste de RIFI e negativos ao teste parasitológico da medula óssea. A resposta
imune dos cães tratados foi avaliada por ELISA IgG anti-rA2, cujo antígeno (rA2) faz parte
da composição da vacina. O segundo, avaliou o desempenho de uma proteína recombinante
rK28, objetivando verificar sua sensibilidade em detectar animais infectados em área
endêmica. Nesse sentido, foi delineado um ensaio clínico de intervenção e controle para
analisar os desfechos positivos e negativos dos animais do estudo. De acordo com o teste
sorológico na triagem (RIFI), os animais foram distribuídos em cinco grupos, sendo NRNV não reagente não vacinado, n=23; RNV - reagente não vacinado, n=7; NRVS - não reagente
vacinado com dose única, n=22; NRVD - não reagente vacinado com dose dupla, n=16; e
RVD - reagente vacinado com dose dupla, n=15. Após o agrupamento, os animais foram
vacinados com três aplicações, com intervalos de 21 dias, e acompanhados em seis pontos de
atendimento a cada três meses por meio de exames clínicos e laboratoriais, por um período de
18 meses. Para avaliar a presença de parasitas realizaram-se os testes parasitológico de
medula óssea e PCR aos seis e nove meses após a vacinação, respectivamente. A resposta
sorológica dos animais à infecção foi avaliada a partir da dosagem de IgG anti-rA2 e antirK28. As enzimas hepáticas e renais foram testadas como condição de possível lesão tecidual
nesses órgãos, não sendo observadas alterações compatíveis com infecção ou inflamação
causadas por Leishmania. Quanto a avaliação das respostas a anticorpos IgG anti-rA2, houve
alta resposta no grupo vacinado com dose única (NRVS) e mais baixa naqueles vacinados
com dose dupla (NRVD e RVD). Quando comparados os grupos entre si, houve diferença
entre os vacinados e o controle não reagente não vacinado. Houve mais perdas de animais dos
grupos controles do que nos grupos vacinados. Com relação à proteína rK28, esta apresentou
bom desempenho em todos os grupos, mostrando alta sensibilidade na detecção de infectados
positivos e negativos aos testes parasitológicos e de PCR. Diante disso, conclui-se que a
vacina anti-leishmania (Leish-Tec®) é imunogênica ao induzir altos níveis de anticorpos IgG
anti-rA2. A vacinação com dose dupla reduz os níveis de anticorpos anti-rA2 em relação a
vacinação com dose única. No entanto, a vacinação em dose única ou dupla de animais
soropositivos para RIFI não conferiu proteção contra a infecção por Leishmania em todos os
animais. Ainda, a detecção da IgG anti-rK28 apresenta bom desempenho para diagnóstico da
LVC em animais assintomáticos e expostos em área endêmica.
Palavras-chave: assintomático, Elisa, vacina, Leishmania infantum, dose profilática
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ABSTRACT
In endemic regions for visceral canine leishmaniasis (CVL), the biggest challenge currently
faced is the detection of infected and asymptomatic animals, as it may be the biggest risk
factor for maintenance of the infection. Therefore, the diagnosis based on more sensible and
specific tests may be the possible solution to control this disease. Serological tests that can
identify exposed, infected or diseased animals, such as Elisa IgG anti-Leishmania, stand out
as excellent tools for detecting animals in this clinical situation in high-risk areas because of
their high influence in these situations. Among the pathological clinical markers that may
contribute to the detection of Leishmania infection, hematological and biochemical tests were
performed. As well as the early and safe diagnosis, the treatment of infected or infectious
dogs using vaccines has been of interest to researchers .In this sense, two experiments were
performed. In the first, the immunotherapeutic response of a double dose anti-Leishmania
vaccine (Leish-Tec®) in dogs from an endemic area for CVL was evaluated. For this purpose,
85 serum samples from asymptomatic, non-reactive and low titrated reagents (1/40 cutoff
point) for RIFI tests negative to the parasitological bone marrow test were analyzed. The
immune response of treated dogs was evaluated by the anti-rA2 IgG ELISA whose antigen
(rA2) is part of the vaccine composition. The second evaluated the performance of a
recombinant protein rK28, aiming to verify its sensitivity in detecting infected animals in
endemic area. In this sense, a clinical intervention and control trial was designed to analyze
the positive and negative outcomes of the animals under study. According to serological
screening tests (RIFI) the animals were divided into five groups, including NRNV unvaccinated nonreactive, n = 23; RNV - unvaccinated reagent, n = 7; NRVS - vaccinated
nonreactive 1 ml, n = 22; NRVD - non-vaccinated reagent 2 ml, n = 16; and RVD - 2 ml
vaccinated reagent, n = 15. After grouping, the animals were vaccinated with three
applications at 21-day intervals and followed at six points of care every three months through
clinical and laboratory examinations for a period of 18 months. To assess the presence or
absence of parasites, bone marrow and PCR parasitological tests were performed at six and
nine months after vaccination, respectively. The animals serological response to infection was
assessed by anti-rA2 and anti-rK28 IgG levels. Hepatic and renal enzymes were tested as a
condition of possible tissue damage in these organs, no changes compatible with infection or
inflammation were observed, in the average of the groups in the last following point.
Regarding the evaluation of responses to anti-rA2 IgG antibodies, there was a high response
in the single-dose (NRVS) vaccinated groups and low response in the double dose (NRVD
and RVD) vaccinated groups. When the groups were compared, there was a statistical
difference between the vaccinated groups and the unvaccinated nonreactive control. The rK28
protein performed well in all groups, showing a high sensitivity in detecting positive and
negative infected parasitological tests and PCR. It was concluded that the anti-leishmania
vaccine (Leish-Tec®) is immunogenic by inducing high levels of anti-rA2 IgG antibodies.
Double-dose vaccination reduces anti-rA2 antibody levels compared to single-dose
vaccination. However, single or double dose vaccination of seropositive animals for IFAT
does not provide protection against Leishmania infection. Also, detection of anti-rK28 IgG
presents good performance for diagnosis of CVL in asymptomatic animals exposed in
endemic area

Key words: asymptomatic, Elisa, vaccine, Leishmania infantum, prophylactic dose.
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CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS
1. LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA (LVC)
1.1

Aspectos gerais
As leishmanioses são um conjunto de doenças parasitárias, infecciosas crônicas,

sistêmicas e complexas que envolvem especialmente um ciclo de interações entre um
hospedeiro, um reservatório vertebrado e um vetor. Entre as enfermidades consideradas de
importância mundial em saúde pública, se destacam como uma das seis principais doenças
tropicais negligenciadas do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde1. São
consideradas exemplo de doenças emergentes onde estão envolvidos seres humanos e animais
num contexto único de saúde (Um Mundo, Uma Saúde), cujo objetivo principal é detectar
essas doenças o mais precocemente possível, prevenindo desastres ambientais que venham a
causar transtornos epidemiológicos com alto grau de risco para as populações humana e
animal em um mesmo cenário ambiental2,3,4.
A Leishmaniose Visceral Canina (LVC) tem se mostrado mais prevalente em
relação a Leishmaniose Visceral Americana (LVA). Isso se deve ao fato de que cães
assintomáticos e doentes podem ser fonte de infecção para o vetor flebotomíneo (PsicodidaeLutzomya longipalpis), principal transmissor da LVC nas Américas5,6. Em regiões de alta
endemicidade para LVC existe uma alta prevalência da infecção subclínica, em torno de 60%
e consequentemente um baixo número de cães doentes (5 a 10%), o que leva a se considerar
que cães infectados não equivale a cães doentes7. Embora esses cães aparentemente saudáveis
possam desenvolver a infecção por L. infantum (sin. L. chagasi, responsável pela LVC em
cães) a curto e a longo prazo considerando sua capacidade de resposta imunológica, esses
animais apresentam um grande desafio para as instituições de saúde pública 8.
A resistência dos animais à infecção por Leishmania, assim como a
suscetibilidade envolve fatores como a eficiência do sistema imune, por fatores genéticos e
também não genéticos e a virulência do parasita9,10. Nesse contexto, a busca de soluções para
tratamento e controle dessa doença tem sido o foco de inúmeras pesquisas, objetivando
encontrar medicamentos ou vacinas que possam impedir o avanço da infecção causando
menos impactos ao organismo dos animais. No entanto, a complexidade morfológica dos
parasitas e sua evolução à resposta imune tem dificultado o desenvolvimento de novas de
vacinas. O objetivo da utilização de vacinas protetivas, é bloquear a infecção e não permitir a
multiplicação dos parasitas, seja como profilática ou como tratamento11,12.
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O desenvolvimento de vacinas com alta capacidade de proteção assim como testes
diagnósticos sorológicos mais sensíveis, para detecção de animais infectados e infecciosos,
tornou-se uma preocupação dos programas de controle para LVC. Entretanto, a eficácia da
proteção pelas vacinas e dos testes diagnósticos dependem da disponibilidade de antígenos
com alta capacidade de produção de anticorpos anti-Leishmania. A vacina disponível e
licenciada no Brasil atualmente (Leish-Tec®-CEVA), é composta pelo ativo A2 (proteína
recombinante) capaz de induzir resposta com anticorpos IgG anti-A2 em cães infectados e
com infecção ativa13. Por outro lado, testes sorológicos também já se encontram disponíveis,
como o imunoensaio cromatográfico rápido, baseado em um recombinante quimérico (rK28),
com alta capacidade de detectar animais infectados em áreas endêmicas.
Com o objetivo de avaliar a resposta imunoterapêutica da vacina Leish-Tec®CEVA, como tratamento, foram utilizados testes sorológicos (ELISA IgG anti-rA2 e IgG antirK28, DPP CVL) e parasitológicos (pesquisa direta em Medula óssea e PCR) num estudo de
avaliação da resposta vacinal em triagem e acompanhamento de cães em uma área endêmica.

1.2 Epidemiologia da leishmaniose visceral canina (LVC)
Pode-se avaliar a crescente expansão territorial das leishmanioses, especialmente
a LV, como decorrente de alterações climáticas e antrópicas, cujo debate vem ocorrendo nos
conceitos de saúde única. Um dos exemplos evidentes é o aquecimento global, que deverá ter
um impacto sobre a adaptação do artrópode vetor no Brasil e no mundo. A posição do Brasil
entre os países endêmicos nos últimos vinte anos acerca das condições epidemiológicas da LV
vem se modificando gradativamente em áreas rurais em um processo evolutivo eminente para
as áreas peri urbanas, predispondo a condições de epidemias e endemias, afetando todas as
classes sociais e os grandes centros urbanos, determinando um grave problema de saúde
pública14.
Consideradas doenças negligenciadas, as leishmanioses ocorrem em quase todo o
mundo e de acordo com estudos apresentam alta incidência, de aproximadamente 1,6 milhões
de casos, com ocorrência de quarenta mil mortes por ano. Endêmica em grandes áreas
tropicais, subtropicais e bacia do Mediterrâneo, a doença está disseminada em 98 países15,16.
A Leishmaniose visceral canina, apresenta uma soroprevalência de 3 a 30%
dependendo da região e de condições ecológicas. Dessa forma, as áreas de alta transmissão,
pode ter ocorrência da infecção por Leishmania ao longo do ano. Estudos têm demonstrado
que em áreas endêmicas, onde a transmissão é ativa, os animais entram em contato com os
parasitas em algum momento de suas vidas7,17. Nesse contexto, a diversidade da

3

epidemiologia da LVC resulta da complexidade das interações entre vetor, parasita e
hospedeiro. Essas interações envolvem aspectos individuais, biomassa e ecologia dos
ambientes7.
A alta endemicidade da LVC vem sendo demonstrada em vários países, afetando
milhões de cães na Ásia, nas Américas e Bacia do Mediterrâneo
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, . Considerada a infecção

de maior poder zoonótico em várias regiões do mundo, incluindo a América do Sul, a LVC
tem se destacado em todo mundo como uma doença de alta prioridade. O número de cães
infectados na América do Sul é estimado em milhões existindo uma alta prevalência no Brasil
e Venezuela16, Figura 1.

FIGURA 1 – Distribuição da leishmaniose visceral canina no mundo. Casos,
incidência, novos casos, doença clínica e doença distribuida em
várias regiões do mundo.
Fonte: www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/ Wahidhome/Home.
Acesso:14/10/2019

Um estudo sobre a epidemiologia da leishmaniose canina foi descrita por Baneth
et al.17, considerando dois conceitos com base em diagnóstico molecular, de forma que os
autores descrevem o primeiro relacionado com a taxa de infecção em várias regiões
endêmicas, contudo, nem todos os cães desenvolvem, a doença. O segundo refere as
condições favoráveis presentes, para transmissão da doença, como a densidade de vetores e
hospedeiros caninos, nos quais a infecção se dissemina rápida e extensivamente, dependendo
desses fatores. De acordo com os pesquisadores esses conceitos deixam claro que em áreas
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endêmicas a maioria das populações ficam expostas, infectadas, no entanto, não mostram
evidências de doença clínica, ou anticorpos séricos anti-leishmania20,17.
A alta prevalência da LVC em áreas endêmicas no Brasil pode estar associada a
maior risco de ocorrência da doença em seres humanos. A migração de cães de áreas
endêmicas para regiões onde a leishmaniose é inexistente também contribui para o aumento
da incidência da doença15,19. Outros fatores, como densidade demográfica, condição sócioeconômica, desmatamentos, urbanização e até imunossupressão, associados ao aumento da
prevalência da LV em cães, favorecem o aumento dos fatores de risco para humanos 20.
Na população humana, a LV vem sendo descrita no Brasil desde 1913. São
registrados 3500 novos casos por ano em média, representando 96% dos casos nas Américas,
embora exista expansão geográfica para Argentina, Paraguai e Venezuela. Nos registros do
MS do último triênio (2014 a 2016) foram notificados 3453 casos, correspondendo a uma
incidência de 1,7 casos/100 mil habitantes em 17 unidades federadas em 2014. No ano de
2016, apenas a região Nordeste concentrou 54,91% dos casos e, na região sul, nenhuma
notificação foi registrada. Contudo, segundo o MS21, novos casos começaram a surgir na
região sul e sudeste também nesse ano onde antes eram consideradas indenes.
A figura 2 mostra os primeiros relatos autoctones de casos humanos e caninos no
Brasil, em áreas antes consideradas indenes.

FIGURA 2 - Distribuição da LV no Brasil e localidades onde apareceram casos autóctones
caninos e humanos de regiões antes consideradas livres da doença.
Fonte: Ministério da Saúde-Brasil (2016)21
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1.3 Agente Etiológico
Os parasitas do gênero Leishmania são organismos do Sub-reino Protozoa, ordem
kinetoplastidae, família Trypanossomatidae. São protozoários unicelulares, intracelulares
obrigatórios, preferencialmente encontrados em fagócitos do Sistema Monocítico Fagocitário
(SMF)21,22. Estes parasitos afetam cães e seres humanos, além de outros mamíferos silvestres,
embora a doença tenha maior importância clínica e epidemiológica nas populações canina e
humana. A infecção em cães se manifesta de forma muito variável e inclui desde formas
subclínicas até as mais graves, sendo desse modo, difícil determinar o perfil clínico desses
animais no decorrer da infecção23,24.
O gênero Leishmania, foi classificado em dois subgêneros principais, Leishmania
e Viannia25. Essa classificação foi determinada com base no desenvolvimento do parasita no
sistema digestório do inseto flebotomíneo. Assim, aqueles que se desenvolvem nas regiões
anterior e média do intestino do vetor são denominados subgênero Leishmania; e os que se
desenvolvem na região posterior do intestino do mesmo são do subgênero Viannia25. Segundo
o MS26, há divergências quanto ao nome Leishmania (Leishmania) chagasi. Estudos de perfis
isoenzimáticos e moleculares demonstram que a L. chagasi é idêntica à L. infantum, sendo,
portanto, a descrição Leishmania (Leishmania) infantum chagasi27,28,22 utilizada para
determinar a leishmaniose visceral.
Embora seja confirmado o fato de que a L. infantum é a principal responsável pela
leishmaniose visceral em caninos e humanos nas Américas 1, o gênero Leishmania foi
investigado por quase 20 anos29. Após várias análises sobre as espécies e sub-espécies,
origem, epidemiologia e identidade dos parasitos, as discussões sobre o nome L. infantum ser
sinônimo de L. chagasi30,27, foi finalmente acordado que deveria ser utilizado Leishmania (L.)
infantum chagasi

30

. No entanto, Shaw27 alerta sobre o risco da seleção natural da LV no

vetor, devido as diferenças nas galectinas da parede intestinal dos flebotomíneos no processo
de adaptação dos parasitas.
A taxonomia da Leishmania, incluindo as espécies em cada complexo dos
subgêneros Leishmania, Viannia, e também Sauroleishmania e Mundinia, foi descrita por
Mohammad Akhoundi22 de forma esquemática, mostrando similaridade entre as espécies e
definindo os grupos nos quais essas se inserem, de acordo com sua distribuição em diferentes
regiões. Esse estudo foi realizado com base em testes moleculares e facilita a compreensão da
doença em suas diferentes formas clínicas. Em 2007, Bates25 já havia descrito um esquema
simplificado dessa taxonomia de forma mais resumida, mas didática (Figura 3).
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GÊNERO LEISHMANIA

Leishmania
Velho mundo
Cutanêa

L. major
L. tropica
L. aethiopica

Visceral

L. donovani
L. infantum

Viannia
(Novo mundo)
Novo mundo
Cutanêa

L. mexicana
L. amazonensis

L. braziliensis
L. peruviana
L. panamensis
L. guyanensis

Sauroleishmania
(Velho mundo)

L. tarentolae
L. gymnodacty

FIGURA 3 - Taxonomia do gênero Leishmania. Divisão e distribuição de gêneros e complexos das
Leishmanias e suas respectivas espécies de forma resumida, apresentando as espécies
mais comuns em seus ambientes.
Fonte: modificado de Bates (2007)25

Os parasitas do gênero Leishmania são digenéticos, pois assumem duas formas ou
estágios durante seu ciclo de vida: A forma flagelada ou promastigota mede de 20-30 µm, é
extracelular, alongada e movimenta-se facilmente no intestino do inseto vetor, onde se
diferenciam em promastigotas metacíclica, que são as formas infectantes. As formas
amastigotas têm de 2-4 µm e são parasitos intracelulares obrigatórios24. (Figura 4).

A

B

FIGURA 4 - Formas dos parasitos do gênero Leishmania. A) Promastigotas flageladas. B)
Amastigotas.
Fonte: http://www.infoescola.com/doenças/calazar

1.4 Inseto vetor

7

Os flebotomíneos são vetores de parasitas do gênero Leishmania, com
características biológicas próprias, estão distribuídos nas zonas mais quentes da Ásia, África,
Austrália, sul da Europa e nas Américas5, e de ocorrência na maior parte do território
brasileiro, especialmente nas regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro Oeste 26. São pequenos
dípteros de 1-3 mm de comprimento, sendo as fêmeas hematófagas; pertencem à família
Psicodidae, subfamília Phlebotominae e possuem seis gêneros diferentes. No entanto, nas
Américas predomina o gênero Lutzomyia31 e, na Europa, o Phlebotomus como vetor das
leishmanioses.
No Brasil a espécie responsável pela transmissão da leishmaniose é a L.
longipalpis31 que está adaptada e amplamente distribuída em várias regiões do Brasil, como
Nordeste, Centro-Oeste, Norte e Sudeste. Apresenta extensa distribuição geográfica com
grande extensão territorial. Estudos sobre a origem selvática do L. Longipalpis na região
Norte, mostraram os primeiros relatos da transmissão da L.(L) infantum chagasi32. Estudos
sobre a participação desses flebotomíneos implicados na transmissão da leishmaniose canina e
humana foram relatados em vários estados. No Mato Grosso do Sul, na cidade de Corumbá,
foi relatado em 1980 a presença da Lu. cruzi, mostrando alta densidade da espécie, no intra e
peri domicílio com características antropofílicas. Relatos anteriores já descritos a L. cruzi
infectada por L. (L) infantum chagasi, e a ausência da L. Longipalpis na região de
Corumbá/Ladário em Mato Grosso do Sul sugeriu esta espécie (L. cruzi) como transmissora
da leishmaniose visceral33,6.
A espécie L. longipalpis está adaptada e amplamente distribuída em várias regiões
do Brasil, como Nordeste, Centro-Oeste, Norte e Sudeste. Diante disso, aspectos como
reprodução, alimentação, comportamento e estágios de maturação desses flebotomíneos
influenciam na epidemiologia das leishmanioses28,1. Prevenir a infecção pela transmissão
vetorial tem sido objeto de estudos, uma vez que as diferentes espécies apresentam
características próprias de adaptação em diferentes ambientes. Embora ambos os sexos
necessitem de carboidrato como fonte de energia, as fêmeas preferem sangue para maturação
dos ovos e geralmente se alimentam à noite28,1. (Figura 5).
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FIGURA 5 - Fêmea de flebotomíneo
ingurgitada.
Fonte: Brasil, 201626.

1.5 Reservatórios
Com relação às leishmanioses, pode haver reservatórios secundários ou acidentais
desde que sejam infectados ao acaso em um local de foco da doença. De acordo com a OMS,
nem sempre os reservatórios de Leishmania exibem sinais de infecção, e a dinâmica e
complexa interação entre parasito e reservatório favorece sua variação biológica1.
Os modelos de apresentação dos ciclos epidemiológicos dependem da presença ou
não do reservatório. Quando presente é considerado zoonótico, quando o reservatório não está
presente, denomina-se antroponótico. Esses ciclos são causados pela L. infantum e L.
donovani, respectivamente. O primeiro com ocorrência na Bacia do Mediterrâneo, China,
Oriente Médio e América do Sul. O segundo ocorre na África Oriental, Índia, Bangladesh e
Nepal1.
Caninos domésticos (Canis familiaris) são os principais reservatórios urbanos de
L. infantum, portanto, um potencial foco de infecção para os vetores flebotomíneos devido à
alta prevalência da infecção e parasitismo nesses animais. Os animais silvestres também são
considerados reservatórios importantes, incluindo vertebrados como as raposas e marsupiais,
especialmente nas regiões Nordeste e Sudeste e na Amazônia1.
No Brasil, o ciclo silvestre como fator determinante na epidemiologia das
leishmanioses também tem sido descrito. Várias espécies foram identificadas como
reservatórios, a exemplo do cachorro do mato (Cerdocyon thous), lobo guará (Chrysocion
brachiurus) e raposa do campo (Pseudalopex vetulus)21,34. No entanto, em várias partes do
mundo, cães errantes e domiciliados têm sido incriminados como os reservatórios de maior
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importância na epidemiologia da doença. Isso pode estar relacionado a fatores econômicos e
sociais das populações, refletindo uma realidade global34,14.

1.6 Ciclo de vida
No momento em que o inseto ingere as formas amastigotas liberadas na circulação
do hospedeiro vertebrado, têm início o processo de diferenciação do parasita no seu sistema
digestório. Os parasitas se diferenciam por mecanismos bioquímicos e enzimáticos em formas
promastigotas, que se multiplicam por divisão binária, aderem ao epitélio esofágico e faringe
do inseto pela ação de desmossomos celulares e, em seguida, ocorre a diferenciação em
promastigotas procíclicas35.
Estas promastigotas secretam proteases, cuja função é destruir a membrana
peritrófica, no sistema digestório do inseto vetor e liberar os parasitas. Durante esse processo,
ocorre ao mesmo tempo da secreção das proteases, uma interrupção momentânea pela
secreção de proteoglicanas filamentosas (fPPG) e continua a divisão celular. Na sequência, os
parasitas migram para a região do esôfago, faringe e válvula estimodeal, onde atingem o
estágio de diferenciação em promastigotas metacíclicas. Devido a secreção de fPPG e
acúmulo de parasitas no local, ocorre obstrução mecânica próximo à probóscide da fêmea
flebotomínea, que regurgita para fazer o repasto sanguíneo35,36. Ao se alimentar, as fêmeas
inoculam as promastigotas, que são imediatamente fagocitadas pelas células do SMF do
hospedeiro vertebrado32.
Entre as células que compõem o SMF estão os macrófagos que, ao realizar a
fagocitose, iniciam ação junto a enzimas e outras células recrutadas para o sítio de inoculação
como neutrófilos, células dendríticas, células endoteliais, com o objetivo de eliminar os
parasitas. As promastigotas metacíclicas passam por modificações no interior da célula por
ação enzimática. Assim, perdem seu flagelo, transformam-se em amastigotas, multiplicam-se
novamente por divisão binária, rompem a membrana celular e migram para o meio
extracelular para novamente infectar outras células e para a circulação, onde posteriormente
serão ingeridas por insetos flebotomíneos, continuando seu ciclo de vida35,36 (Figura 6).
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FIGURA 6 - Modelo esquemático do ciclo de vida da Leishmania nos hospedeiros vertebrado e
invertebrado. No intestino do inseto flebotomíneo as formas promastigotas passam
por vários estágios de diferenciação até sua maturação. Nessa fase são inoculadas na
pele do cão no repasto sanguíneo das fêmeas vetoras. Ao serem inoculadas são
fagocitadas por células do SMF passam por transformação no interior da célula e
assumem a forma amastigota, migram para a circulação e voltam à derme onde são
novamente ingeridas pelas fêmeas flebotomineas e reinicia o ciclo.
Fonte: modificado de Gharbi et al, 201528.

1.7 Aspectos da resposta imunológica à Leishmania infantum.
A compreensão da interação parasito-hospedeiro é fundamental para diferenciar as
diversas formas de apresentação da infecção causada pela Leishmania. O processo que
envolve essas interações inclui os mecanismos de evasão que os parasitos utilizam para sua
sobrevivência e o papel do sistema imune do hospedeiro vertebrado. Esses mecanismos são
iniciados no momento em que os parasitos são inoculados associados com as enzimas que
fazem parte da saliva do inseto. O entendimento da relação entre esses dois atores principais
(parasito-hospedeiro) na ocorrência da infecção por Leishmania resulta também das
interações entre os componentes de alta complexidade do sistema imune (imunidade inata e
adaptativa) e os fatores de virulência do parasito37,38.
Entre as células do sistema fagocítico mononuclear do hospedeiro vertebrado, os
macrófagos destacam-se pela capacidade de sincronizar receptores como fucose-manose e
fibronectinas os quais quando ativados, estimulam a formação de pseudópodes em sua

11

membrana plasmática capazes de fagocitar os parasitos e formar vesículas com o objetivo de
mantê-los dentro da célula e promover sua eliminação37. Esses vacúolos formados após a
fagocitose são denominados fagossomos os quais posteriormente, quando se unem aos
lisossomos citosólicos, formam os fagolisossomos. Na sequência ocorrem reações química e
bioquímica de componentes internos, que alteram o pH (4,5-5,5), aumentando o poder
leishmanicida desse microambiente39,37.
A acidificação do microambiente é nociva à Leishmania e adequada ao
processamento de antígenos. Essa acidificação ocorre por ação de enzimas próton-ATPase
(V-ATPase), que hidrolisa adenosina trifosfato (ATP) e bombeia prótons no fagolisossomo. O
meio ácido, associado a alta temperatura do hospedeiro, favorece a sobrevivência da
Leishmania40. Por outro lado, os parasitos possuem moléculas de superfície como LPG e
gP63 que facilitam seu estabelecimento no interior do vacúolo. Enzimas como ATPase
também presentes em sua membrana atua como translocadora de prótons, mantendo seu pH
neutro. Isso permite que as amastigotas se tornem ativas mesmo com o pH ácido do
fagolisossomo41,42,43.
Quando inoculados os parasitos entram em contato com as células de defesa
presentes no local, como queratinócitos, células de Langehans, macrófagos dérmicos,
neutrófilos e células mononucleares sanguíneas44. Os queratinócitos também expressam
citocinas importantes na iniciação da resposta imune como as interleucinas (IL-1β), IL-12 e
TNF-α. Ao mesmo tempo as células apresentadoras de antígeno (APCs), como as células de
Langerhans e dendríticas (DCs) são ativadas e podem atuar como moduladoras iniciais da
resposta imune. Ao fagocitar o parasita, elas entram em contato com citocinas associadas à
infecção e migram para órgãos linfoides, onde apresentam antígenos processados aos
linfócitos T “naive” (LTH0)45,46.
A reação inflamatória desencadeada pela Leishmania no local da inoculação,
resulta no recrutamento de neutrófilos, macrófagos e moléculas do sistema complemento. Os
macrófagos predominam como principais fagócitos e ao serem ativados fagocitam os
parasitos. A fagocitose pode ser facilitada pela ação do sistema complemento via C3bi e C3b,
que promovem a opsonização dos parasitos facilitando sua internalização pelos receptores
CR1 e CR347 e pelos neutrófilos, os quais sendo os primeiros a chegar no local da inoculação
(referidos por alguns autores como “cavalos de troia”), fagocitam e hospedam os parasitos,
podem sofrer apoptose e posteriormente serem fagocitados pelos macrófagos48,49,44.
Outras células envolvidas na resposta imune são os mastócitos que atuam como
sentinelas no local da inoculação durante o processo inflamatório. Estas células são
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encontradas nos tecidos, e quando ativados promovem extensa degranulação liberando
mediadores inflamatórios e citocinas importantes na imunidade inata e adaptativa50. Eles
apresentam um importante papel na resposta imune protetora do hospedeiro desencadeada
desde o momento do reconhecimento dos parasitos, pela sua interação com a maturação de
células dendríticas (DCs) e consequentemente por ativação de linfócitos T auxiliares do tipo 1
(Th1). Dudeck et al.51 descreveram a atividade de mastócitos (MCs) sobre as DCs, as quais
quando ativadas induziram a proliferação de células Th1 a liberar altos níveis de IFN-ℽ e
Th17, demonstrando que os MCs também podem contribuir para diferenciação de uma
resposta Th1 e Th17.
A intensidade da resposta imune desencadeada pela infecção com L. infantum é
modulada pelo hospedeiro canino. Entretanto, existem dois extremos: a imunidade protetora
associada à resistência mediada por células Th1, também chamada resposta imune celular, e a
susceptibilidade mediada por células Th2, denominada resposta imune humoral, considerada
não protetora52. Estudos in vitro e in vivo demonstraram o papel fundamental dos macrófagos
como iniciadores do controle da infecção por Leishmania. Isso ocorre pela ativação de
linfócitos T que ao secretarem citocinas como Interferon gama (IFN-ℽ ), Interleucina 2 (IL-2)
e Fator de Necrose Tumoral alfa (TNF-α) induzem à atividade leishmanicida dos
macrófagos17.
A figura 7 mostra de forma esquemática a dicotomia de respostas Th1 e Th2 e
suas respectivas citocinas em atividade.
A resposta imune protetora, portanto, está relacionada com a resistência à
infecção por Leishmania e regulada por células Th1 e Th17, e suas citocinas características
como INF-γ, IL-2, TNF-α, IL-17, IL-21, IL-22, IL-6 e TGF-β, com consequente aumento na
produção de IgG2. Por outro lado, aquela relacionada com a susceptibilidade dos animais,
mediada por células Th2 e Treg, cujo padrão de citocinas associadas a IL-4, IL-5, IL13 e IL10, inibem a resposta Th1, aumentando a produção de IgG1, IgA e IgE, e o desenvolvimento
sintomático de doença grave38.
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FIGURA 7 - Respostas imune específica na leishmaniose visceral canina (LVC). Interação entre as
respostas Th1 e Th2. As respostas mistas de Th1 e Th2 ocorrem em cães infectados. As
células apresentadoras de antígenos ativam células Th0 ou “naive”, que podem se
diferenciar em dois perfis de células efetoras (Th1 e Th2) estimuladas por interleucinas
IL-12, IL-18 e IL-27 (Th1) e IL-4 (Th2). As citocinas IFN-g, IL-2 e TNF-α produzidas
pelas células Th1 induzem a ativação de macrófagos e a morte dos parasitas pela ação do
iNOS que otimiza a produção de NO nos macrófagos. Por outro lado, a IL-4 ativa células
Th2 e estas produzem citocinas que ativam linfócitos B (LB), que se diferenciam em
plasmócitos e os quais produzem Imunoglobulinas (Ig), facilitando a multiplicação dos
parasitas. As células T reguladoras (LTreg) secretam IL-10 e TGF-β que inibem a
diferenciação de células Th1.
Fonte: Baneth et al, 200817

O modelo de estudo canino relacionando a imunopatologia da doença e os perfis
de resistência/susceptibilidade expressos pela presença de citocinas das células ativadas pode
servir como bom marcador nas respostas imunoterapêuticas47 e na associação do diagnóstico
clínico e laboratorial. Ainda, isso demonstra a importância de biomarcadores na avaliação
clínica de cães assintomáticos e sintomáticos, que podem ser avaliados a partir do perfil de
citocinas e imunoglobulinas envolvidas na resposta imune dos mesmos53,54 (Figura 8).
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FIGURA 8 - Biomarcadores de susceptibilidade e resistência nas formas clínicas sintomática e
assintomática da LVC. A) Resposta imune humoral em animais sintomáticos.
Imunoglobulinas envolvidas na imunossupressão e densidade parasitária. B) Resposta
imune celular em animais assintomáticos. Citocinas e células relacionadas a
resistência à doença.
Fonte: Modificado de Gharbi et al. 201528

Identificar biomarcadores de L. infantum, especialmente os que estão envolvidos
com a exposição a parasitos, suscetibilidade à infecção, desenvolvimento de doenças e
monitoramento da evolução da leishmaniose é fundamental tanto na pesquisa quanto na
clínica55. Considerando que a imunopatologia da LVC exibe similaridade de biomarcadores
hematológicos, bioquímicos e apresentação clínica com a LVH, estima-se que o modelo
canino

pode

ser

uma

proposta

promissora

ao

desenvolvimento

de

protocolos

imunoterapêuticos também para aplicação em humanos com LV56,23.

1.8 Manifestações clínicas da LVC
O perfil clínico da LV é caracterizado por doença sistêmica, de evolução crônica e
infecciosa. No cão, as principais manifestações incluem dermatite, descamação periocular ou
generalizada, hepatomegalia e esplenomegalia. Em estágios mais avançados ocorre perda de
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peso, distensão abdominal, atrofia muscular e onicogrifose21,30. Devido ao polimorfismo
clínico apresentado pelos hospedeiros as leishmanioses são consideradas um conjunto de
síndromes que se apresentam de diferentes formas, dependendo da espécie do parasito e da
eficiência do sistema imune do hospedeiro56. Em caninos a Leishmania (L) infantum chagasi,
é responsável pela infecção na forma visceral. Esses animais apresentam alta susceptibilidade
e são os maiores reservatórios dos parasitos15.
A apresentação clínica da LVC é sistêmica e apresenta alta morbidade e
letalidade, principalmente se não tratada adequadamente. Embora a espécie envolvida nas
Américas seja a L. infantum, Murray et al,57 refere também a L. tropica e a L. amazonenses
implicadas na forma visceral. O período de incubação da doença varia de 2 a 8 meses e pode
manifestar as formas anérgica e hiperativa. O parasito se dissemina no organismo de forma
extensiva preferencialmente nas vísceras e órgãos linfoides (baço, fígado, linfonodos e
medula óssea) e também nos rins, pele e intestinos57.
Por essas razões, a LVC é considerada uma doença multissistêmica e crônica,
podendo levar a dificuldades no diagnóstico devido a complexa interação imunopatogênica,
diversidade de lesões teciduais, a forte presença do parasito e sinais clínicos com alto
pleomorfismo28. Esses fatores determinam um amplo cenário de cães infectados, resistentes,
assintomáticos e até doentes, levando a uma grande dificuldade em se definir a quantidade de
animais infectados nas regiões endêmicas58,39.
A infecção clínica é expressa por leves sinais, porém progressivos, podendo
evoluir para gravidade. O animal apresenta dificuldade ao exercício, perda de peso, às vezes
hiperemia e até amiotrofia localizada ou generalizada. Esses sinais, no entanto, inicialmente
são muito discretos. Os sinais mais frequentes na LVC são a linfadenomegalia e
esplenomegalia, pela marcada hipertrofia e hiperplasia medular de macrófagos e alterações na
estrutura microvascular17,28, embora inicialmente nem sempre o baço apresente aumento
muito claro. Lesões ósseas e articulares, alterações renais, hepáticas e oculares,
frequentemente estão presentes em cães com LV. Ocasionalmente pode ocorrer desordens na
hemostasia, disfunção plaquetária e culminar com epistaxe (sangramento nasal) e diarreia
hemorrágica28.
A figura 9 mostra cães com leishmaniose visceral de uma área endêmica.
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B
FIGURA 9 – Cães portadores de leishmaniose visceral. A) Baixo escore corporal. B) dermatite
furfurácea, alopecia periocular e blefarite.
Fonte: Arca Veterinária, 2019.

1.9 Diagnóstico laboratorial
O diagnóstico da leishmaniose visceral canina é complexo e muitas vezes
dificultado devido ao amplo espectro clínico que os animais apresentam e anormalidades
clinico-patológicas por vezes inespecíficas encontradas nos exames de rotina como,
hemograma, perfil bioquímico e exame de urina. Nas regiões altamente endêmicas existe uma
alta prevalência de infecção subclínica (em torno de 60%), como consequência um baixo
número de cães doentes. Considerando que em áreas endêmicas o período de incubação da
LVC varia de 3 meses até 7 anos, a maioria dos cães infectados são portadores assintomáticos
e não desenvolvem a doença. Esses animais apesar de não apresentarem sinais clínicos ou
anormalidades laboratoriais podem ter a presença do parasito, mesmo com baixos níveis de
anticorpos7,17,59.
A presença do parasito, associado a sinais clínicos compatíveis com LV, e exames
laboratoriais alterados, confirmam a doença. Nesse sentido, o diagnóstico clínico e
laboratorial torna-se uma ferramenta indispensável para controle e tratamento eficazes. Em
regiões onde a doença está presente de forma ativa devem ser considerados os testes
sorológicos quantitativos como o Teste de Anticorpos por Fluorescência Indireta (IFAT) ou
Reação de Imunofluorescência Indireta (RIFI) e o Ensaio Imunoenzimático (ELISA), para
avaliar a resposta imune humoral. Altos títulos de anticorpos com presença de sinais clínicos e
clínico-patológicos pode ser considerado diagnóstico positivo para LVC 59,60,61.
Na clínica, a primeira providência a ser considerada na suspeita de LVC é um
exame clínico detalhado, histórico do animal e a obtenção de amostras biológicas de boa
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qualidade. Na sequência, a prioridade são os exames parasitológicos para investigar a
presença do parasito em órgãos linfoides como medula óssea e linfonodos, por pesquisa direta
os por testes moleculares (Reação em Cadeia da Polimerase-PCR)60,28. No entanto, a
sensibilidade destes testes é baixa quando negativos, portanto, devem ser realizados outros
testes, como os sorológicos e imunocromatográficos (testes rápidos). Embora sejam testes
com alta sensibilidade e especificidade, não conseguem diferenciar animais infectados de
doentes62,63,28.
Os testes imunocromatográficos já são utilizados a muito tempo em triagem de
cães e seres humanos em áreas endêmicas pela rede pública. Em 2011, o MS instituiu a
substituição dos testes sorológicos ELISA e RIFI por um novo protocolo, utilizando o teste
rápido DPP-CVL (Dual Path Platform Canine Visceral Leishmaniasis) confirmado pelo
ELISA. Esses testes são sensíveis, de boa especificidade, execução rápida e baixo custo64. O
teste rápido imunocromatográfico DPP-CVL (registrado pelo MAPA- Ministério da
Agricultura e Abastecimento) é específico para diagnóstico da LVC. Consiste em uma placa
impregnada com antígeno recombinante rK28 de L. infantum, que embora apresente boa
sensibilidade, sua acurácia ainda é discutível para a detecção de infectados assintomáticos64,65.
O DPP é um teste composto por uma proteína recombinante (rK28) resultado da
fusão de outros antígenos utilizados no diagnóstico da LVC, como K9, K26 e rK39. Quando
combinado com o ELISA, tem demonstrado maior especificidade em relação aos testes
rápidos utilizados anteriormente e pode reverter as limitações do DPP-CVL. Estudos mostram
sua alta sensibilidade (96%) para LVC com especificidade de 99% em controles caninos,
comprovando que os testes com ELISA rK28 compreendem excelente ferramenta para
diagnóstico da LV64. Essa especificidade e sensibilidade do imunoensaio baseado em ELISA,
quando associada à qualidade do antígeno, e com o uso da tecnologia recombinante melhora
extensivamente devido à alta expressão e purificação das proteínas64,65.
A investigação diagnóstica por meio de exames sorológicos para LVC incluem o
DAT (Teste de Aglutinação direta) utilizado em campo, por apresentar alta sensibilidade (70100%) e especificidade (90-100%) fácil de realizar, pode ser analisado com soro ou plasma e
não requer equipamentos especializados. O IFAT, como teste de referência (utilizando
promastigotas e um ponto de corte 1/80) vem sendo substituído pelo ELISA, por ser
automatizado, utilizar kits comerciais, ter alta sensibilidade e especificidade, facilidade de
leitura e objetividade nos resultados56. Os exames diagnósticos para cães negativos que
chegam em áreas endêmicas, são os sorológicos quantitativos que devem ser feitos após 3
meses de exposição dos animais nessas localidades58.
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Os testes parasitológicos, são denominados como padrão ouro segundo a OMS1,
consistem na demonstração do parasita em aspirados, impressões e fragmentos de órgãos
linfáticos. Embora invasivos, são métodos utilizados na rotina da clínica médica, mas
inviáveis em inquéritos epidemiológicos. A especificidade desses testes é de 100% quando
positivos, mas a sensibilidade depende da parasitemia no material colhido e do estado clínico
dos animais, especialmente os assintomáticos60. Nos linfonodos e medula óssea sua
sensibilidade é baixa quando negativos (<30%) em cães infectados assintomáticos. Os exames
histopatológicos e imunohistoquímicos aumentam sua sensibilidade quando tem baixa carga
parasitária59.
A detecção de parasitas por sequenciamento de DNA é utilizada na clínica de
caninos com LV. Diversos primers foram desenvolvidos para detecção e identificação dos
parasitas e os resultados têm sido satisfatórios, especialmente a PCR em tempo real que, ao
possibilitar a análise quantitativa dos parasitas, permite a quantificação da carga parasitária de
animais infectados54,58.

A figura 10 apresenta um modelo esquemático de exames

laboratoriais em cães com suspeita de LVC na clínica.

FIGURA 10 - Avaliação diagnóstica da LVC em áreas endêmicas de acordo com os
resultados sorológicos para conduta clínica. A sorologia quantitativa,
quando negativa, mas com alta suspeita de LVC, outros testes devem ser
considerados, como citológico e PCR para confirmação. Quando positiva,
com altos títulos de anticorpos, pode-se considerar positivo.
Fonte: Guidelines Leishvet - Solano-Galego et al., 201158.
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1.10 Controle das Leishmanioses
A portaria ministerial 204/2016 refere a LVC como doença de notificação
compulsória. Assim, profissionais de saúde devem notificar aos órgãos competentes os casos
confirmados da doença, para a melhor condução dos programas de vigilância e controle,
visando reduzir a morbidade e a mortalidade das populações afetadas. Entretanto, para
alcançar esse propósito são necessários ações de vigilância efetiva, como controle das fontes
de infecção ao vetor, redução do contato dos vetores com hospedeiros e promoção de ações de
saúde21.
Os programas de vigilância e controle das leishmanioses são avaliados pelo MS a
partir do estudo epidemiológico da doença em regiões de risco, as quais são classificadas em
silenciosas, vulneráveis, não vulneráveis, receptivas e não receptivas, conforme o número de
casos confirmados. Nos últimos três anos não foram registrados casos autóctones em seres
humanos, em algumas regiões antes consideradas indenes mas foram registrados casos
caninos nessas regiões 1.
Todas as ações de vigilância, desde a entomológica até o manejo e educação
ambiental, exigem programas integrados e intersetoriais para a tomada de decisões sobre a
prevenção e controle das leishmanioses. Os métodos disponíveis para prevenção da
leishmaniose na população canina consiste basicamente na utilização de vacinas específicas,
proteção com colares impregnados com inseticidas, vigilância epidemiológica seguida de
eliminação de animais positivos e tratamento daqueles sororeagentes assintomáticos, com
estadiamento clínico possível de terapia60,58. A condição de assintomáticos desses animais,
portadores de parasitas na pele torna as medidas de controle ainda mais difíceis 61.
No Brasil, uma das medidas oficiais para o controle da LV é a eutanásia de cães
positivos. Entretanto, não é uma opção aceita por muitos proprietários e universalmente
repudiada em todas as classes sociais, cujo impacto negativo leva parte da população a
negação da doença em seus animais e a recorrer a tratamentos sem orientação médica
adequada. Estudos demonstram que a eutanásia de cães não diminui a incidência da doença
em seres humanos. Ainda, a reposição dos animais é imediata e o apego a eles têm aumentado
consideravelmente, tornando-os parte das famílias e, portanto, dificultando medidas de
controle impactantes30,58.
Diante disso, a prevenção continua sendo a melhor opção para o controle da LVC
tanto no sentido de controlar o vetor quanto os cães doentes. Deve-se ainda considerar os
diferentes ciclos de transmissão e cada elemento que compõe a cadeia epidemiológica. O uso

20

de colares impregnados com inseticidas e spotions de uso tópico tem apresentado bons
resultados, embora sua eficácia possa ser comprometida por falhas no uso dos mesmos. No
entanto, seu uso contínuo evita o risco de novas infecções e picadas dos flebotomíneo em cães
infectados. Outras medidas podem ser adotadas, como manter os cães dentro dos domicílios
ao anoitecer e início da manhã, reduzir os micro-habitats que favorecem a reprodução dos
insetos e uso contínuo de repelentes locais21,62.
Outras ferramentas de controle importantes na LVC são as vacinas uma vez que
podem fornecer proteção interna específica contra o desenvolvimento da doença clínica. Além
disso elas podem induzir resposta imune específica e impedir a evolução da doença.
Atualmente as vacinas profiláticas são um avanço no controle da Leishmaniose canina 63,61. No
Brasil, em 2004, foi licenciada pelo MAPA uma vacina Ligante Fucose-Manose (FML)
contra LVC, constituída de antígeno excretado/purificado e glicoproteínas enriquecidas com
frações isoladas de promastigotas de L. donovani, (Leishmune®)66. Apesar de ter
demonstrado boa eficácia no bloqueio e transmissão da LVC, sua licença para
comercialização foi suspensa pelo MAPA.
Mais tarde, em 2007, outra vacina contra LVC foi também licenciada pelo
MAPA, comercialmente denominada Leish-Tec®, constituída pelo antígeno A2 (proteína
recombinante), obtida a partir de gene de amastigotas presente em várias espécies de
Leishmania, tendo como adjuvante a saponina. Em estudos em camundongos a imunização
com o antígeno A2, induziu proteção contra infecção por L. donovani, L. amazonenses e L.
chagasi (Fase I) e posteriormente em outras fases mostrou eficácia em cães, induzindo
resposta Th167. Atualmente encontra-se disponível comercialmente sendo amplamente
utilizada em clínicas e hospitais veterinários.
Embora os programas de controle das leishmanioses tenham avançado no sentido
de aplicar conhecimento tecnológico e científico, muitas ações são necessárias para evitar
endemias e epidemias da doença em áreas indenes. Cães assintomáticos representam o maior
desafio para os programas de saúde humana e animal, pela complexidade no diagnóstico e
dificuldade de instituir protocolo terapêutico adequado 23.

1.11 Tratamento da LVC
A finalidade do tratamento da LVC é controlar os sinais clínicos, melhorar a
imunidade celular dos indivíduos comprometidos, minimizar a carga parasitária e,
consequentemente, reduzir a capacidade de transmissão da doença. Estão disponíveis
protocolos de tratamento de acordo com o estadiamento da doença, evolução dos sinais
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clínicos e resultados de exames laboratoriais. Esses protocolos foram elaborados por um
grupo de pesquisadores europeus intitulado LeishVet, cuja finalidade é auxiliar de forma
correta e prática o diagnóstico, tratamento, monitoramento, controle e prevenção da
leishmaniose canina64,60.
No Brasil foi criado em 2011 um grupo de estudos sobre a LVC, formado por
médicos veterinários pesquisadores e clínicos, denominado BrasiLeish, orientado pelas
diretrizes do grupo LeishVet, com o objetivo de apresentar um protocolo clínico e laboratorial
para os médicos veterinários brasileiros, vivenciando a realidade do Brasil, também de acordo
com o estadiamento da doença, cuja evolução pode ser classificada em cinco estágios, no
sentido de auxiliar a determinar a melhor terapia de tratamento e controle da LVC68.
Por vários anos o tratamento da LVC foi objeto de discussões e imposições do
governo brasileiro em eliminar os cães soropositivos no sentido de controlar a doença.
Entretanto, a resistência dos proprietários em submeter seus animais a eutanásia e as
evidências científicas de que essa conduta não diminui a incidência da doença em seres
humanos, fez com que aumentasse a pressão da sociedade pela liberação do tratamento de
cães no Brasil64,69. Foi então, licenciado em 2016 o medicamento milteforan (Miltefosine) da
empresa Virbac® Saúde Animal (NT No.11/2016/CPV/DFIP/DAS/GM/MAPA), sob
processo Nº. SP 000175-9.000003. A autorização do uso do medicamento, no entanto, foi
aceita respeitando a portaria 1426 de 11/06/2008, que regulamenta o tratamento de animais
sem, contudo, a utilização de medicamentos de uso humano.
Na leishmaniose canina as dificuldades no tratamento se devem à grande
variedade de sinais clínicos apresentados durante a infecção, o diagnóstico muitas vezes
comprometido pela presença de outras doenças transmitidas por vetores (coinfecções) ou
outras doenças não infecciosas tornando mais difícil estipular um protocolo terapêutico69.
Baseando-se nessas complicações clínicas em diferentes órgãos e alterações laboratoriais, o
sistema de estadiamento da doença em caninos, como um Guideline, proposto pelos
pesquisadores do LeishVet, em 2011 e posteriormente no Brasil pelo grupo Brasil-Leish em
2013, também por Oliva et al.39, tem como objetivo direcionar os clínicos veterinários a um
diagnóstico mais seguro com base na clínica e achados clinico-patológicos62.
Apesar dos avanços no diagnóstico e controle da LVC, o progresso no tratamento
ainda não evoluiu muito. Várias drogas usadas para tratar cães doentes, são capazes de
promover melhora dos sinais clínicos e até cura clínica, mas não eliminam realmente a
infecção59,28. Em sua grande maioria esses tratamentos foram baseados nos protocolos de
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tratamento em humanos, muitas vezes sem conhecimento da farmacocinética das drogas
específicas para caninos39.
Os animais tratados devem usar colares inseticidas, com o objetivo de evitar
reinfecções. Já foram testados vários protocolos de tratamento em cães. Os melhores
resultados

foram

de

associações

de

moléculas

leishmanicidas

com

moléculas

leishmaniostáticas21. As principais drogas utilizadas para tratamento em cães são o Alopurinol
(Ziloric ®) uma droga com ação leishmaniostática, que pode ser usado associado com outros
medicamentos por via oral na dose de 10–15 mg/kg duas vezes ao dia por no mínimo 6–12
meses60,

a Miltefosine, (alkylphosphocolina) de ação leishmanicida, que induz resposta

rápida, mas em cães existem poucos estudos sobre sua eficácia na eliminação dos parasitas,
embora seja bem conhecido seu efeito na diminuição da carga parasitária em linfonodos 70.
A miltefosine quando usada isoladamente, ocorrem mais recidivas, mas associada
ao alopurinol ou outros quimioterápicos aumenta sua eficácia. Poucos efeitos adversos tem
sido relatados com as associações. É indicada seu uso por via oral na dose de 2mg/kg uma vez
ao dia por 28 dias58,28,39. Segundo Gharbi et al.28, a Leishmania infantum desenvolve
rapidamente resistência contra a miltefosine. Outro medicamento utilizado nos protocolos
terapêuticos da LVC é a domperidona (dopamina D2, procinética e antiemética), indicada na
dose de 1mg/kg a cada 12 horas por no mínimo 30 dias, apresenta ação efetiva na redução de
sinais clínicos e títulos de anticorpos. Não apresenta ações adversas e seu uso sempre é
associado com outras drogas leishmanicidas71.
Os medicamentos autorizados para cães no Brasil, são apenas a miltefosine e
alopurinol, associados efetivamente com medicamentos de suporte para infecções
concomitantes, como outras protozooses, infecções bacterianas oculares, renais e outros
órgãos quando afetados39,58. Diante disso, a perspectiva de obter tratamento eficaz para a LVC
a partir do uso das vacinas como imunoterápicos têm despertado o interesse de muitos
pesquisadores. Os quimioterápicos utilizados até o momento no tratamento da LVC não têm
demonstrado efeitos satisfatórios, principalmente pelo alto custo e toxicidade dos fármacos.
Dessa forma, a imunoterapia torna-se atraente e futuramente promissora para seres humanos e
cães. O objetivo principal da imunoterapia é estimular o sistema imune no sentido de que
células infectadas sejam reconhecidas e eliminadas pela resposta imune celular, promovendo
a cura de forma efetiva e protetora63.

1.12 Imunoterapia como alternativa de tratamento na LVC
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A partir de 1970 começaram os estudos sobre vacinas contra leishmanioses no
Brasil. Foi lançada a Leishvacin pela Universidade Federal de Minas Gerais, utilizada como
imunoterapia na LT. A vacina composta por uma única cepa de L. amazonenses
IFLA/BR/67/PH8 estimulou o interesse dos pesquisadores na busca por uma boa resposta
imunoestimuladora. Nas últimas décadas, a pesquisa sobre imunoterápicos na LVC evoluiu
consideravelmente, utilizando vacinas ou associações de vacinas e quimioterápicos72,61.
Muitos pesquisadores têm investigado sobre o uso de vacinas no tratamento de
cães, uma vez que os tratamentos com quimioterápicos tem apresentado recidivas, e não
eliminam os parasitas, apesar da melhora dos sinais clínicos. Diante disso, a prevenção é a
melhor opção no controle da doença, em relação aos flebotomíneos com a utilização de
colares inseticidas e aos cães com o avanço das pesquisas em vacinas61,73. Nos cães que
apresentam sinais típicos de LVC, soropositivos e com a presença do parasita, a conduta
terapêutica difere daqueles assintomáticos, infectados, mas aparentemente saudáveis. Nestes
últimos, o diagnóstico molecular é mais sensível e a decisão pela terapia deve ser após
avaliação rigorosa das condições clínicas, clínico-patológicas e da gravidade da infecção. O
tratamento da LVC se baseia no estadiamento da doença e na avaliação dos exames
laboratoriais e de acordo com o estágio da doença em que se encontra o animal, toma-se a
decisão sobre o protocolo terapêutico64,12.
Estudos sobre a utilização de vacinas para tratamento e profilaxia da LVC tem se
mostrado promissor para o controle da infecção em caninos em áreas endêmicas. No Brasil, a
vacina Leishmune® foi utilizada também como imunoterapia, além do seu uso como
profilática. Foi testada em cães infectados assintomáticos, saudáveis e livres de parasitas.
como imunoterápico. Os animais receberam três doses da vacina (1,5 mg FML+1 mg de
saponina R) e foram avaliados posteriormente. Foram observados atraso nas manifestações
clínicas durante o período do estudo e redução de óbitos após o tratamento. A
imunoquimioterapia também foi testada utilizando a vacina Leishmune® associada ao
alopurinol e Anfotericina B e foi observada maior eficácia em relação a imunoterapia sozinha.
Houve redução de animais sintomáticos e de parasitos nos linfonodos avaliados por PCR74.
Nesse contexto, o desenvolvimento de vacinas assume uma real importância no
sentido de se encontrar antígenos apropriados e adequados a serem apresentados ao sistema
imune, promovendo respostas protetoras eficazes contra infecção por Leishmania. Pouco se
conhece ainda sobre imunidade protetora de longa duração mediada por linfócitos T, embora
seja conhecido que esta imunidade tem sido associada à indução de polimerases específicas
para antígenos de células T funcionais as quais expressam citocinas relacionadas a resistência
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à infecção como IFN-ℽ , TNF-α e IL-275. Os antígenos derivados de amastigotas tem sido
menos estudado como candidatos a vacinas do que os derivados de promastigotas, devido a
dificuldades para cultivos. Apesar disso, os antígenos de amastigotas podem desencadear
resposta imunológica mais específica quando utilizadas em vacinas devido à presença desses
parasitos nos tecidos durante a infecção76.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS
Considerando a imunopatologia da LV e sua relevância no desenvolvimento da
infecção em cães, ressalta-se a importância do modelo de estudo da imunoterapia nesses
hospedeiros, uma vez que sua proximidade com os seres humanos determina a necessidade de
propostas concretas e eficazes ao tratamento da LV. Ainda, são necessários protocolos
terapêuticos que não sejam competitivos, possam preservar os órgãos e tecidos dos animais e
ao mesmo tempo possam evitar a disseminação dos parasitos. Desse modo, as vacinas surgem
como alternativa no tratamento da Leishmaniose Canina, estimulando o sistema imune e
auxiliando nos protocolos que incluem fármacos tradicionais.
Entre as propostas disponíveis para tratamento e controle da LVC, a imunoterapia
e/ou a vacinação pode ser a melhor estratégia de potencial cura e prevenção da enfermidade.
Embora alguns fármacos já se encontrem disponíveis, o desafio de eliminação da doença só
poderá ser alcançado com programas de vacinação monitorados, no intuito de proporcionar
redução na transmissão e trazendo perspectivas futuras de controle efetivo em áreas
endêmicas. Dessa forma, este estudo teve por objetivo:
Geral:
- Avaliar a resposta imunoterapêutica de uma vacina anti-leishmania (LeishTec®) em cães assintomáticos e reagentes a baixa titulação (RIFI 1/40) em uma
região endêmica para LVC.
Específicos:
-Monitorar os animais do estudo com exames clínicos e laboratoriais nos seis
pontos de acompanhamento
-Analisar a resposta humoral da proteína rA2 nos cães e grupos controle no final
do estudo
- Avaliar a evolução ou não da doença no período de acompanhamento de 18
meses.
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- Correlacionar a resposta imunoterapeutica com as condições clínicas dos
animais no final do experimento.
- Avaliar a proteína recombinante K28 em ELISA como diagnóstico na mesma
área

endêmica
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CAPÍTULO 2 - EFEITO IMUNOTERAPÊUTICO DE UMA VACINA ANTILEISHMANIA EM CÃES DE UMA REGIÃO ENDÊMICA PARA
LEISHMANIOSE VISCERAL
RESUMO
Neste estudo foi avaliada a resposta imunoterapêutica de uma vacina antileishmania (Leish-Tec®), utilizada sem associação a quimioterápicos, em um grupo de cães
reagentes a baixa titulação no teste de Reação de Imunofluorescência Indireta (RIFI-1/40)
para leishmaniose visceral canina (LVC). Nesse grupo, a vacina foi aplicada em dupla dose (2
ml) pela via subcutânea na região dorso lateral, próximo a escápula, com intervalos de 21 dias
em três doses. Os grupos não vacinados receberam 1 ml de solução salina 0,9%, pela via
subcutânea, seguindo o mesmo protocolo dos grupos vacinados. Foram avaliados 85 cães de
diferentes raças, sexos e idades, domiciliados na cidade de Palmas, TO, Brasil, considerada
área endêmica para LVC. Os animais foram divididos em grupos não reagentes não vacinados
(NRNV n=21), reagentes não vacinados (RNV n=7), não reagentes vacinados com dose única
(NRVS n=22), não reagentes vacinados com dose dupla (NRVD n=15) e reagentes vacinados
com vacina dupla (RVD n=15). Os animais foram acompanhados a cada três meses com
exames clínicos, bioquímicos e imunológicos ao longo de 18 meses. Para avaliar a evolução
ou não da doença no período de acompanhamento, foram realizados testes parasitológicos de
medula óssea (MO), imunocromatográficos (DPP CVL) e PCR aos dezoito meses após a
vacinação. A resposta vacinal dos animais ao tratamento imunoterápico foi avaliada em
diferentes pontos pelo teste ELISA IgG anti-rA2. Os resulados mostraram que na avaliação
dos perfis hepático e renal não houve diferença em relação aos níveis de enzimas no último
ponto de atendimento. Com relação ao parasito, este foi detectado em alguns animais, sendo o
grupo NRNV o que apresentou maior número de animais positivos à MO e PCR. Os animais
dos grupos RVD e NRVD tiveram menor número de animais positivos aos testes
parasitológicos quando comparados aos NRNV. Em relação à resposta humoral à vacina pelos
testes ELISA IgG anti-rA2, a precisão do diagnóstico foi calculada com o número de
positivos e negativos com base nos testes de medula óssea e PCR e no cut-off estabelecido
pela curva ROC (0,2035). Posteriormente, a diferença de positividade dos animais foi
confirmada pela tabela de contingência 2x2 (p=0,02299). Os animais dos grupos NRVS,
NRVD e RVD apresentaram maior resposta à IgG ati-rA2 quando comparados aos NRNV e
RNV, demonstrando melhor resposta de anticorpos IgG anti-rA2 em animais com dose
simples (p<0,0001) do que na dose dupla na região do estudo, a qual endêmica. No entanto, os
animais vacinados apresentaram baixa parasitemia em relação aos não vacinados. O
desempenho do diagnóstico pela proteína rK28 (sensibilidade e especificidade) foi
estabelecido (valor<0,0001) entre positivos e negativos, havendo diferença entre vacinados e
não vacinados. Contudo, todos os animais permaneceram clinicamente assintomáticos durante
o período de acompanhamento. Conclui-se que a vacina anti-leishmania (Leish-Tec®) é
imunogênica ao induzir altos níveis de anticorpos IgG anti-rA2 e a vacinação com dose dupla
reduz os níveis de anticorpos anti-rA2 em relação a vacinação com dose única. No entanto, a
resposta terapêutica protetora na área do estudo não foi mantida em todos os cães.
Palavras-Chave: Elisa, imunoterapia, Leishmania infantum, rA2, teste parasitológico
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ABSTRACT
In this study were evaluated the immunotherapeutic response of an anti-leishmania vaccine
(Leish-Tec®), used without association with chemotherapy, in a group of dogs with low
titration reagents in the Indirect Immunofluorescence Reaction (1/40) for canine visceral
leishmaniasis (LVC). This group the vaccine was administered in double dose of 2 ml
subcutaneously in the lateral dorsal region, near the scapula, at 21-day intervals in three doses.
Unvaccinated groups received 1 ml 0.9% saline subcutaneously following the same protocol
as the vaccinated groups. Were evaluated 85 dogs of different breeds, sexes and ages, living
in the city of Palmas, TO, Brazil, endemic area for CVL. Animals were divided into
unvaccinated nonreactive (NRNV n = 21), unvaccinated nonreactive (RNV n = 7), nonvaccinated single-reagent (NRVS n = 22), non-vaccinated double-reagent (NRVD n = 15) and
double vaccine vaccinated reagents (RVD n = 15). The animals were followed every three
months by clinical, biochemical and immunological examinations over 18 months. In order to
evaluate the evolution or not of the disease in the follow-up period, parasitological bone
marrow (OM), immunochromatographic (DPP CVL) and PCR tests were performed at six
and eighteen months after vaccination, respectively. The vaccine response of the animals to
the immunotherapy treatment was evaluated at different points by the anti-rA2 IgG ELISA.
The obtained results showed that in the evaluation of the hepatic and renal profiles there was
no statistical difference in relation to enzyme levels at the last point. Regarding the presence
of the parasite was detected in some animals, NRNV group presented the highest number of
positive animals to OM and PCR. The animals from the RVD and NRVD groups had fewer
parasitological positive animals when compared to NRNV when compared to NRNV.
Regarding vaccine response with anti-rA2 IgG ELISA, diagnostic accuracy was calculated by
the number of positives and negatives based on bone marrow and PCR tests and the ROC
curve cut-off (0.2035). Subsequently, the animals positivity difference was confirmed by the
2x2 contingency table (p = 0.02299). The animals of the NRVS, NRVD and RVD groups
showed higher response to ati-rA2 IgG when compared to NRNV and RNV, demonstrating a
better response of anti-rA2 IgG antibodies in single-dose animals (p <0.0001) than at the
double-dose in endemic region. Although these vacineted presented low parasitemia
compared to non-vaccinated ones. Performance by rK28 protein (sensitivity and specificity)
was established (value <0.0001) between positive and negative, showing difference between
vaccinated and unvaccinated animals. However, all animals remained clinically asymptomatic
during the follow-up period. It was concluded that the anti-leishmania vaccine (Leish-Tec®)
is immunogenic by inducing high levels of anti-rA2 IgG antibodies and double dose
vaccination reduces anti-rA2 antibody levels relative to single dose vaccination. However, the
protective therapeutic response in this studied area was not maintained in all dogs.
Keywords: Elisa, immunotherapy, Leishmania infantum, rA2, parasitological test.
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1. INTRODUÇÃO

As leishmanioses são doenças caracterizadas pela

sua

cronicidade

e

infecciosidade, podendo ser fatais quando não tratadas. Em caninos, a leishmaniose visceral
(LVC) tem se mostrado presente em vários países no mundo, no entanto, é considerada uma
metazoonose de difícil controle nas Américas. É causada por um protozoário da espécie
Leishmania infantum (sin. Leishmania chagasi)1,2, um parasita intracelular obrigatório,
transmitido pela fêmea de um inseto vetor flebotomíneo, Lutzomya longipalpis. A doença está
em vários países do mundo e recentemente também presente na Argentina, Estados Unidos e
norte da Europa. Nas Américas, o Brasil tem reportado a maioria dos casos3,4,5.
No Estado do Tocantins, embora não haja dados oficiais quanto a situação de cães
infectados ou doentes, a LVC tem se disseminado no município de Palmas em toda sua
extensão, sendo considerada área endêmica, de transmissão intensa6. No Brasil, as principais
medidas de controle dessa doença são a detecção de cães infectados e a eutanásia. Entretanto,
tratam-se de medidas questionáveis, cujas falhas na detecção de cães infectados ou doentes
têm contribuído para o aumento da prevalência da doença em várias regiões do Brasil5. Diante
disso, os programas de controle da LVC atualmente têm como meta o desenvolvimento de
vacinas com alta capacidade de proteção e bloqueio do ciclo de transmissão dos parasitas7,8.
Apesar de não ser recomendado o uso de vacinas em animais soropositivos, os
países em que a doença é endêmica têm utilizado a vacinação em cães assintomáticos como
imunoterapia. Estudos mostram que cães infectados podem alterar a resposta vacinal pelo
aumento da inflamação após a vacinação9,10. O avanço no desenvolvimento das vacinas contra
a LVC e seu amplo uso desencadearam novos paradigmas ao tratamento da doença.
A vacina Leish-Tec® (CEVA Saúde Animal, Brasil), atualmente o único
imunógeno comercial disponível contra LVC, é constituída pelo antígeno recombinante A2
(rA2) associado a uma saponina. Foi obtida a partir de genes de Leishmania donovani e
confirmada pela presença de proteínas imunogênicas específicas de amastigotas, otimizando
assim o nível de imunidade e proteção induzidas pela vacina contra a leishmaniose visceral.
Essa capacidade protetiva tem incentivado seu uso em imunizações contra LVC 11,12.
O objetivo deste estudo foi avaliar se a vacinação com uma vacina antiLeishmania (Leish-Tec®) em doses única e dupla pode prevenir o desenvolvimento da
doença ativa em cães reagentes à RIFI (1/40) em uma área endêmica para LVC.
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2. MATERIAL E MÉTODOS

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética no Uso de Animais da
Universidade Federal de Goiás, CEUA-UFG, sob registro número 082/15 (Anexo 1). Um
termo de consentimento foi assinado pelos proprietários dos animais participantes deste
estudo, no qual consta a concordância das partes envolvidas em conduzir o experimento de
acordo com as condições consideradas para o estudo (Anexo 2).
A área de estudo foi a cidade de Palmas, capital do Estado do Tocantins, no Norte
do Brasil, a qual apresenta atualmente população de 299.127 habitantes e caracteriza-se como
cidade de clima tropical, com duas estações climáticas bem definidas no ano, temperatura
média entre 25,9 e 28ºC, umidade relativa do ar média de 76%, altitude média de 700 metros
e área física de 2.752 Km2, com densidade demográfica de 102,9 habitantes/Km2 13.
2.1 Delineamento experimental
Este estudo foi conduzido como um ensaio clínico, randomizado e distribuído em
dois pontos de acompanhamento (points of care), sendo um segmento de intervenção para
avaliação dos desfechos positivos e negativos, e outro segmento de controle (placebo), os
quais também seriam igualmente avaliados quanto aos desfechos positivo e negativo. Para
isso, foram distribuídos em seis pontos de intervenção para colheita de amostras biológicas e
avaliação clínica estimada a cada três meses, durante 18 meses. Todos os cães deveriam ser
mantidos em seus domicílios sem interferência na sua rotina diária, seus tutores deveriam
estar sempre presentes quando solicitados para os procedimentos do estudo, evitando, dessa
forma, o estresse nos animais durante os procedimentos experimentais. À medida que estavam
sendo selecionados, receberam colar repelente (Leevre, Ouro Fino Saúde Animal, Osasco,
São Paulo, SP, Brasil), os quais foram substituídos a cada seis meses de acordo com a
recomendação do fabricante. A Figura 1 mostra o fluxograma da distribuição geral do
delineamento experimental.
Por se tratar de estudo desenhado para avaliação em ambiente clínico, todos os
cães passaram por exame físico e clínico-patológico, e não houve restrição para randomização
de sexo, peso ou idade.
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FIGURA 1 - O desenho do estudo inicialmente, compreendeu uma seleção prévia ao
acaso. Os animais selecionados foram divididos em um grupo de estudo
vacinado (intervenção) e um grupo controle(placebo). Os desfechos
foram positivos ou negativos para os testes parasitológicos ou de PCR
para Leishmania sp. em aspirados de medula óssea nos dois grupos .

Os procedimentos foram realizados em um período total de 18 meses, após
seleção, agrupamento, exames laboratoriais específicos e vacinação dos animais. O tamanho
da mostra foi estimado em 1:1 entre os grupos, considerando 6 pontos (point of care), e cinco
grupos de no mínimo de 20 animais por grupo, prevendo perdas de 30% na triagem e 5% de
perdas entre os placebos. Os exames clínicos foram realizados por um médico veterinário, em
todo período do experimento, avaliando o escore corporal, como peso, musculatura, sinais
cutâneos, (pele e anexos), sistêmicos, (temperatura corporal retal), reticulares, (linfadenopatia,
hepatomegalia, esplenomegalia), clínico patológicos (exames laboratoriais de rotina). Após
essas avaliações os animais foram separados em grupos de acordo com os critérios de
inclusão propostos ou seja, sem sinais clínicos de doença 14. Os dados referentes ao histórico
clínico e manejo dos animais foram registrados em ficha clínica individualizada (Anexo 3).
Animais: foram triados 130 cães, dos quais 20 foram eliminados inicialmente por
não atenderem aos critérios para inclusão. Foram os critérios de inclusão: 1. exame clínico, e
clínico patológico dentro da normalidade. 2. Não apresentar outras doenças infecciosas e
parasitárias, como hemoparasitoses,

a vacinação para doenças virais adequadas,

vermifugação atualizada. 3. não reagentes aos testes imunocromatográficos (DPP-CVLBiomanguinhos). Em seguida os animais incluídos (n=110) no estudo foram classificados
quanto aos testes sorológicos RIFI (Reação de Imunofluorescência Indireta) como reagentes
no ponto de corte de 1/40 na RIFI ou não reagentes. O desfecho foi avaliado pela positividade
para a infecção canina nos testes parasitológicos ou pela PCR RFLP (Restriction Fragment
Length Polymorphism) de aspirados de medula óssea. Os animais foram distribuídos em
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cinco grupos. Todos os animais positivos nos testes (RIFI >1/40) ou com sintomatologia
associada a Leishmaniose foram descartados.
Os animais classificados em RIFI positivos foram divididos: grupo controle:
reagente não vacinado: RNV, grupo reagente vacinado dose dupla: RVD. Os animais RIFI
negativos foram agrupados em: não reagente não vacinado: NRNV; não reagente vacinado
dose simples: NRVS e não reagente vacinado dose dupla: NRVD (Figura 2).

Exame físico e
exames
laboratoriais de
rotina
Suspeitos

Doentes

Teste sorologico
quantitativo
(RIFI)
CONTROLE

Teste sorologico
quantitativo (RIFI)
TESTE
Reagentes
1/40

Reagentes
>1/40
Descartados

Não
vacinados

Vacinados
dose dupla

Não
reagentes

Não
reagentes

Vacinados
com dose
dupla

Vacinados
com dose
simples

Descartado

Não
reagentes
não
vacinados

FIGURA 2 - A seleção dos animais baseada nos critérios de inclusão aos testes laboratoriais e exame
clínico. O exame RIFI 1/40 foi utilizado como critério de inclusão para tratamento dos
animais e separará-los em grupos de reagentes e não reagentes.

Vacinação dos animais: os animais dos grupos NRVS (n=22) NRVD (n=15) e
RVD (n=15) foram vacinados com a vacina anti-leishmania (Leish-Tec®, Ceva Saúde
Animal Ltda, Paulínia, São Paulo, SP, Brasil), sendo que os cães NRVS receberam a dose de
1 ml (dose simples), por via subcutânea, na altura da escápula, do lado esquerdo, a cada 21
dias, totalizando três aplicações. Os cães NRVD e RVD, foram submetidos ao mesmo
protocolo de vacinação, mas receberam a dose de 2 ml (dose dupla) por aplicação. Todos os
animais receberam uma dose de reforço da vacina após 12 meses com a mesma dose do
protocolo inicial de vacinação, respeitando a dose de cada grupo (NRVS dose simples; NRVD
e RVD dose dupla). Os animais dos grupos NRNV e RNV foram submetidos ao mesmo
protocolo, mas receberam solução salina a 0,9% na dose de 1 ml via subcutânea.

39

Efeitos adversos: foram avaliados reação pós vacinal nos dias 0, 21 e 42 após
aplicação das doses, no local de aplicação subcutâneo (lateral esquerda próximo a escápula)
verificando presença de edema local seguida de dor. Foram aferidas temperatura retal e
questionamentos aos proprietários sobre presença de desconforto e febre. Também foram
avaliados clinicamente de modo geral, verificando a aparência da pele, os sistemas
respiratório e digestório por auscultação e palpação respectivamente. Os exames laboratoriais
após a última aplicação foram realizados seguindo o acompanhamento dos animais e
orientando os tutores para informar sobre qualquer alteração física ou comportamental.

2.2 Exames laboratoriais
Amostras: a colheita de amostras sanguíneas foi feita em duplicata onde parte da
amostra de cada animal foi utilizada para a realização do hemograma e parte para a obtenção
de soro. A contagem da série eritrocítica foi realizada em contador hematológico
automatizado (SCIL Vet abc, Animal Blood Counter, Micros Vet Horiba) e a leucometria
total e diferencial manualmente. Para a avaliação morfológica e pesquisa de hematozoários
foram confeccionados esfregaços sanguíneos sem anticoagulante corados com Giemsa e
avaliados por microscopia óptica (100x). A pesquisa de hemopaasitos foi realizada
individualmente em todas as coletas avaliando o esfregaço em toda sua extensão. O soro de
cada amostra foi obtido por centrifugação a 1500 rpm por 10 minutos, aliquotado, identificado
e estocado a -20 oC até o momento da realização dos testes. As análises bioquímicas foram
realizadas em analisador automatizado (Wiener lab. CM 250), empregando reagentes
comerciais para PT, ALT, AST, ureia e creatinina (Labtest®, Varginha, Minas Gerais, Brasil),
de acordo com a recomendação do fabricante.
Testes sorológicos: Teste ELISA anti-rA2 foram realizados de acordo com técnica
estabelecida no laboratório do Centro Tecnológico de Vacinas da Universidade Federal de
Minas Gerais (CT-Vacinas, UFMG, Belo Horizonte, MG). Os reagentes foram estabilizados
em temperatura ambiente e em um tubo de ensaio, foram adicionados 1000 µL de diluente de
amostra e 10 µL de soro teste. Para controle da reação, foram usadas na mesma placa uma
amostra sabidamente positiva (controle positivo) e uma amostra sabidamente negativa
(controle negativo), seguindo-se a homogeneização.
A solução homogeneizada foi incubada em placa de 96 poços (100 µL/poço), por
45 minutos, a 37 oC, seguindo-se o descarte do sobrenadante e cinco ciclos de lavagem de 30
segundos com solução tampão (PBS1x e Tween 20 a 0,05%). A etapa seguinte compreendeu
a adição de 100 µL de conjugado (Anti-IgG Sigma 1:200.000) em cada poço, incubação a 37
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C por 30 minutos e mais cinco ciclos de lavagem com solução tampão. Em seguida, foram

adicionados 100 uL de solução substrato TMB em cada poço, incubação por 15 minutos em
temperatura ambiente, e a seguir adição de 100 uL de solução de bloqueio da reação (H2SO4
0,5M), homogeneização por 30 segundos e leitura automatizada em 450 nm de absorbância
(MULTISKAN GO, Thermo Fisher Scientific, Finlândia). O ponto de corte médio (média dos
valores das amostras negativas somada a três vezes o desvio padrão) foi delineado a partir de
amostras da região de Palmas, TO.
O teste imunocromatográfico para LVC (DPP CVL) foi realizado conforme
recomendação do fabricante. Em resumo, adicionaram-se uma gota de sangue total da amostra
teste e duas gotas de solução antígeno-tampão (TR DPP® Leishmaniose Visceral Canina,
Biomanguinhos, Tampão de corrida) ao primeiro poço da placa teste e, em seguida, duas
gotas da solução antígeno-tampão ao segundo poço. A leitura foi realizada após 15 minutos,
sendo a amostra negativa quando da visualização de uma barra ao visor da placa, e positiva
quando da visualização de duas barras.
Teste parasitológico: foram coletadas amostras de medula óssea (PMO) após
sedação e analgesia dos animais. Para isso foi utilizado acepromazina 0,2% (0,03 mg/Kg/SC)
e morfina (0,3 mg/Kg) e, quando necessário, cloridrato de cetamina (5 mg/kg/IM) e
midazolan 1% (0,5 mg/kg/IM), bem como bloqueio local com lidocaína 4%. Com o auxílio de
uma agulha hipodérmica 40x12 mm acoplada a uma seringa de 10 ml, foram aspirados 0,5 ml
de sangue do manúbrio do osso esternal e confeccionados esfregaços em lâminas de vidro. Os
esfregaços foram secos ao ar, fixados em álcool metílico por três minutos, corados com
Giemsa por 40 minutos, lavados em água destilada, secos à temperatura ambiente e avaliados
ao microscópio óptico para a pesquisa de formas amastigotas de Leishmania spp., em objetiva
de imersão.
Exames moleculares: os testes de PCR foram realizados no Instituto Rene
Rachou, FIOCRUZ-MG, por extração de DNA das amostras de medula óssea, utilizando
PureLink Genomic DNA Minikit (Invitrogen), pelo método molecular PCR-RFLP. O alvo
utilizado na PCR: ITS1 – primers LITSR/LS.85. Os reagentes/volume utilizados foram
Tampão (10X) 2,5µL dNTPs (10Mm) 0,5µL DMSO 1,25µL Primer F 1,25µL Primer R
1,25µL MgCl2 (50mM) 0,75µL Taq Platinum 0,25µL H2O 12,25µL, temperatura de
95oC,2min, seguidos de 95oC,30seg,53oC,1min, e 72oC,1min (ciclo de 35 vezes) ,
continuando 72oC por 10 min e 4oC HOLD. As leituras dos resultados foram feitas em Gel
de Agarose 1% (Gel 1 e 2) e os positivos foram submetidos a RFLP com a enzima HaeIII,
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num mix de reagentes/volume Tampão (10X) 1,5µL HaeIII 1,0µL BSA 0,15 µL H2O 2,35µL.
As cepas de referência utilizadas pelo laboratório foram Leishmania infantum - MHOM/BR/74/PP75.

2.3 As análises estatísticas
O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com os animais
distribuídos em dois grupos vacinados e não vacinados (placebo), distribuídos em subgrupos
(NRNV, RNV, NRVS, NRVD, RVD). Os resultados foram tabulados em Excell e GraphPad.
Para determinar o valor do ponto de corte do teste de ELISA-rA2 foi calculado a curva ROC.
Para comparar a variação entre os grupos utilizou-se Anova seguida de teste de t para
comparar os grupos. A tabela de caso controle pareado foi analisada utilizando o programa
Openepi.

3. RESULTADOS

A resposta imunoterapêutica da vacina anti-leishmania (Leish-Tec®) foi avaliada
considerando os resultados dos exames clínicos, hematológicos, bioquímicos, imunológicos e
parasitológicos de cada grupo (NRNV, RNV, NRVS, NRVD e RVD), em seus respectivos
pontos de acompanhamento. A figura 3 mostra o fluxograma do estudo. 130 animais foram
recrutados e após avaliação clínica e laboratorial, de acordo com os critérios de inclusão e
exclusão, 110 animais foram incluídos no estudo. Esses animais foram testados para a
soropositividade ao RIFI, e 25 animais apresentaram RIFI acima de 1/40 e foram excluídos.
Oitenta e cinco animais assim selecionados, foram divididos em 63 animais não reagentes e
22 animais reagentes. Os 63 animais não reagentes foram divididos em não reagentes
controles (NRNV; n=25), não reagentes vacinados dose simples (NRVS; n=22) e não
reagente vacinados com dose dupla (NRVD; n=16). Os animais reagentes foram divididos em
7 animais não vacinados (RNV) e 15 animais vacinados dose dupla (RVD). Houveram 4
mortes no grupo não reagente controle não vacinado antes de completar os 18 meses de
acompanhamento, restando 21 animais. No grupo NRVD houve uma perda de seguimento.
Ao final, 80 animais foram avaliados quanto a presença ou ausência de parasitos ou PCR
positivo em aspirados de medula óssea.
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FIGURA 3 - Fluxograma mostrando o delineamento do estudo de acordo com a distribuição dos
grupos dos animais determinados pela vacinação e placebo, as perdas durante o
período e o número de animais no final do experimento.

Quanto ao perfil clínico dos cães, no período de acompanhamento, não foram
observadas alterações externas ou sistêmicas compatíveis com leishmaniose em sua forma
clínica, ou seja, não observou-se presença de sinais clínicos avaliados por exame clínico
externo por observação e palpação de sinais externos sistêmicos, como hepatoesplenomegalia,
atrofia muscular, alterações oculares ou neurológicas e reticulares como linfadenopatia focal
ou generalizada. De acordo com a avaliação clínica, dois animais do grupo RVD (2 de 15
cães) apresentaram discreta dermatite periocular e perda de peso.
A condição de doença clínica assintomática foi também confirmada por dados
patológicos como ausência de anemia, trombocitopenia, e leucometria normal (dados não
mostrados). Quanto ao perfil bioquímico (hepático e renal), observou-se nos seis pontos de
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acompanhamento, que os animais não apresentavam alterações que pudessem ser compatíveis
com doença ativa ou com resposta adversa a vacinação com dose dupla (Tabela 1).
TABELA 1 – Parâmetros bioquímicos séricos dos animais do estudo.
PARÂMETROS NRNV G1
RNV G2
NRVS G3
NRVD G4
9.52 ± 0.65

8.39 ± 0,47

7.66 ± 0.40

RVD G5

PROTEÍNA

7.96 ± 0.47

6.70 ± 0.49

ALT

41.66 ± 19.07 132.95 ± 27.80 45.13 ± 20.30 41.25 ± 17.16 39.11 ± 21.01

AST

42.20 ± 4.27

39.67 ± 6.22

41.59 ± 4.54

34.80 ± 3.84

43.21 ± 4.70

URÉIA

40.11 ± 6.77

52.64 ± 9.87

46.25 ± 7.21

34.09 ± 6.09

30.88 ± 7.46

CREATININA

0.78 ± 0.08

0.92 ± 0.12

0.75 ± 0.09

0.70 ± 0.07

0.79 ± 0.09

A resposta humoral para a vacina Leishtec® composta de proteína recombinante
A2 foi avaliada no final do estudo. Após a realização dos testes parasitológicos e PCR dos
aspirados de medula óssea, os resultados do teste de ELISA-rA2 foram classificados em
MO/PCR+ e MO/PCR-. Os resultados foram tabulados para confecção da curva ROC que
estão apresentadas na Figura 4 A. onde está demonstrada a área sobre curva, que foi de
0,6809, o que indica uma baixa habilidade do teste na detecção de animais doentes. A
avaliação da sensibilidade e especificidade do teste pela curva ROC, a partir do cut-cut-off de
0,2035, determinou uma sensibilidade de 78,57% e especificidade de 54,1% do teste. Na
figura 4 B, observa-se que os animais negativos apresentam maiores títulos de IgG contra a
proteína recombinante A2 (p < 0,0001).
Aqui foram avaliados os animais de todos os grupos, controle placebo não
reagentes e reagentes e dos grupos vacinados reagentes e não reagentes, positivos e negativos
aos testes de medula óssea e PCR.
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FIGURA 4 - A figura mostra o delineamento da curva ROC, o nível de
sensibilidade de 78,57% e especificidade de 54,1% e a área
sobre a curva de 0,8787 do teste. A figura B, mostra altos
níveis de anticorpos anti-rA2*(p=0,0001) determinados por
ELISA em cães confirmados parasitologicamente (LVC) e
grupo controle. Os resultados são expressos em densidade
óptica e a linha pontilhada representa os valores de corte
entre os grupos infectado e controle. Cada ponto representa
um animal e as barras exibem a significância do valor
mediano da OD (492nm).

Uma vez que os animais negativos apresentavam maiores títulos de IgG contra a
proteína rA2, foi perguntado se estes animais eram os vacinados com a vacina LeishTec®. Os
animais vacinados (NRVS, NRVD e RVD) apresentaram títulos de anticorpos da classe IgG
maiores do que os não vacinados (NRNV, RNV; p <0,0001) (Figura 5). Esses resultados
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indicam que a vacinação induziu resposta imune humoral contra a proteína rA2. A vacinação
dupla reduziu os títulos de anticorpos anti -rA2 nos animais não reagentes (p=0,01).

FIGURA 5 - Título de anticorpos IgG anti-rA2 no soro dos animais vacinados
ou não com vacina Leishtec após 18 meses de acompanhamento.
Os resultados foram tabulados em programa Graphpad. A
mediana e o erro padrão são mostrados por grupo. A linha
pontilhada representa o ponto de corte definido por análise na
curva ROC. Cada símbolo representa um animal. *diferença
estatística entre os valores obtidos para os animais vacinados e os
não reagentes e não vacinados (controles saudáveis). # diferença
estatística entre os valores obtidos para os animais vacinados e os
animais reagentes não vacinados (RIFI+, controles). *p<0,05; #
p<0,05.

Para avaliar se a vacina anti-Leishmania (Leishtec®) protegeu animais
soropositivos para RIFI após 18 meses de acompanhamento, foi construída uma tabela de
caso-controle no programa Openepi e avaliou-se o qui-quadrado. Na Tabela 2 apresentamos
os resultados. Conforme pode ser observado, não existe diferença estatística entre os animais
vacinados seja com dose simples ou dupla no aparecimento de parasitos ou PCR para
Leishmania na medula óssea. Considerando, os desfechos da pesquisa, os resultados mostram
que a imunoterapia utilizando a vacina em dupla dose não foi capaz de evitar a infecção de
todos os animais estudados nessa área de alta endemicidade.
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TABELA 2 - Resultado do acompanhamento clínico e parasitológico após a vacinação
com Leishtec® dose simples ou dupla, no ponto final após 18 meses.
NRNV
NRVS
NRVD
MO/PCR+
7
1
1
MO/PCR14
21
14
21
22
15
Total
Qui-quadrado=8.082, grau de liberdade=4, p=0,08

RVD
3
12
15

RNV
2
5
7

Total
14
66
80

4. DISCUSSÃO
A infecção por Leishmania infantum tem apresentado maior prevalência do que a
doença em áreas endêmicas, visto que normalmente a infecção não é igual à doença clínica, de
acordo com Boggiato et al.10. Por esse motivo, muitos relatos referem a importância de se
diferenciar infecção de doença clínica progressiva, no sentido de se melhorar o prognóstico,
estabelecer medidas de controle mais eficientes e até melhorar as condutas de tratamento 15.
Essa condição clínica foi bem estabelecida nos animais deste estudo, os quais mantiveram-se
sem sinais clínicos de doença durante todo experimento, apesar da reatividade aos anticorpos
IgG anti-rA2, cuja diferença estatística entre os animais vacinados e não vacinados foi
constatada (p=0,0001). Contudo, a expectativa de proteção duradoura da vacina na dose
terapêutica (dupla) nos animais vacinados com relação à infecção não foi evidente, visto que
alguns animais apresentaram o parasito na medula óssea ou positividade à PCR. Esses eventos
foram também relatados por Grimaldi et al.16 auando avaliaram a resposta vacinal
imunoterápica em animais de áreao endêmica, embora os autores tenham utilizado a vacina
em doses diferenciadas.
A detecção de parasitas em amostras de medula óssea pelos testes moleculares é
considerada padrão de referência como confirmação diagnóstica em regiões altamente
endêmicas após os resultados sorológicos positivos, principalmente na conduta clínica 11. A
circulação de Leishmania infantum em ambientes de alta pressão também pode ser melhor
confirmada pelos testes moleculares, especialmente aqueles que utilizam PCR-RFLP, por
serem mais seguros na detecção do parasito e, consequentemente, da infecção subclínica 10,17 e
por apresentarem possibilidades de melhor controle e tratamento dos cães. Assim, a opção
pelos testes parasitológicos de medula óssea por pesquisa direta e por PCR no último ponto
deste estudo está de acordo com relatos sobre a efetividade e segurança desses testes na
detecção dos parasitas no final dos ciclos de transmissão ao longo do período experimental 18.
Nesta pesquisa foi observado maior número de animais positivos aos dois testes no grupo
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placebo não reagente não vacinado ou exposto, apesar do uso de colares inseticidas e de não
apresentarem sinais clínicos de doença ativa. Ainda, muitos animais não desenvolveram a
doença, o que sugere alta variabilidade biológica genética ou uma alta eficiência da resposta
imune de resistência desses animais, como também observado por Vida et al.17 Reis et al.19 e
Cotrina et al.18, podendo ainda essa condição estar relacionada ao período longo de
exposição20.
Com relação aos animais vacinados com dose dupla (terapêutica) e que
apresentaram o parasito, estes receberam reforço anual da vacina, e embora tenham sido
apenas dois animais positivos, vale ressaltar a capacidade que esses animais demonstraram em
responder ao tratamento, visto que não apresentaram sinais de doença, mesmo positivos,
corroborando com estudos que relatam a condição de animais infectados, mas não doentes10.
Neste estudo, a resposta sobre a eficácia do tratamento com a vacina LeishTec® em dose
dupla foi realizada com base nos testes sorológicos, mensurados por ELISA aos anticorpos
IgG anti-rA2, avaliando seu desempenho no tratamento de animais infectados, reagentes à
titulação de 1/40. A sensibilidade de 78,57%, especificidade de 54,1% e intervalo de
confiança de 49.2 a 95,34 em animais positivos e negativos, mostraram diferença entre os dois
grupos (p=0,0001). De modo semelhante, Grimaldi (2017)16 verificou diferença entre grupos
placebo e vacinados com dose imunoterápica após vacinação em região endêmica (Pancas,
ES, sul do Brasil).
Considerando que neste estudo avaliou-se o desempenho da resposta imune à
proteína rA2 com um intervalo de 12 meses para reforço vacinal, em animais infectados sem
sinais clínicos de doença em área de alta endemicidade e também a condição do uso da vacina
como monoterapia, avalia-se os resultados como potencial subsídio para estudos futuros sobre
a monoterapia com a vacina em novas condições de tempo e associada a outros
imunomoduladores ou outros marcadores imunológicos, conforme referem Reis et al.21, em
concordância com Baxarias et al,( 2019)21, os quais referem a adição de moduladores para
aumentar a efetividade das vacinas como imunoterápicos.
Estudo utilizando a Leishtec® como imunoterapia (dose de 2 ml) em intervalos de
seis meses em animais com diferentes condições clínicas foi realizado por Ribeiro et al.22, os
quais observaram diminuição de sinais clínicos e soroconversão aos títulos de anticorpos por
IFAT e negatividade nos testes parasitológicos. Já neste estudo pode-se observar outro perfil
de resposta da proteína rA2 na dose de 2 ml em período de 18 meses, utilizando apenas colar
inseticida como apoio e os animais apresentando-se reagentes a uma titulação baixa aos testes
RIFI, acompanhados com grupos controle até o final do estudo. Por outro lado, Toepp et al.23
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mostraram bom desempenho da proteína rA2 quando da imunoterapia com dose simples
(profilática) e intervalos de 14 dias em cães de área endêmica, assim como Grimaldi et al.16
também discorreram sobre a efetiva proteção da vacina em população heterogênea, utilizando
como comparativo grupo controle exposto. No presente estudo, a dose profilática em relação a
resposta humoral apresentou boa resposta em cães negativos aos testes parasitológicos e PCR
e não houve evolução de sinais clínicos nos animais, assegurando uma robusta
imunogenicidade, e ainda um baixo número de positivos (1/22), corroborando os resultados
dos referidos estudos.
Fernandes (2008)12 demonstrou que a proteína rA2 é capaz de induzir resposta
imune celular e humoral em cães, assim como foi referido por Ribeiro et al.22, em estudo com
a vacina Leishtec® em dose imunoterapêutica em cães infectados, boa resposta imune e
soroconversão dos animais e decréscimo de parasitemia em cães tratados com dose dupla aos
seis meses. Esses autores, entretanto, avaliaram a resposta de anticorpos baseados na RIFI, em
concordância com Cotrina et al.18, que utilizaram o mesmo teste em animais naturalmente
infectados, os quais responderam com alta produção de anticorpos anti-Leishmania. No estudo
atual, a resposta humoral dos animais vacinados com dose dupla foi avaliada por ELISA antirA2, incluindo os grupos placebo. Essa resposta humoral relacionada com a vacina pode
sofrer influencia da infecção em animais infectados e positivos, uma vez que há resposta da
A2 em animais saudáveis e soronegativos12,24.
A imunoterapia não está diretamente envolvida com o patógeno como ocorre com
outras drogas, mas o uso desse tratamento tem como finalidade modular a resposta imune do
hospedeiro, aumentando a proteção contra a doença21. Contudo, sua utilização tem
apresentado melhores resultados quando associada a outros imunomoduladores disponíveis no
mercado. Assim, as vacinas têm como proposta controlar a disseminação dos parasitas e não
permitir a evolução da doença clínica, mas isoladamente pode, por vezes, não alcançar esse
objetivo, o que foi demonstrado por Borja Cabrera et al.25 quando utilizaram a Leishmune
(Zoetis) como imunoterapia única e associada a quimioterápicos. Neste estudo, observou-se
que animais vacinados com dose dupla (terapêutica) não apresentaram evolução clínica de
doença, apesar de alguns animais apresentarem parasitas e da sensibilidade (78,57%) e
especificidade (54,1%) não terem apresentado forte desempenho nesses animais.
Outros

estudos

utilizaram

vacinas

como

tratamento25,16,22,23

ou

como

profiláticas18,26, em diferentes situações em áreas endêmicas. Algumas encontram-se
comercializadas atualmente11, e os principais resultados mostraram-se semelhantes, como os
cães tratados apresentando melhora clínica, com mais relevância principalmente na fase
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moderada da doença do que na fase severa; e alguns demonstraram diminuição da carga
parasitaria. Diante disso, os resultados deste estudo, além da demonstração de ausência de
evolução clínica nos grupos vacinados e a presença de parasitas, não houve diferença entre
vacinados e não vacinados (p=0,08). Do mesmo modo, os animais reagentes (1/40) no início
do estudo e vacinados, apresentaram resultados semelhantes aos não reagentes que receberam
também a vacina em dose dupla. Com relação a resposta humoral da vacina, esta foi bem
evidenciada nos grupos vacinados, comprovando sua imunogenicidade (p=0,01), como
também descrito por Fernandes et al.11 e Testasica et al.24.
Ainda, o teste de ELISA para mensurar resposta sorológica anti-A2, utilizando a
proteína recombinante purificada rA2, preparada de acordo com a descrição de Carvalho et
al.27 e Fernandes et al.11, mostrou melhor desempenho para diagnosticar animais negativos aos
testes parasitológicos e PCR em área endêmica.
5. CONCLUSÃO
A vacina anti-leishmania (Leish-Tec®) é imunogênica ao induzir altos níveis de
anticorpos IgG anti-rA2. A vacinação com dose dupla reduz os níveis de anticorpos anti-rA2
em relação a vacinação com dose simples. No entanto, embora o número de cães doentes no
grupo vacinado com dupla dose tenha sido menor em comparação ao controle, a resposta
terapêutica protetora nessa área do estudo não foi mantida em todos os cães.
6.
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CAPITULO 3 - DESEMPENHO DO TESTE ELISA Rk28 NA IDENTIFICAÇÃO DE
CÃES ASSINTOMÁTICOS E POSITIVOS PARA LEISHMANIA EM
ÁREA ENDÊMICA

RESUMO
Para avaliar o desempenho de uma proteína quimérica recombinante rK28 baseado em ELISA
(Ensaio Imunoenzimático – ELISA-rK28), em animais clinicamente assintomáticos e
infectados de uma região endêmica para leishmaniose visceral canina (LVC), foi realizado um
estudo por um período de 18 meses de acompanhamento de cães após seleção e recrutamento,
seguido de exames sorológicos como pré-inclusão dos animais no estudo. A triagem e seleção
dos cães teve início no mês de março, finalizando no mês de julho de 2017, quando foram
incluídos os animais para vacinação com vacina anti-Leishmania, que ocorreu entre julho e
setembro de 2017. A partir desse período, iniciou-se o acompanhamento dos cães vacinados e
não vacinados (controle negativos e expostos) e avaliados a cada três meses por exames
clínicos e laboratoriais, assim como colheita de amostras biológicas para avaliação clínicopatológica. O período de acompanhamento monitorando os cães foi de 18 meses após a
vacinação. Visando avaliar a evolução ou não da doença nesse período, foram realizados
testes parasitológicos de medula óssea (MO) e PCR ao final do estudo, entre fevereiro e
março de 2019. Os animais permaneceram clinicamente assintomáticos durante todo
experimento. Para avaliação da eficácia da rK28 em ELISA utilizou-se a Receiver Operating
Curve (ROC), inicialmente para determinar a sensibilidade entre animais positivos aos testes
parasitológicos de MO e PCR, e especificidade de negativos a ambos. As diferenças entre os
grupos positivos e negativos para Leishmania foram avaliadas por teste t, não pareado, no
programa GraphPad Prism 7.00. O desempenho do teste para o diagnóstico foi calculado
utilizando o teste qui-quadrado e tabela de contingência 2x2, cuja diferença entre os grupos
foi significante (p valor= 0,000003524) e, ainda, demonstrou sensibilidade de 92,85% e
especificidade de 73,01%. O índice de desempenho para o teste e valores para verdadeiros
positivos e verdadeiros negativos, assim como acurácia diagnóstica foi calculada em intervalo
de confiança de 95%. Conclui-se que a proteína rK28 apresenta bom desempenho para
diagnóstico da LVC em animais assintomáticos e expostos em área endêmica.
Palavras-Chave: assintomático, Elisa, proteína recombinante, rK28, teste parasitológico.
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ABSTRACT
To evaluate the performance of a recombinant ELISA-based chimeric protein rK28 (ELISArK28) in clinically asymptomatic and infected animals from an endemic region for canine
visceral leishmaniasis (LVC), a study was performed over an 18 months follow-up period of
dogs after selection and recruitment followed by serological examinations as pre-inclusion of
the animals in the study The screening and selection of dogs started in March 2017 ending in
July 2017 when the animals were included for vaccination with anti-Leishmania vaccine that
occurred between July and September 2017. From that period onwards, the follow-up of
vaccinated and unvaccinated dogs (negative and exposed controls) began to be evaluated
every 3 months with clinical and laboratory examinations, as well as collection of biological
samples for pathological clinical evaluation. The follow-up period monitoring the dogs was
18 months after vaccination.In order to evaluate the evolution or not of the disease during this
period, parasitological bone marrow (MO) tests and PCR were performed at the end of the
study, between February and March 2019. Clinically the animals remained asymptomatic
throughout the experiment. To evaluate the efficacy of rK28 in ELISA we used the Receiver
Operating Curve (ROC), initially to determine the sensitivity between animals positive to the
parasitological tests of OM and PCR and specificity of negatives to both. Differences between
positive and negative Leishmania groups were evaluated by unpaired t-test using GraphPad
Prism 7.00 software. The test performance for the diagnosis was calculated using the chisquare test and using a 2x2 contingency table, whose difference between the groups was
significant (p value = 0.000003524) and also showed a sensitivity of 92,85%, and specificity
of 73.01%. The performance index for the test and values for true positives and true negatives
as well as diagnostic accuracy were calculated over a 95% confidence interval. It is concluded
that rK28 protein has a good response to anti-rK28 IgG antibodies in asymptomatic endemic
animals and is therefore a test with good diagnostic performance in these locations.
Keywords: asymptomatic, Elisa, recombinant protein, rK28, parasitological test.
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1. INTRODUÇÃO
A leishmaniose visceral canina (LVC) é uma doença zoonótica, infecciosa e tem
como principal característica a cronicidade. Representa a forma mais grave das leishmanioses
e é endêmica em várias regiões do mundo, incluindo a bacia do Mediterrâneo, Ásia, Oriente
Médio e América Latina, onde o Brasil retém a maioria dos casos. Na Europa, Norte da África
e América Latina a doença é causada pela Leishmania infantum. Nessas regiões, os
reservatórios selváticos têm sua importância epidemiológica, mas os domésticos (Canis
familiaris) são as principais fontes de infecção para o vetor em áreas urbanas 1,2. A doença é
causada por um protozoário Trypanossomatidae do gênero Leishmania, espécie Leishmania
infantum (sin. L. chagasi) e transmitida por um vetor Psycodidae, flebotomíneo da espécie
Lutzomya longipalpis3.
Em regiões de alta endemicidade, os cães assintomáticos, mas soropositivos,
assim como os sintomáticos podem ser potenciais fontes de infecção para os vetores
flebotomíneos. Assim, cães infectados, mesmo em menor número (menos de 50%) podem
desenvolver a doença, enquanto a maioria pode se apresentar resistentes. Cães suscetíveis,
infecciosos por L. infantum evoluem de forma diversificada quanto aos sinais clínicos,
dificultando com isso, a definição do estadiamento da doença nesses animais4. Esses eventos
interferem nos programas de controle devido à dificuldade em detectar animais infectados 5.
Para isso, testes laboratoriais que permitem a identificação de animais infectados,
permitiriam o estabelecimento de medidas de controle mais eficazes. Trabalhos anteriores
mostraram que a proteína rK28 da L. infantum, quando utilizada em ensaio cromatográfico
(DPP CVL-Biomanguinhos- FIOCRUZ), mostrou sensibilidade de 100% (IC 15,8-100) e
especificidade de 64,6% (IC 55,6-72,8) para detecção de cães infectados na região de PalmasTocantins6. Adicionalmente, quando essa proteína foi utilizada em ELISA, mostrou uma
sensibilidade de 96% com 99% de especificidade para LV canina7 para várias regiões
endêmicas, e 71%- 98% respectivamente na Bahia8. Nesse sentido, considerando que PalmasTO apresenta alta endemicidade para Leishmania em cães, com incidência de 80%9 decidiu-se
avaliar em ensaio randomizado a aplicação do teste de ELISA-rK28 na identificação de
animais doentes dentre os assintomáticos RIFI (Reação de Imunofluorescência Indireta para
Leishmania) positivos ao ponto de corte 1/40.
Portanto, neste estudo objetivou-se avaliar o desempenho da proteína
recombinante K28 na detecção de cães assintomáticos com baixa reatividade ao RIFI,
vacinados ou não, em uma região de alta endemicidade.
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2. MATERIAL E MÉTODOS

Ética: esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética no Uso de Animais da
Universidade Federal de Goiás, CEUA-UFG, sob registro número 082/15 (Anexo 1).
Área de estudo: a pesquisa foi desenvolvida na cidade de Palmas, capital do
Estado do Tocantins, na região Norte do Brasil, a qual apresenta atualmente uma população
de 299.127 habitantes10.

2.1. Delineamento experimental
Os procedimentos realizados foram conduzidos após um período total de 18
meses, e incluíram animais de várias localidades da cidade. No início do estudo os animais
foram selecionados após avaliação clínica e sorológica pelo ELISA (Imunoensaio enzimático)
e RIFI (Reação de Imunofluorescência Indireta) como critérios de inclusão. Foram incluídos
no estudo os cães assintomáticos e reagentes ao ponto de corte 1/40 para RIFI. Ao final do
estudo, a evolução da doença foi avaliada pela presença ou ausência do parasita nos animais
pelo teste parasitológico direto em amostras de medula óssea e pela Reação em Cadeia da
Polimerase (PCR) igualmente testados em amostra de MO. O desempenho do teste ELISArK28 foi avaliado no final do estudo pela detecção de IgG anti-rK28 nos cães avaliados. À
medida que estavam sendo selecionados, os animais recebiam colar repelente (Leevre, Ouro
Fino Saúde Animal, Osasco, São Paulo, SP, Brasil), os quais foram substituídos a cada seis
meses de acordo com a recomendação do fabricante.
Animais: o número de animais inicialmente foram de130 cães, os quais ao longo
do período de 18 meses foram eliminados à medida que não atendiam os critérios de inclusão
ou que sofriam alguma intercorrência como morte ou doença. Entre esses critérios, incluíam a
condição clínica de assintomáticos, não apresentarem outras doenças infecciosas, nem
ectoparasitas e endoparasitas. Também deveriam estar negativos aos testes parasitológicos
direto de medula óssea. Foram selecionados apenas os que se encontravam dentro desses
critérios. Os animais que não se encontravam dentro desses parâmetros foram excluídos. Não
incluíram nos critérios de inclusão, diferenças de raças, sexo ou idade. O período total do
experimento do dia zero até o final do estudo foi de 24 meses, sendo distribuído entre um
período de recrutamento, triagem e seleção dos cães, vacinação e um curso de
acompanhamento de 18 meses. Um grupo de cães passaram por um período de vacinação com
vacina anti-Leishmania após seleção e triagem, outro permaneceram não vacinado, como
controle exposto
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O desfecho do estudo foi avaliado medindo-se a soropositividade para infecção
canina pelo ELISA-rK28 e a presença de parasitas aos testes parasitológicos direto de medula
óssea e pela PCR RFLP (Reação em Cadeia da Polimerase - Restriction Fragment Length
Polymorphism). Os testes parasitológicos de medula foram realizados no sexto mês após o
início da seleção dos cães e posteriormente no mês 3 do segundo ciclo. Os testes moleculares
(PCR) foram realizados no final do estudo num período total de 18 meses de
acompanhamento.

2.2. Exames laboratoriais
Amostras: a colheita de amostras sanguíneas foi feita em duplicata, obtidos por
venopunção 5 ml nas veias jugular ou cefálica pra obtenção do soro. Para isso utilizou-se
agulhas hipodérmicas 25x8 e seringas descartáveis de 5 ml. Após acondicionamento em
frascos de tampa vermelha o sangue passou por centrifugação a 2000 rpm e posteriormente
aliquotado, identificado e acondicionado em freezer a -20oC até a realização dos testes.
Testes sorológicos: os testes de ELISA IgG anti-Rk28 foram realizados no
laboratório do Centro Tecnológico de Vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais (CTVacinas, UFMG, Belo Horizonte, MG). Após estabilização, os reagentes foram mantidos em
temperatura ambiente e procedeu-se à execução da técnica da seguinte forma: em um tubo de
ensaio, foram adicionados 1000 µL de diluente de amostra e 10 µL de soro teste. Para
controle da reação, foram usadas na mesma placa uma amostra sabidamente positiva (controle
positivo) e uma amostra sabidamente negativa (controle negativo), seguindo-se a
homogeneização.
A solução homogeneizada foi incubada em placa de 96 poços (100 µL/poço), por
45 minutos, a 37 oC, seguindo-se o descarte do sobrenadante e cinco ciclos de lavagem de 30
segundos com solução tampão (PBS1x e Tween 20 a 0,05%). A etapa seguinte compreendeu
a adição de 100 µL de conjugado (Anti-IgG Sigma 1:200.000) em cada poço, incubação a 37
o

C por 30 minutos e mais cinco ciclos de lavagem com solução tampão. Sequencialmente,

foram adicionados 100 uL de solução substrato TMB em cada poço, incubação por 15
minutos em temperatura ambiente, e a seguir adição de 100 uL de solução de bloqueio da
reação (H2SO4 0,5M), homogeneização por 30 segundos e leitura automatizada em 450 nm
de absorbância (MULTISKAN GO, Thermo Fisher Scientific, Finlândia). O ponto de corte
médio (média dos valores das amostras negativas somada a três vezes o desvio padrão) foi
delineado a partir de amostras da região de Palmas, TO.
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Teste parasitológico: foram coletadas amostras de medula óssea (PMO) após
sedação e analgesia dos animais. Para isso foi utilizado acepromazina 0,2% (0,03
mg/Kg/SC) e morfina (0,3 mg/Kg) e, quando necessário, quetamina (5 mg/kg/IM) e
midazolan 1% (0,5 mg/kg/IM), bem como bloqueio local com lidocaína 4%. Com o auxílio
de uma agulha hipodérmica 40x12 mm acoplada a uma seringa de 10 ml, foram aspirados
0,5 ml de sangue do manúbrio do osso esternal e confeccionados esfregaços em lâminas de
vidro. Os esfregaços foram secos ao ar, fixados em álcool metílico por três minutos, corados
com Giemsa por 40 minutos, lavados em água destilada, secos à temperatura ambiente e
avaliados ao microscópio óptico para a pesquisa de formas amastigotas de Leishmania spp.,
em objetiva de imersão15,19.
Exames moleculares: os testes de PCR foram realizados no Instituto Rene
Rachou, FIOCRUZ-MG, por extração de DNA das amostras de medula óssea, utilizando
PureLink Genomic DNA Minikit (Invitrogen), pelo método molecular PCR-RFLP. O alvo
utilizado na PCR: ITS1 – primers LITSR/LS.85. Os reagentes/volume utilizados foram
Tampão (10X) 2,5µL dNTPs (10Mm) 0,5µL DMSO 1,25µL Primer F 1,25µL Primer R
1,25µL MgCl2 (50mM) 0,75µL Taq Platinum 0,25µL H2O 12,25µL, temperatura de
95oC,2min, seguidos de 95oC,30seg,53oC,1min, e 72oC,1min (ciclo de 35 vezes) ,
continuando 72oC por 10 min e 4oC HOLD. As leituras dos resultados foram feitas em Gel
de Agarose 1% (Gel 1 e 2) e os positivos foram submetidos a RFLP com a enzima HaeIII,
num mix de reagentes/volume Tampão (10X) 1,5µL HaeIII 1,0µL BSA 0,15 µL H2O 2,35µL.
As análises estatísticas. O teste de ELISA IgG anti-rK28 foram analisados após
identificação dos animais positivos para Leishmania nos testes parasitológicos de medula
óssea ou PCR. O ponto de corte (cut-off) foi determinado usando a Receiver Operating
Caractheristic

Curve

(ROC),

selecionando

Sensibilidade

de

positivos

aos

testes

parasitológicos de MO e PCR e Especificidade de negativos a ambos. As diferenças entre os
grupos positivos e negativos para Leishmania foram avaliadas por teste de t, não pareado, no
programa GraphPad Prism 7.00. O desempenho do teste para o diagnóstico foi calculado
usando o teste de qui-quadrado utilizando tabela de contingência 2x2. A especificidade e
valores para verdadeiros positivos e verdadeiros negativos assim como acurácia diagnóstica
foi calculada num intervalo de confiança de 95%.

3. RESULTADOS
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As avaliações dos animais realizados trimestralmente, para colheita de amostras
e exame clínico, os quais foram realizados de acordo com a distribuição dos grupos de
vacinados e não vacinados expostos. Ao final do estudo o n amostral foi de 80 devido a
intercorrências durante o período experimental.
Quanto ao perfil clínico dos cães, no período de acompanhamento, não foram
observadas alterações externas ou sistêmicas compatíveis com leishmaniose em sua forma
clínica

assintomática

inativa

avaliada

por

sinais

externos

sistêmicos,

como

hepatoesplenomegalia, atrofia muscular, alterações oculares ou neurológicas e reticulares
como linfadenopatia focal ou generalizada. Assim, os animais permaneceram sem sinais
clínicos ao longo dos 18 meses do estudo, a exceção de dois animais do grupo vacinado
(RVD) com perda de peso e dermatite discreta, e três do grupo controle (NRNV) que
apresentaram, ao final do estudo, no último ponto de acompanhamento, perda de peso,
discreta apatia e não continuaram ate o final. A condição de doença clínica assintomática foi
avaliada por dados clínicos patológicos como anemia, trombocitopenia e leucometria (dados
não mostrados), os quais não demonstraram alterações compatíveis com doença ativa ao
longo do acompanhamento, apesar da detecção do parasita em alguns cães, assim como foram
observadas positividade ao teste de PCR posteriormente.
Quanto ao exame sorológico Elisa para avaliação dos títulos de IgG anti-rK28
realizado nos pontos de acompanhamento durante o período, com base nos testes
parasitológicos de medula óssea e moleculares (PCR), avaliou-se a detecção de anticorpos
para a proteína rK28 e sua relação com a presença ou não de parasitas nos cães. Para avaliação
da sensibilidade e especificidade do teste nos animais foi estabelecido a curva ROC, a partir
do cut-off 0,2125, determinado pela sensibilidade de 92,86% e especificidade de 73,02% com
um índice de confiança entre 66,13 a 99,82%.
Esses resultados estão demonstrados na figura 1, onde a letra A mostra a curva
ROC e sua respectiva área sobre curva (0,8787) demonstrando a capacidade diagnóstica´ para
o teste na distinção de animais de área endêmica (vacinados e controle placebo), assim como a
alta resposta de anticorpos IgG anti-rK28, tantos nos animais positivos quanto nos negativos
aos testes parasitológicos de Medula Ossea e PCR.
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FIGURA 1 - Na figura A o delineamento da curva ROC mostra o
nível de sensibilidade de 92,86% e especificidade de
73,02% e uma área de 0,8787. A figura B,
configurando um perfil de alta resposta de IgG antirK28 com significante diferença P<0,05 (p= 0,0010)
* em animais negativos e positivos aos testes de MO
e PCR, observada pelo número de animais reativos
acima do cut-off determinado (0,2125). A linha
horizontal representa a média e intervalo de
confiança de 95%.

O desempenho do diagnóstico também foi calculado com base na tabela de
contingência 2x2, avaliando os animais que obtiveram resultados positivos e negativos, aos
testes de MO e PCR. A diferença estatística foi significante (P= 0,000003524), confirmando
uma sensibilidade de 92,85% e especificidade de 73,01%, ainda com um valor preditivo
positivo de 43,33% e valor preditivo negativo de 97,87 %, refletindo um bom desempenho
para o ELISA-rK28 como teste de diagnóstico para áreas endêmicas na detecção de cães
assintomáticos e infectados por Leishmania infantum .Tabela 1 e 2.
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TABELA 1 - Número de cães positivos e negativos à PCR e MO.
PCR+/MO+

PCR-/M-

Teste +

13

17

Teste -

1

46

14
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TABELA 2 - Sensibilidade e especificidade calculados com base na tabela 2x2
Índice de desempenho – ELISA- 7K28
PCR+ / MO+ / PCR- / MOSensibilidade (%)

92,85

Especificidade (%)

73,01

VPP* (%)

43,33

VPN** (%)

97,87

* Valor de predição positivo ** Valor de predição negativa

4. DISCUSSÃO
Neste estudo foi avaliada a condição de cães não infectados ou infectados para
leishmaniose visceral, assim como o grau de exposição à doença em animais assintomáticos,
soronegativos ao teste ELISA IgG anti-leishmania e reagentes a baixa titulação ao teste RIFI
(1/40). Apesar de alguns animais apresentarem alta reatividade à IgG anti-rk28, a presença do
parasito na MO e PCR positivo no último ponto de acompanhamento, não apresentaram
evolução de sinais clínicos de doença. Isso demonstra a resistência desses cães em área
endêmica e risco de permanência da infecção de forma silenciosa nessa condição clínica de
animais nessas regiões, corroborando as observações de Foglia et al.11, que descrevem sobre
cães apresentarem infecção ativa assintomática quando naturalmente infectados por
Leishmania e a resistência desses animais em apresentar evolução de sinais clínicos.
Essa resistência pode ocorrer em animais muito expostos à leishmaniose em áreas
de atenção primária, os quais apresentam a condição de infectados assintomáticos, e também
mostram pouca resposta aos testes sorológicos, como relatado por Otranto e Dantas Torres12,
quando abordam a importância de se detectar animais nessa condição clínica em áreas
endêmicas a título de melhor controle da doença. Neste estudo, cães reagentes vacinados
apresentaram ao final do experimento menor positividade aos testes parasitológicos em
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relação àqueles do grupo não reagente não vacinado. Entretanto, o fato de apresentar parasitos
e, mesmo assim, não haver evolução clínica de doença, reforça a importância de utilizar testes
diagnósticos de maior sensibilidade, especificidade e segurança para a detecção de animais
infectados. Isso refere-se a prevenção e tratamento, especialmente na imunoterapia, onde os
parasitas podem permanecer nos tecidos e não se desenvolver. Roatt et al.13 e Toepp et al.14,
também relatam sobre animais reagentes assintomáticos e concluem que a imunoterapia
representa estratégia promissora para inibir a ação da Leishmania e não permitir a evolução da
infecção.
O fato de que animais expostos podem se tornar infectados, mas não apresentar
doença clínica tem sido motivo de muito estudo e discussão. Essa característica fenotípica tem
sido relatada em regiões endêmicas de alta pressão da doença, e foi observada neste estudo no
período de acompanhamento de 18 meses, no qual não foi detectada infecção ativa clínica ou
laboratorial nos cães, em concordância com Reis et al.15 e Pattabi et al.16, que descrevem sobre
o desafio que representa esses animais no controle da enfermidade em regiões endêmicas. Isso
pela possibilidade de apresentarem infecção subclínica e resistência às respostas aos testes
sorológicos, uma vez que o parasita pode estar presente e, portanto, se tornar potencialmente
apto a desenvolver a infecção.
Essa condição clínica, associada aos exames laboratoriais sem alterações,
pressupõe a condição de animais infectados, mas não doentes, foi também descrita por Toepp
et al.14 e Viana et al.17. Isso ressalta que a detecção precoce de animais assintomáticos em
regiões endêmicas é uma necessidade urgente para melhorar os programas de controle de
transmissão da infecção por Leishmania. Assim, testes rápidos, de fácil execução e baixo
custo tornam-se prioridade em estudos epidemiológicos e clínicos. O diagnóstico sorológico
para doenças infecciosas como as leishmanioses é o suporte ideal para estudos de populações
susceptíveis e tratamentos clínicos18, figurando como um excelente aliado na triagem e
acompanhamento dessas doenças7,6.
Entre os testes sorológicos para LVC, o ensaio enzimático utilizando antígeno
quimérico rK28 tem sido ótima ferramenta para a avaliação de animais infectados e
infecciosos18,16. Isso foi posteriormente também afirmado por Fraga et al.8, que observaram
maior eficácia do ELISA rK28 em relação ao DPP CVL. Neste estudo, quando avaliada a
resposta da IgG anti-rK28 nos animais negativos aos testes parasitológicos e PCR, seu
desempenho foi melhor, demonstrando capacidade do teste em diagnosticar animais
assintomáticos em área endêmica com sensibilidade de 92,85%. Estudo semelhante realizado
por Grimaldi et al.5, obtendo sensibilidade menor em animais positivos para parasitas e sem
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sinais clínicos de LVC. Contudo, os autores consideram relevante a identificação de animais
resistentes como medida de controle da doença.
Ressalta-se que a especificidade de 73,02% dos cães deste estudo foi avaliada em
um grupo de animais negativos para parasitas e nos testes moleculares, mas expostos em área
endêmica. Em contrapaetida, Grimaldi et al.5obtiveram especificidade de 96,0%, mas
detectada em animais de área livre de LVC. Isso demonstra o bom desempenho do antígeno
IgG anti-rK28 em animais assintomáticos negativos e corrobora a descrição de SolanoGallego et al.19, os quais avaliando animais com essa condição clínica em áreas de alto risco
relatam que o fato de estarem negativos aos testes parasitológicos não assegura que não
estejam infectados ou com doença clínica. Essa também é uma questão a que se refere
Boggiato et al.20, quando descrevem sobre a diferença entre infecção e doença. Nesse
contexto, de acordo com os resultados deste estudo e outros relatos científicos, considera-se o
imunoensaio enzimático com rK28 um bom teste para detecção de caninos assintomáticos
possivelmente infectados em regiões endêmicas.
Ainda, ao avaliar a condição de cães não infectados ou infectados para
leishmaniose visceral, assim como o grau de exposição à doença, constatou-se que o bom
desempenho do ELISA quimérico (rK28) corrobora o que foi descrito por Boarino et al.7 e
Venturin et al.21, os quais demostraram alta sensibilidade do ELISA anti-rK28 em
comparação ao anti-rK39. Fraga et al.8 também relataram ótimos resultados do desempenho
dos testes DPP CVL e ELISA em relação a protocolos anteriores que utilizavam ELISA e
RIFI6. Os resultados deste estudo ressaltam a efetividade do teste ElISA anti-rK28
(sensibilidade de 92,85% e especificidade de 73,01%) em animais assintomáticos, positivos e
negativos aos testes parasitológicos e conferem segurança para a utilização do mesmo em
regiões endêmicas em animais expostos, infectados e naqueles em risco de se tornarem
infectados. Assim, o consenso sobre a eficácia desse teste entre os autores citados corrobora
os resultados deste estudo.
O grande desafio ao controle da LVC é o fato de que o parasita na circulação
torna os animais potencialmente aptos a desenvolver a infecção, como observado por Reis et
al.15 e em concordância com Pattabi et al.16. Por outro lado, Otranto et al.12 já discutiam sobre
o fato de que cães recém-infectados expostos podem não ser detectados aos testes sorológicos,
o que poderia ser explicado pela não soroconversão nesses animais logo após a infecção,
levando ao desenvolvimento de resposta imune celular, que não é diagnosticada aos testes
sorológicos. Os autores também propuseram a necessidade de um teste padrão ouro para a
detecção de Leishmania em cães assintomáticos e sugeriam a necessidade de testes mais
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sensíveis para esses animais. Neste estudo verificou-se que no período de 18 meses não foi
observada infecção ativa e evolução de sinais clínicos compatíveis com leishmaniose nos
cães, em concordância com as afirmações de Toepp et al.14 e Viana et al.17, que relatam sobre
a condição de animais assintomáticos associada a exames laboratoriais sem alterações,
pressupor a condição de infectados, mas não doentes.
Outro estudo22 refere a associação de exames complementares clínico-patológicos
em animais suspeitos assintomáticos para confirmação diagnóstica junto aos testes
sorológicos como medida de maior segurança, especialmente para a confirmação de doença
clínica ou para a prevenção. Nesse contexto, Freitas et al.22 discorrem sobre o possível
acréscimo no perfil de proteínas totais e enzimas hepáticas em animais com resposta
inflamatória ativa em decorrência da leishmaniose. Nesta pesquisa não houve alterações
compatíveis com sinais de infecção ativa ou lesões teciduais aos exames de acompanhamento,
corroborando Grimaldi et al.5, os quais relatam que exames laboratoriais podem permanecer
inalterados em animais em condição de infecção clínica inativa na LVC. Contudo, diante da
boa condição clínica e clínico-patológica, a presença do parasita propõe a necessidade de
testes sorológicos específicos para a avaliação de infecção subclínica. Acrescente-se que
Viana et al.17 descrevem sobre o uso da vacina como imunoterápico e sua possível ação na
preservação de parâmetros laboratoriais em animais assintomáticos com baixa carga
parasitária, o que parece ter ocorrido neste estudo.
Considerando que os testes sorológicos ELISA e RIFI são recomendados pela
OMS em inquéritos epidemiológicos, e o Ministério da Saúde do Brasil atualmente
recomenda os testes DPP CVL e ELISA IgG anti-leishmania como triagem, este estudo
mostra que em regiões endêmicas e de atenção primária, outros testes mais sensíveis devem
ser utilizados para detectar anticorpos, a exemplo do ELISA IgG anti-rK28 em animais
assintomáticos e resistentes. Nesse âmbito, apesar da IgG anti-rK28 ter sido detectada em cães
de todos os grupos no período do experimento, os animais apresentaram-se clinicamente
saudáveis e sem alterações relevantes nos exames laboratoriais ao longo do período,
reforçando a teoria de que animais infectados assintomáticos e com baixa reatividade aos
testes sorológicos podem apresentar resistência a evolução da doença 16,11.
Desse modo, ensaios imunoenzimáticos utilizando antígenos de Leishmania crus
ou quiméricos têm sido propostos como ferramentas sorológicas 18. De modo semelhante,
Pattabi et al.16 apresentaram resultados excelentes com a proteína rK28 e recomendam sua
utilização no diagnóstico rápido da leishmaniose visceral junto a outros testes
complementares. Neste trabalho foi demonstrada a relevante sensibilidade da resposta à IgG
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anti-rK28 (p<0,05) resultante de animais assintomáticos infectados e expostos. Esse fato pode
ser explicado pelo constante contato dos cães com o vetor e, consequentemente, com o
parasito. Assim, animais expostos embora permaneçam assintomáticos, podem atuar como
potenciais fontes de infecção aos flebotomíneos, sendo que essa condição muitas vezes não
tem sido diagnosticada devido a limitações nos testes sorológicos e parasitológicos 8.

5. CONCLUSÃO
Conclui-se que a detecção de anticorpos IgG anti-rK28 por ELISA apresenta bom
desempenho para o diagnóstico da LVC em animais assintomáticos e expostos em área
endêmica.
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CAPÍTULO 4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando a importância da LVC como doença zoonótica, estudos sobre sua
imunobiologia e imunopatogênese são essenciais para a tomada de decisões sobre tratamento,
controle e epidemiologia. Os tratamentos convencionais para cães com leishmaniose têm
demonstrado efeitos adversos prejudiciais a esses animais, o que impulsiona a realização de
pesquisas acerca de outras possibilidades terapêuticas.
Estudos sobre imunoterapia vêm despertando discussões sobre novas alternativas
de tratamento com o uso de vacinas e outros imunomoduladores, com o objetivo de causar
menor impacto no organismo e proteção duradoura aos animais. Isso evitaria resistência dos
parasitos a medicamentos, diminuiria os custos com tratamento e o tempo de uso dos
quimioterápicos, diminuindo riscos de lesões em órgãos vitais e coinfecções que atualmente
são os maiores problemas relacionados ao tratamento da LVC.
Entretanto, existe a necessidade de estudos complementares acerca da segurança
da vacina anti-Leishmania como terapia. Isso é essencial, uma vez que não há resposta
definitiva em relação ao tratamento de animais clinicamente saudáveis, mas infectados, em
regiões endêmicas, visto que os tratamentos convencionais são direcionados a animais
doentes ou com infecção ativa, o que muitas vezes determina efeitos adversos e fatores de
risco para as populações. As perspectivas de uso de imunoterápicos são positivas, pois ao
utilizar vacinas e imunomoduladores no tratamento curativo ou profilático das leishmanioses,
busca-se obter proteção e diminuir o risco de transmissão, além de permitir menos custo e
efeitos colaterais.
A grande dificuldade de realizar estudos sobre a efetividade de imunoterápicos em
animais sem sinais clínicos, mas infectados, está no fato de que esses apresentam um fenótipo
clínico e laboratorial inalterados e não respondem bem aos testes imunológicos. A
complexidade de detecção da infectividade nesses animais relacionada aos exames
sorológicos é a possibilidade de falhas em regiões com alta endemia para a LVC, como visto
neste estudo. Os exames disponíveis por vezes não detectam animais infectados,
principalmente aqueles que recebem manejo adequado, incluindo vacinação e desverminação
regulares, boa alimentação e cuidados com higiene, o que reflete, por consequência, um
sistema imune eficiente.
A principal dificuldade na realização desta pesquisa foi selecionar animais
domiciliados, clinicamente saudáveis, livres de ectoparasitas e endoparasitas, com
proprietários responsáveis e dispostos a colaborar durante 18 meses, incluindo colheita de
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amostras sanguíneas periódicas e de medula óssea, monitoramento clínico e laboratorial.
Inicialmente foram triados 130 animais, finalizando 80 devido a incidentes na triagem,
viagens e mudanças imprevistas dos proprietários, acidentes e condições familiares como
separação e limitações financeiras.
Fatores como distância entre o campo experimental de colheitas e a realização dos
testes também foi uma das dificuldades durante a pesquisa, assim como falta de recursos
financeiros. Isso limitou a realização de testes mais específicos, embora a intenção da
pesquisa fosse realmente trabalhar com a realidade da rotina médico-veterinária com relação
ao uso da vacina anti-Leishmania, especificamente a Leish-Tec® como imunoterapia. As
dúvidas dos clínicos e tutores a respeito da utilização da vacina como terapia consistem no
período adequado de intervenção, no momento da realização de reforços e por quanto tempo
um protocolo de imunização pode ser mantido. A realização de testes como RIFI na rotina
clínica é fundamental no processo de tratamento, pois é necessário acompanhar a resposta
humoral dos cães para avaliação diagnóstica e de prognóstico.
Essa realidade consiste no que vem sendo vivenciado rotineiramente pelos
médicos veterinários de todo país, convivendo com animais clinicamente saudáveis, pouco
reagentes aos testes sorológicos disponíveis e recomendados pelo Ministério da Saúde, e com
a necessidade de diagnóstico rápido em áreas endêmicas onde os proprietários exigem pressa
na solução diagnóstica de seus animais. Ainda, a ansiedade dos tutores frente aos resultados
pouco definidos, como baixa titulação aos testes sorológicos, ou confirmação da doença, visto
que se trata de enfermidade zoonótica, cuja recomendação do governo é a eliminação de cães
soropositivos ou reagentes aos testes imunocromatográficos disponíveis para triagem.
Entre as propostas iniciais deste estudo estavam o acompanhamento clínico ao
longo do período de intervenção, colheitas de amostras, avaliação de interferon gama e
moléculas CD4 e CD8, avaliação das IgGs anti-rK28 e anti-rA2, avaliação da parasitemia
pelo

teste

parasitológico

de

MO,

e

avaliação

da

infecção

pelo

teste

rápido

imunocromatográfico (DPP CVL) e pelas proteínas séricas, enzimas hepáticas e renais.
Destaque-se que algumas dessas propostas não foram realizadas no período previsto devido às
dificuldades enfrentadas na logística do experimento e outras por intercorrências imprevistas
na realização dos testes, como as células monoclonais e interferon gama, cujos resultados não
encaixaram no contexto dos artigos elaborados para este estudo, mas encontram-se
disponíveis.
Contudo, foram obtidos resultados relevantes quanto ao uso da vacina como
terapia em animais infectados, mas sem sinais clínicos de doença, assim como quanto a
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proteína estudada como meio de diagnóstico para cães assintomáticos de áreas endêmicas.
Diante dos resultados, é perceptível a importância da utilização de imunoterápicos como
suporte no tratamento da LVC, embora neste estudo tenha sido observada a necessidade de
intervenção e acompanhamento dos cães quando apresentam parasitemia, visto que a resposta
vacinal com dose dupla (terapêutica) foi baixa em animais pouco reagentes. No entanto,
embora os grupos reagentes tratados (RVD) e os não reagentes controle que também
receberam vacina em dupla dose (NRVD) tenham apresentado resposta humoral mais baixa
quando comparados ao grupo não reagente não vacinado (NRNV), percebe-se que esses
animais não apresentaram evolução da doença e poucos apresentaram parasitemia. Isso
demonstra que a vacina foi capaz de inibir a disseminação dos parasitas e não permitiu a
infecção dos demais animais dos referidos grupos, mesmo considerando que não houve
diferença entre esses cães.
Assim, como anteriormente relatado na literatura, a resposta induzida pela vacina
está relacionada com a resposta imune celular (Th1) e esse evento pode ter interferência na
resposta humoral. Nesse sentido, visto que a resposta clínica foi positiva nos animais deste
estudo,

considera-se

importante

condutas

complementares,

como

estudo

com

acompanhamento por período menor para reforço vacinal e utilizando grupo maior de
animais, avaliação terapêutica com a vacina associada a outros imunomoduladores com
acompanhamento sorológico e parasitológico em períodos mais curtos para a detecção do
possível momento de infecção dos cães, e acompanhamento de testes imunológicos ELISA
anti-rA2 e RIFI com diluição plena para avaliação da resposta humoral à vacina e à infecção
de forma quantitativa.
Como propostas futuras, a avaliação do tratamento com outros imunoterápicos
pode ser viável, visto que os cães respondem bem aos tratamentos com imunoterapia,
especialmente nas condições clínicas positivas e de exposição em áreas endêmicas, como foi
visto nesta pesquisa. Esse é um desafio para todos os profissionais envolvidos em estudos
clínicos e epidemiológicos das leishmanioses. As ações conjuntas de controle, como o uso
de colares inseticidas e boas condições de manejo, certamente serão benéficas aos
tratamentos, assim como um diagnóstico mais eficaz como foi avaliado nesta pesquisa,
utilizando antígenos de boa sensibilidade, a exemplo da proteína rK28 em ELISA.
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ANEXO A - CEUA

72

ANEXO B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA ANIMAL
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PELO PRORPIETÁRIO
EU,________________________________________________________,CPF___________________
____________,
ENDEREÇO________________________________________________________,TELEFONE_____
NOME_______________
IDADE______________________________,
SEXO___________________, RAÇA_____________________________________
AUTORIZO QUE MEU ANIMAL CITADO ACIMA PARTICIPE DA PESQUISA INTITULADA
“AVALIAÇÃO DA RESPOSTA IMUNE E DO EFEITO DA VACINA LEISH-TEC COMO
IMUNOTERAPIA EM CÃES DE UMA REGIÃO ENDÊMICA PARA LEISHMANIOSE
VISCERAL CANINA EM PALMAS- TO, BRASIL”, E DECLARO QUE CONCORDO E ESTOU
CIENTE DO COMPROMISSO QUE TEREI COM MEU ANIMAL NO DECORRER DA
PESQUISA, COM RELAÇÃO ÀS ORIENTAÇÕES QUE ME FORAM PASSADAS E
COMPROMETO-ME A CUMPRIR COM O QUE ME FORA PROSPOSTO, CONFORME
DESCRITO ABAIXO:
- vacinar e vermifugar meu animal nos dias marcados durante o período do experimento;
- manter meu animal encoleirado, sem acesso à rua, exceto com guia e uma pessoa responsável;
- levar o animal na clínica nas datas marcadas pelo médico veterinário;
- informar ao pesquisador toda e qualquer alteração que notar no meu animal;
- manter o animal sem pulgas ou carrapatos, seguindo as orientações propostas;
- ficar ciente de que meu animal não estará mais na pesquisa caso venha a apresentar qualquer
problema de saúde que seja diagnosticado durante o experimento;
- comunicar ao pesquisador se mudar de endereço ou se o animal fugir ou sofrer qualquer tipo de
acidente;
- manter meu animal bem alimentado e não permitir qualquer tipo de cruzamento durante o período da
pesquisa.

PALMAS, ________ DE ___________________ DE ___________

_____________________________
PROPRIETÁRIO DO ANIMAL
DOUTORANDA

_________________________________
PESQUISADOR-
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ANEXO C – Ficha Clínica Individual
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA ANIMAL
FICHA CLÍNICA (1ª AVALIAÇÃO)
NOME DO ANIMAL:
RAÇA:
SEXO:IDADE:
PESO:
PROPRIETÁRIO:
ENDEREÇO:
TELEFONES:
E-MAIL:
HISTÓRICO DO ANIMAL:
VACINADO ( ); VERMIFUGADO ( ); QUANTAS DOSES ( ); ECTOPARASITOS ( ); VACINA
DO CALAZAR ( );
VIVE COM OUTROS ANIMAIS ( ) SE SIM, ESTÃO SAUDÁVEIS ( ); SAI À RUA ( ); VIVE EM
CANIL ( ); FICA
SOLTO ( ); HISTÓRICO DE DOENÇA ANTERIOR ( ) QUAL: ____________________________.
EXAME CLÍNICO:
TEMPERATURA:
FC:
FR:
PULSO:
PELE E ANEXOS:
LINFONODOS REATIVOS:
ABDOMEN:
ARTICULAÇÕES:
QUALIDADE DA PELAGEM:
ESTADO GERAL DO ANIMAL:
ALIMENTAÇÃO:
EXAMES LABORATORIAIS:
HEMOGRAMA ( ); PAAF MO ( ); UREIA ( ); ALT ( ); AST ( ); CREATININA ( ); ELISA E
RIFI ( );
TITULAÇÃO:________________; PO ( );
FOTO ( ); ANEXAR NA FICHA.

_________________________________________________________

RESPONSÁVEL PELO CADASTRO

