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Resumo

no Brasil, a Leishmaniose Visceral Americana ocorre de forma zoonótica, 

acometendo humanos e tendo como reservatório principal o cão. O diagnóstico e a eliminação 

precoce dos animais soropositivos são elementares nos processos de formulação dos programas 

de Controle da doença. dada a importância do sorodiagnóstico, o presente estudo objetivou 

identificar caninos positivos para a Leishmaniose Visceral Americana pela técnica sorológica 

Enzime-Linked immunosorbent Assay (ELiSA) no distrito de Monte Gordo, zona litorânea de 

intenso turismo do município de Camaçari (BA), e classificá-los de acordo com a sintomatologia 

clínica. O inquérito sorológico foi realizado em 358 cães e a soroprevalência encontrada foi de 

14,8%. A significância estatística ocorreu entre sorologia positiva e as variáveis: comportamento 

apático, estado nutricional caquético, onicogrifose, pelagem ruim, linfadenopatia presente e 

coloração pálida das mucosas. 
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CLiniCAL ASpECtS OF CAninE ViSCERAL LEiSHMAniASiS in tHE diStRiCt OF MOntE 
GORdO, CAMAÇARi (BA)

Abstract
in Brazil, American Visceral Leishmaniasis is characterized by a zoonotic cycle 

that affects humans with canines as the main reservoir. Early diagnosis and elimination of 
seropositive animals are fundamental for devising control programs for this disease. Given the 
importance of serodiagnosis, the purpose of this study was to identify positive canines for American 
Visceral Leishmaniasis through the Enzyme-Linked immunosorbent Assay (ELiSA) technique in 
the district of Monte Gordo, a coastal zone with intense tourist activity in the municipality of 
Camaçari (BA). this study also aimed to classify the canine cases based on their clinical symptoms. 
Serological surveillance was performed in 358 dogs and the seroprevalence reached 14.8%. 
Statistical significance was found between positive serology and the following variables: apathetic 
behavior, cachexia, onynchogryphosis, bad hair, lymphoadenopathy, and pale mucous membrane.

Key words: American visceral leishmaniasis. Seroprevalence. Clinical signs.

ASpECtOS CLÍniCOS dE LA LEiSHMAniOSiS ViSCERAL CAninA En EL diStRitO dE 
MOntE GORdO, CAMAÇARi (BA)

Resumen
En Brasil, la Leishmaniosis Visceral Americana ocurre de forma zoonótica, 

afectando a los humanos y teniendo, como reserva principal, al perro. El diagnóstico y 
la eliminación rápida de los animales seropositivos son elementales en los procesos de 
formulación de los programas de control de la enfermedad. dada la importancia del 
serodiagnóstico, el presente estudio objetivó identificar a los perros positivos para la 
Leishmaniosis Visceral Americana usando la técnica serológica Enzime-Linked immunosorbent 
Assay (ELiSA) en el distrito de Monte Gordo, zona costera de intenso turismo en el 
municipio de Camaçari (BA), y clasificarlos de acuerdo con la sintomatología clínica. La 
investigación serológica fue realizada con 358 perros encontrándose una seroprevalencia de 
14.8%. Estadísticamente hubo una diferencia significativa entre los resultados de serología 
positiva y las siguientes variables: comportamiento apático, estado nutricional caquéctico, 
onicogrifosis, pelaje pobre, linfadenopatía presente y palidez en las superficies mucosas. 

palabras-clave: Leishmaniosis Visceral Americana. Seroprevalencia. Señales clínicas.
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INTRODUÇÃO 

no âmbito doméstico, o cão (Canis familiaris) vem sendo apontado como o principal 

reservatório da Leishmaniose Visceral Americana (LVA), sobretudo em áreas urbanizadas, sendo 

o mais importante alvo das medidas de controle dessa doença.1,2 

A LVA é uma doença de notificação compulsória, que tem colocado o Brasil em 

destaque no panorama mundial pelos altos índices de endemicidade em várias regiões. Os 

estados do nordeste ainda influenciam significativamente as estatísticas nacionais. na Bahia, a 

enfermidade é endêmica em 52% de seus municípios, sendo registrada, no período de 1996 a 

2006, uma média de 715 casos/ano.3,4 

A região central do estado concentra as mais elevadas taxas brutas da enfermidade, 

porém, nos últimos anos, observou-se a dispersão geográfica da doença para o litoral e o 

sul do estado, tradicionalmente indenes, indicando mudanças no perfil ecoepidemiológico 

da doença.5,6 no município de Camaçari, a doença é historicamente endêmica, com altas 

prevalências e incidências de casos caninos.7,8 

A importância epidemiológica do cão advém do fato de a doença ser mais 

prevalente na população canina que na humana; dos casos caninos normalmente precederem 

espaço-temporalmente a ocorrência dos casos humanos; e da existência de uma grande 

quantidade de cães assintomáticos com intenso parasitismo cutâneo, permitindo que os vetores 

se infectem facilmente e perpetuem o ciclo da endemia.9-11 

A LVA é uma doença em que os aspectos clínicos apresentam-se de diversas 

maneiras nos cães soropositivos, desde um quadro aparentemente sadio até um estágio 

terminal.12,3 Cães susceptíveis desenvolvem resposta imune tipo humoral e apresentam 

doença progressiva, manifestando apenas alguns sinais clínicos ou a maioria deles. Cães 

resistentes não apresentam sinais clínicos sugestivos por desenvolverem uma resposta imune 

predominantemente celular.13,14 

O diagnóstico laboratorial da Leishmaniose Visceral Canina (LVC) é similar ao 

realizado na patologia em humanos, baseando-se no exame parasitológico ou sorológico. 

Atualmente, no que se refere às provas sorológicas utilizadas em inquéritos de saúde pública 

pelos órgãos oficiais, os exames diagnósticos disponíveis são a Reação de imunofluorescência 

indireta (RiFi) e a Enzime-Linked Immunosorbent Assay (ELiSA). A técnica ELiSA está sendo 

recomendada para a triagem de cães sorologicamente negativos e tem demonstrado ser bastante 

útil em pesquisas epidemiológicas e na utilização em inquéritos caninos.3,8,15 

Assim, este trabalho tem como objetivo a identificação de caninos positivos para a 

LVA pela técnica ELiSA e sua classificação de acordo com os sinais clínicos da doença no distrito 

de Monte Gordo, na região litorânea da Bahia.
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MATERIAL E MÉTODOS

A área de estudo é composta pelo distrito de Monte Gordo, localizado no 

município de Camaçari, situado na Região Metropolitana de Salvador.

A partir de 2005, após o censo canino realizado no distrito de Monte Gordo 

pelo Centro de Controle de Zoonoses da prefeitura Municipal de Camaçari, foram cadastrados 

1.122 cães de ambos os sexos, raças diversas e idade superior a quatro meses. para o inquérito 

sorológico, foi selecionado, aleatoriamente, um terço dessa população canina cadastrada, 

totalizando uma amostragem de 374 animais.

O estudo investigatório, realizado no ano de 2006, foi feito mediante visita às 

residências dos animais selecionados. na ocasião, foi aplicado um breve questionário aos 

proprietários, com dados relativos à idade, sexo, raça e comportamento dos animais. procurando 

evitar um possível viés de classificação quanto à variável raça, devido à grande maioria da 

população ser constituída por cães sem raça definida, optou-se por estimar o peso dos animais 

e classificá-los quanto ao tamanho, em quilo (kg), em pequenos (0├─10), médios (10├─ 25) e 

grandes (> 25).

Os caninos foram submetidos a avaliação clínica. Os parâmetros analisados 

tiveram como base o estado nutricional, tamanho das unhas, condição da pelagem, coloração 

das mucosas, secreção ocular, presença de linfadenopatia e de baço palpável. Os animais 

inspecionados quanto ao estado nutricional foram classificados em caquético, magro, normal 

ou obeso, sendo respeitada a característica corporal de cada raça.16 O tamanho das unhas foi 

qualificado em grandes ou normais. A condição da pelagem, em ruim (pelo sem brilho, com 

três ou mais áreas de alopecia), regular (pelo sem brilho, com até duas áreas de alopecia), boa 

(pelo sem brilho, sem áreas de alopecia, quebradiço) e ótima (pelo brilhante, sem área de 

alopecia, sem queda de pelo).17 Alterações cicatriciais, manchas, escoriações e pelo sujo não 

foram levados em consideração. A coloração da mucosa foi classificada em pálida ou rósea. A 

secreção ocular foi classificada em presente ou ausente. pela palpação, os cães foram avaliados 

quanto à presença ou ausência de linfadenopatia e de baço palpável. 

Após a avaliação clínica, os animais foram qualificados, de acordo com o Manual 

de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral Americana, em assintomáticos (ausência de 

sinais clínicos sugestivos da infecção por Leishmania); oligossintomáticos (presença de adenopatia 

linfoide, pequena perda de peso e pelo opaco) e sintomáticos (todos ou alguns sinais mais 

comuns da doença como alterações cutâneas, onicogrifose, emagrecimento, ceratoconjuntivite 

e paresia dos membros posteriores).3 

todos os cães foram submetidos à coleta de sangue para o diagnóstico sorológico 

da Leishmaniose Visceral. Os soros dos animais foram analisados no Laboratório de pesquisa em 
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infectologia – Setor de parasitologia (LApi – parasito) do Hospital Universitário professor Edgard 

Santos pelo método ELiSA indireto, utilizando o Kit EiE Leishmaniose Canina (Bio-Manguinhos/

Fiocruz), que consiste na reação de soros caninos com antígenos solúveis e purificados de 

Leishmania chagasi, obtidos por meio de cultura in vitro, que foram previamente adsorvidos nas 

cavidades das microplacas.

Foram consideradas como reagentes aquelas amostras que apresentaram 

densidade ótica igual ou superior ao cut-off encontrado, pela leitura do espectofotômetro. O 

cálculo do cut-off foi estabelecido com base na média das absorbâncias dos soros controle mais 

dois desvios padrão. 

Os dados foram analisados estatisticamente segundo técnicas uni e bivariada, com 

o auxílio dos softwares Epi-info (6.04) e Statistical Package for the Social Sciences (SpSS 12.0). Os 

testes de significância estatística foram o teste Exato de Fischer e o χ2 de pearson, com o nível 

de confiança de 95%. 

RESULTADOS 

durante o inquérito, 16 animais não foram localizados devido a óbito ou fuga 

de suas residências, não sendo substituídos. A análise dos 358 cães avaliados revelou média 

de idade de 35 meses, variando de quatro a 156 meses. desses animais, 150 (41,9%) eram 

fêmeas, 207 (57,8%) eram machos e em 1 (0,3%) o sexo foi ignorado. Quanto à classificação 

por raça, 253 (57,8%) cães não possuíam raça definida, 102 (28,5%) possuíam raça definida 

e 3 (0,8%) ficaram sem classificação racial. de acordo com os sinais clínicos, 228 (63,7%) 

foram qualificados como assintomáticos, 9 (2,5%) como oligossintomáticos e 121 (36,3%) como 

sintomáticos. 

O teste ELiSA indireto identificou que 53 cães apresentaram positividade de 

anticorpos antiLeishmania, representando uma soroprevalência de 14,8%.

Ao analisar-se as variáveis faixa etária (p=0,976), sexo (p=0,261), raça (p=0,618) 

e tamanho do animal (p=0,618) quanto à associação com títulos positivos para a L. chagasi, não 

se observou significância estatística. Com relação à variável comportamento e soropositividade, 

observou-se significância estatística (p=0,039) pelo teste exato de Fischer, com o comportamento 

apático acometendo 15 (22,7%) animais.

A distribuição dos sinais clínicos na população canina e a soropositividade para a 

LVA avaliada na região do estudo está demonstrada na Tabela 1. 
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Tabela 1. Sinais clínicos observados nos cães soropositivos para a Leishmaniose Visceral Americana 
por Elisa positivo e Elisa negativo – distrito de Monte Gordo, Camaçari (BA) – 2006

Avaliação Clínica ELISA Positivo ELISA Negativo 

Estado Nutricional

Caquético 50,0% (4/8) 50,0% (4/8)

Magro 24,7% (24/97) 75,3% (73/97)

normal
9,4% (22/233)

90,6% (211/233)

Obeso 15,0% (3/20) 85,0% (17/20)

Unhas

Onicogrifose 26,4% (32/121) 73,6% (89/121)

normais 8,9% (21/237) 91,1% (216/237)

Pelagem

Ótima 4,6% (3/65) 95,4% (62/65)

Boa 10,2% (13/127) 89,8% (114/127)

Regular 21,7% (26/120) 78,3% (94/120)

Ruim 23,9% (11/46) 76,1% (35/46)

Mucosas

pálidas 22,4% (15/67) 77,6% (52/67)

Róseas 13,1% (38/291) 86,9% (253/ 291)

Secreção Ocular

presente 18,3% (17/93) 81,7% (76/93)

Ausente 13,6% (36/265) 86,4% (229/265)

Linfadenopatia

presente 28,9% (28/97) 71,1% (69/97)

Ausente 9,6% (25/261) 90,4% (236/261)

Baço

palpável 25,0% (8/32) 75,0% (24/32)

não palpável 13,8% (45/326) 86,2% (281/326)

Rev B.S.Publica Miolo. V 34 _ n 4.indd   788 17/6/2011   11:11:53



789

Revista Baiana
de Saúde Pública

v.34, n.4, p.783-795
out./dez. 2010

pelo teste χ2 de pearson, observou-se que os principais sinais clínicos apresentados 

pelos animais com positividade aos resultados de ELiSA foram: estado nutricional (p=0,000), 

com cerca de 4 (50,0%) animais soropositivos classificados como caquéticos e 24 (24,7%) 

classificados como magros; onicogrifose (p=0,000) com frequência em 32 (26,4%) animais; 

pelagem ruim (p=0,002) presente em 11 (23,9%) cães e linfadenopatia (p=0,000) observada 

em 28 (28,9%) animais.

pelo teste exato de Fischer, constatou-se que houve diferença estatística significativa 

entre a soropositividade e a variável coloração pálida das mucosas (p=0,044), estando presente 

em 15 (22,4%) cães.

Os demais sinais clínicos, como a presença de secreção ocular encontrada em 17 

(18,3%) animais soropositivos e de baço palpável em 8 (25,0%) deles não foram estatisticamente 

significantes pelo teste exato de Fisher, com valores respectivos de (p=0,176) e (p=0,080).

Verificando as análises com relação à sintomatologia clínica dos cães, optou- 

-se por classificá-los somente em assintomáticos e sintomáticos devido à característica de 

oligossintomático representar apenas 2,5% da população. no que se refere a esta variável, 

foram observados 41 (31,5%) cães sintomáticos dentre os soropositivos, demonstrando uma 

forte significância estatística (p=0,000) para o nível de confiança arbitrado e um risco relativo 

de 8,3 vezes no teste χ2 de pearson.

DISCUSSÃO

Com um índice de positividade de 14,8%, a Leishmaniose Visceral Americana 

se faz presente no distrito de Monte Gordo, com um comportamento registrado por outros 

autores em áreas geográficas distintas. independente da faixa etária, a população canina 

estudada apresentou a mesma probabilidade para contrair a enfermidade zoonótica. Resultados 

semelhantes foram encontrados em Araçatuba, São paulo,18 e em Montes Claros, Minas Gerais.19 

Entretanto, foi identificada associação estatística (p=0,03) em cães com idades entre 37 a 48 

meses e 73 a 84 meses.20 Estudo realizado em Alijó (Alto douro, portugal)21 evidenciou uma 

forte significância estatística (p<0,001) em cães mais velhos (108├─┤132 meses), divergindo 

do estudo desenvolvido em pernambuco, Brasil, que registrou maior incidência entre animais 

jovens	(≤12	meses)	e	a	soropositividade	(p=0,039).22 

Como evidenciado neste estudo, o sexo não se apresentou como fator 

predisponente para infecção nos caninos, tendo sido anteriormente relatado por alguns 

autores.21,23 Opostamente, estudos realizados na Croácia, Europa Central, e em pernambuco, 

Brasil, encontraram maior prevalência em machos (19,3% e 51,6%, respectivamente).20,22
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As variáveis raça e tamanho do animal não evidenciaram, neste estudo, nenhum 

tipo de associação com a soroprevalência. no entanto, alguns pesquisadores encontraram maior 

prevalência da doença em animais de grande porte, que são geralmente criados em ambiente 

externo, como cães de caça ou guarda, inferindo maior exposição aos flebotomíneos vetores.24-26 

O mesmo raciocínio aplicado aos cães de pequeno porte levam a inferir que estes possam estar 

mais protegidos por viverem no interior dos domicílios.27 Em pesquisa realizada em Montes 

Claros, observou-se elevada prevalência em cães da raça Boxer (24,6%) e Cocker Spaniel 

(26,9%), sugerindo maior susceptibilidade destas raças à infecção por Leishmania chagasi.19

no que se refere ao comportamento dos animais analisados, a apatia foi encontrada 

como sinal sugestivo da doença, provavelmente em função da presença de dores articulares nos 

animais acometidos ou até mesmo pela anemia. dados semelhantes foram encontrados em 

estudo que detectou 22,2% de animais soropositivos com esse tipo de alteração.28 

O emagrecimento foi um dos sinais clínicos mais observados nos animais 

examinados, chegando a acometer 74,7% dos cães suspeitos ou positivos na área endêmica, 

sinalizando o estado de cronicidade da doença, podendo ser explicado pelo processo de 

infiltração parasitária que compromete o aparelho digestivo.29,30 

A onicogrifose, observada em 32 dos 121 animais soropositivos, é uma alteração 

clínica muito relatada em animais infectados pela Leishmania chagasi,18,26,28 sendo considerada 

por alguns estudiosos como um dos sinais patognomônicos da doença.31,32 O estado de apatia 

do animal, que o leva a não desgastar naturalmente as unhas, ou o estímulo do crescimento da 

matriz ungeal pelo protozoário parasítico, podem vir a ser responsáveis por esse distúrbio.33,34 

Observou-se também que a LVC está fortemente associada às alterações 

dermatológicas.35 na área de estudo, a característica pelagem ruim foi predominante entre os 

animais, sendo descrita também por outros autores.18,28,33 

A linfadenopatia, resultante da hiperplasia das células do sistema monocítico 

fagocitário como resposta à infecção,36 foi comumente encontrada nos animais soroprevalentes, 

corroborando outros estudos.18,26,28,31

A palidez das mucosas esteve presente em 15 dos 67 animais positivos para a 

LVA e é consequente da severa anemia, que pode refletir o comprometimento da capacidade 

de reposição celular da medula óssea, sendo também demonstrado pela maioria dos 

estudiosos.13,36,37

A presença de secreção ocular em caninos soropositivos pode estar associada 

ao depósito de imunocomplexos e à presença de anticorpos específicos antiLeishmania em 

vários tecidos intraoculares.13 Este sinal clínico foi encontrado em 76% dos animais pesquisados 
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em pernambuco.38 Entretanto, esta associação não foi observada nos caninos examinados no 

distrito de Monte Gordo. 

A esplenomegalia, desencadeada pela reação inflamatória crônica e difusa, com 

macrófagos organizados em granulomas e repletos de amastigotas, representa um dos sinais 

clínicos da enzootia canina, porém, neste estudo, este achado não foi frequente, contrapondo-

-se a alguns relatos da literatura.39,40 

A classificação quanto à sintomatologia clínica apresentada pelos cães soropositivos 

foi bastante expressiva para a forma sintomática da patologia, sendo também observado em 

estudo realizado em pernambuco.22

no distrito de Monte Gordo, a soroprevalência canina encontrada em 1995 foi de 

6,3%.5 A despeito das medidas empregadas no controle da LVA há dez anos, observou-se, neste 

estudo, um acréscimo de 8,5% na soroprevalência. 

Considerando-se que a eliminação precoce dos cães soropositivos tem um 

impacto significativo na diminuição da prevalência da doença,41 a permanência do reservatório 

canino no domicílio pode ser um fator contribuinte para os resultados encontrados em estudo 

realizado em municípios da Região Metropolitana de Salvador,8 uma vez que o retorno 18 meses 

após detecção de áreas focais previamente detectadas7 encontrou que 32,1% dos cães positivos 

diagnosticados no município ainda não haviam sido eliminados pelo Centro de Controle de 

Zoonoses de Camaçari. 

A determinação da soroprevalência, aliada à avaliação clínica dos animais, é um 

importante parâmetro para avaliação das ações de controle de zoonoses em área geográfica 

definida. Alertamos sobre a necessidade de realização de mais estudos na localidade de Monte 

Gordo, uma vez que a prevalência canina vem aumentando de forma avassaladora nos últimos dez 

anos, potencializando o risco de infecção humana e disseminação da doença para áreas adjacentes. 
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