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Resumo

A leishmaniose visceral canina (LVC), doença endêmica no Litoral Norte do 

Estado da Bahia, vem sendo investigada em seus aspectos epidemiológicos, ambientais e 

sociais, buscando-se formas de minimizar a sua expansão. O presente estudo de caso-controle 

objetivou identificar características inerentes aos cães de área endêmica e correlacioná-las à 

positividade para LVC. Foram avaliadas as fichas clínicas de 226 cães testados sorologicamente 

no Laboratório de Infectologia Veterinária da Universidade Federal da Bahia, por meio do 

teste ELISA para soropositividade para anticorpos antileishmania, nos anos de 2009 e 2010, 

sendo selecionados todos os casos positivos nesses dois anos, totalizando 23; foram escolhidos 

27 controles negativos com base nas fichas dos animais testados sob as mesmas condições. 

A soropositividade foi correlacionada às variáveis sexo, idade, raça e procedência. Para a 

análise estatística, foi escolhido o Teste Exato de Fisher, realizado pelo software Stata versão 

10, e calculados o p-valor, a odds ratio e o intervalo de confiança. Foi possível encontrar uma 

relação incipiente entre sexo masculino e soropositividade, bem como uma forte relação entre 

procedência e soropositividade para LVC. São necessários estudos com um maior número 

de cães, buscando-se relacionar estas características à positividade para LVC, como forma de 

conhecer características caninas que propiciem a infecção. 

Palavras-Chave: Fatores de risco. Leishmaniose visceral. Cães.
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POSITIVITY FOR CANINE VISCERAL LEISHMANIASIS: ARE THERE CANINE FACTORS 

CONTRIBUTING?

Abstract

The Canine Visceral Leishmaniasis (CVL) an endemic disease in the northern 

coast of Bahia has been investigated in its epidemiological, environmental and social aspects. 

The investigation seeks to find ways to minimize its spread. This study aimed to evaluate 

some characteristics of dogs and to correlate them to the positivity for CVL, using a case-

control study. The medical records of 226 dogs tested serologically through the use of ELISA 

kit for CVL were evaluated at the Laboratory of Veterinary Infectious Diseases at the Federal 

University of Bahia, during the years 2009 and 2010.The total of positive cases were 23. There 

were chosen 27 dogs that had negative results based on forms of animals tested in the same 

conditions. Seropositivity was associated with gender, age, breed and origin. The Fisher’s Exact 

Test was performed for statistical analysis, using the software Stata version 10.The p-value was 

calculated and the odds ratio and confidence intervals as well. It was possible to find evidence 

of association between  the male sex and positivity as well as a strong association between 

origin and seropositivity for CVL. Larger studies with a greater number of dogs are needed to 

investigate the characteristics of positive animals for CVL as a way of knowing canine factors 

that are conducive to disease.

Keywords: Risk factors. Visceral leishmaniasis. Dogs.

POSITIVIDAD PARA LA LEISHMANIASIS VISCERAL CANINA: ¿EXISTEN FACTORES CANINOS 

QUE CONTRIBUYEN?

Resumen

La leishmaniasis visceral canina (LVC), una enfermedad endémica en la 

costa norte de la Bahía, ha sido investigada por sus aspectos epidemiológicos, ambientales 

y sociales, buscando formas que minimizen su propagación. Este estudio de caso-control 

tuvo como objetivo identificar características inherentes a los perros del área endémica y 

correlacionarlas con la positividad para LVC. Se evaluaron las historias clínicas de 226 perros 

testados serológicamente en el Laboratorio de Infectología Veterinaria de la Universidad 

Federal de la Bahía, por medio del test ELISA para seropositividad para anticuerpos 

antileishmania, en los años 2009 y 2010, siendo seleccionados todos los casos positivos 
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en esos dos años, totalizando 23, fueron seleccionados 27 controles negativos basados 

en los registros de los animales testados bajo las mismas condiciones. La seropositividad 

fue correlacionada con las variables sexo, edad, raza y origen. Para el análisis estadístico 

fue elegido el Test Exacto de Fisher, realizado con el software Stata versión 10, y calculado 

el p-valor, la oddsratio, e el intervalo de confianza. Fue posible encontrar una incipiente 

relación entre el sexo masculino y seropositividad, así como, una fuerte relación entre origen 

y seropositividad para LVC. Se necesitan estudios con un mayor número de perros, buscando 

relacionar estas características con la positividad para LVC, como una manera de conocer las 

características caninas que propician la enfermedad.

Palabras-Clave: Factores de riesgo. Leishmaniasis visceral. Perros.

INTRODUÇÃO

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

sendo considerada antropozoonose quando o homem participa do seu ciclo de transmissão. É 

causada por protozoários intracelulares obrigatórios da espécie Leishmania infantum chagasi.1,2 

A leishmaniose visceral é considerada um grave problema de saúde pública, 

pois apresenta complexas características epidemiológicas, com distintos reservatórios 

envolvidos, além de rápida expansão geográfica e controle caro e laborioso.1-3 A doença é 

classificada como negligenciada pela Organização Mundial de Saúde e é endêmica em 62 

países do mundo, em sua maioria nações em desenvolvimento, sendo que 200 milhões de 

pessoas são consideradas em situação de risco. A cada ano são mais de 500 mil novos casos 

da doença, sendo que 90% desses ocorrem em Bangladesh, Brasil, Índia, Nepal e Sudão, com 

uma estimativa de mais de 50 mil mortes por ano. Segundo a Organização Mundial de Saúde 

(OMS), a taxa de mortalidade global pode somente ser estimada, pois, em alguns países, 

muitos casos não são notificados ou diagnosticados.4 No Brasil, a doença está distribuída por 

21 unidades federativas e, segundo o Ministério da Saúde, em 19 anos de notificação no país 

(1984-2002), os casos de LV somaram 48.455 casos, sendo que 66% deles ocorreram nos 

estados da Bahia, Ceará, Maranhão e Piauí.2 Nos últimos dez anos, a média anual de casos no 

país foi de 3.716 casos, com incidência de dois casos/100.000 habitantes.5 

A Bahia é um dos estados com maior incidência de leishmaniose visceral (LV) 

no Brasil.2 Na última década, foram registrados 4.544 casos de LV humana neste estado, com 

cerca de 450 casos/ano.6 Embora a L. (L.) chagasi (agente etiológico da LV) esteja amplamente 

distribuída no estado da Bahia, há uma predominância dos casos nas zonas semiáridas. 
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Nas últimas décadas, em virtude de alterações ambientais e demográficas e forte tendência 

migratória para centros urbanos, a ocorrência da LV vem sendo registrada com frequência em 

áreas periurbanas e urbanas, com graves implicações para a saúde pública, especialmente 

em relação ao risco de epidemias em grandes cidades do interior e na Região Metropolitana 

de Salvador, onde se concentra a maior parte da população do estado.7,8 Esses fatos revelam 

um cenário desfavorável para a saúde pública no estado, em vista da necessidade dos órgãos 

de saúde expandirem suas áreas de atuação na prevenção e no controle das leishmanioses, 

e pelo fato de que as medidas recomendadas pelo Ministério da Saúde não apresentam 

resultados satisfatórios, por causa de deficiências no financiamento, planejamento, execução 

e, principalmente, em decorrência do conhecimento técnico/científico disponível ainda ser 

insuficiente para fazer frente à complexidade epidemiológica envolvida nos processos de 

endemismo, emergência e re-emergência da LV. 9,10

A leishmaniose visceral canina (LVC) é transmitida pela picada de fêmeas 

de pequenos insetos denominados flebotomíneos, sendo que Lutzomyia longipalpis é 

considerado o mais importante vetor da doença no novo mundo.11 A urbanização do 

vetor e sua expansão pelo país estão muito relacionadas com ações antrópicas que alteram 

significativamente as condições climáticas e ecológicas dos ecossistemas, desencadeando 

um aumento na velocidade de dispersão do vetor e promovendo a aproximação com novos 

hospedeiros, inclusive o cão e o homem.12

O cão susceptível à infecção é propenso a desenvolver doença clínica como 

consequência do desenvolvimento de maiores cargas parasitárias, em comparação ao cão 

imunologicamente resistente; com mais parasitos disponíveis ao vetor, o cão susceptível 

é um transmissor importante no ambiente endêmico.13 O cão doméstico (Canis familiaris) é 

considerado o principal reservatório na área urbana, devido à sua alta susceptibilidade ao 

patógeno, ao intenso parasitismo cutâneo e à relação dos casos caninos precederem os casos 

humanos. Há, ainda, uma maior prevalência da infecção em cães, o que coloca essa espécie 

como, provavelmente, o principal reservatório natural para a infecção humana.2,14

São frequentes os registros de casos autóctones da doença em municípios da 

Região Metropolitana de Salvador (RMS), em especial em Camaçari, Lauro de Freitas e Dias 

D’Ávila.15 Até o momento, não foi descrito nenhum caso autóctone da LVC em Salvador, 

seja humano ou canino. Todavia, o município apresenta-se como região potencial para a 

transmissão dessa zoonose, pois, além de fazer fronteira com municípios endêmicos, possui 

intenso movimento migratório humano e animal e características socioambientais favoráveis a 

expansão do vetor e, consequentemente, da doença.16
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Características caninas que facilitem o adoecimento precisam ser estudadas 

para a identificação de indivíduos susceptíveis e acompanhamento. O estabelecimento de 

prioridades tem importância fundamental na prevenção e no controle de doenças, a exemplo 

da leishmaniose visceral canina, que representa um grave problema de saúde pública.

O objetivo do presente trabalho foi, mediante um estudo de caso-controle, 

correlacionar a soropositividade em testes sorológicos para LV canina e as características 

raciais, etárias, sexo e procedência desses animais.

MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de um Estudo de Caso-Controle. Foram definidos como casos os 

cães positivos no diagnóstico sorológico para leishmaniose visceral canina (LVC), pelo teste 

imunoenzimático Elisa (Enzyme Linked Immunosorbent Assay), realizado no Laboratório de 

Infectologia Veterinária (Live), da Universidade Federal da Bahia (UFBA),17 nos anos de 2009 e 

2010. Como controles, foram escolhidos, um para cada caso, indivíduos negativos no mesmo 

imunoteste, realizado sob as mesmas condições dos casos. 

Os cães estudados foram provenientes de Lauro de Freitas e Camaçari, 

municípios localizados na região metropolitana de Salvador, estado da Bahia, Brasil. Para 

o presente trabalho, todos os procedimentos foram autorizados pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Escola de Medicina Veterinária da Universidade Federal da Bahia. 

Em 2009, foram examinados 105 animais, sendo 34 soropositivos para 

anticorpos antileishmania ao Elisa. Em 2010, 111 animais foram testados, havendo 12 

resultados positivos. Os critérios de inclusão dos casos foram o resultado soropositivo para 

LVC no período do estudo e a existência de ficha cadastral com informações de, no mínimo, 

três variáveis, das quatro estudadas: sexo, raça, idade e origem. 

Para a escolha dos controles, utilizou-se como critério de inclusão a ordem 

temporal de fichas clínicas, mantendo-se a contemporaneidade de diagnósticos positivos 

e negativos de cães examinados nas dependências do Hospital Veterinário e testados 

em imunoensaios no Live-UFBA. Tentou-se também estabelecer uma proporção de cães 

controles entre os anos de 2009 e 2010 de acordo com a proporção de casos. Por meio desse 

método, 23 cães positivos foram eleitos para este estudo como casos, enquanto 27 animais 

soronegativos atuaram como controles. 

Os aspectos utilizados para caracterização dos animais e estudos de correlação 

com soropositividade foram o sexo, a raça e o município de origem, três variáveis categóricas, 

bem como a idade, que, neste estudo, foi categorizada. A variável dependente é a 

05 RBSP_Vol_36_n2_2012_positividade_mone.indd   362 28/11/2012   19:12:57



Revista Baiana
de Saúde Pública

v.36, n.2, p.358-367 

abr./jun. 2012 363

positividade ou negatividade para LVC. Para a análise de dados, foram utilizadas as seguintes 

categorias: sexo (macho ou fêmea), raça (com raça definida e sem raça definida), idade (até 

cinco anos ou acima de cinco anos). Além disso, para a definição da procedência, foram 

definidos dois grupos nos casos e nos controles: procedentes de Lauro de Freitas ou Camaçari. 

Para relacionar as características caninas com a positividade para LVC, foi criada 

uma hipótese para cada uma das variáveis, sendo a hipótese nula (Ho), para cada variável, 

a ausência de diferença da característica entre cães negativos e positivos e a hipótese 

alternativa (H1) a existência de diferença da característica entre cães negativos e positivos. 

Assim, a hipótese nula aceita, em cada caso, indicaria que o fator testado não contribui para 

a positividade canina e a hipótese alternativa demonstraria a existência de diferença entre os 

grupos, indicando a relação entre característica canina e positividade. Para testar as hipóteses, 

foi utilizado o software Stata versão 10, sendo aplicado o Teste Exato de Fisher, em virtude 

dos tipos de variáveis envolvidas no estudo e pelo fato de o número amostral ser pequeno, o 

que traria riscos ao uso do Teste Qui-quadrado. Foram calculados o p-valor, a odds ratio e o 

intervalo de confiança.

RESULTADOS

Após a sistematização dos dados foi possível visualizar que, dos cães positivos 

que continham o dado “idade” na ficha, totalizando 19 cães, 57,89% possuíam até 

5 anos e 42,66% encontravam-se acima de 5 anos de idade. Os cães negativos para LVC 

continham todas as informações em ficha, sendo um total de 27 animais. Desses animais, 

70,37% tinham até 5 anos de idade, enquanto 29,63% possuíam idade acima de 5 anos. 

Com relação ao sexo, entre as fichas dos cães positivos, todas continham essa informação, 

havendo um total de 23, sendo 39,13% fêmeas e 60,87% machos. Entre os cães negativos, 

70,37% fêmeas e 29,62% machos. Para a raça, 23 das 24 fichas continham informações 

sobre cães positivos, sendo 69,56% cães com raça definida e 30,44% de cães sem raça 

definida. Entre os negativos, dos 27 cães, 51,81% possuíam raça definida e 48,15% não 

possuíam raça definida. Para a definição do município de origem do animal, entre os 

positivos obtivemos 23 informações, indicando que 21,74% eram residentes de Lauro de 

Freitas e 78,26% vinham de Camaçari. Para os cães negativos, 74,07% eram oriundos de 

Lauro de Freitas e 25,93% oriundos de Camaçari. 

De acordo com os testes de hipóteses, por meio do p-valor menor do que 

0,05, é possível, acerca de duas variáveis, rejeitar a hipótese nula de igualdade entre os 

grupos positivo e negativo, afirmando-se então que existe relação entre município de origem 
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e positividade para LVC, bem como sexo e positividade para LVC, sendo confirmadas as 

hipóteses alternativas nesses casos. Os casos positivos apresentaram diferença estatisticamente 

significativa entre a presença da doença nos municípios estudados, com a cidade de Camaçari 

apresentando uma chance de 9,7 vezes maior dos cães serem soropositivos que os cães 

residentes em Lauro de Freitas (Tabela 1).

Tabela 1 – Características dos animais, por positividade para leishmaniose visceral 
canina – Região Metropolitana de Salvador, Bahia, Brasil – 2009/2010

Características dos animais Positivo Negativo OR IC 95% p-valor*

Idade
   Até 5 anos
   Acima de 5 anos

11 (57,89%)
8 (42,66%)

19 (70,37%)
8 (29,63%) 1.73 0.42 a 7.00 0.531

Sexo
   Fêmea
   Macho

9 (39,13%)
14 (60,87%)

19 (70,37%)
 8 (29,62%) 0.270 0.07 a 1.01 0.045

Raça
   Definida
   Sem definição

16 (69,56%)
 7 (30,44%)

14 (51,81%)
13 (48,15%) 2.12 0.57 a 8.10 0.254

Município
   Lauro de Freitas
   Camaçari

5 (22,73%)
17 (77,27%)

20 (74,07%)
 7 (25,93%) 9.71 2.22 a 45.34 0.001

 * Foi utilizado o teste exato de Fisher.
 OR: odds ratio.
 IC 95%: intervalo de confiança a 95%.

Em todos os outros casos, a hipótese nula foi aceita em virtude do valor-p 

estar acima de 0,05, demonstrando que não houve diferença entre os grupos quanto 

às características citadas. Em todos os casos, os intervalos de confiança (95%) foram muito 

extensos, conferindo pouco poder ao estudo. 

DISCUSSÃO

Apesar de ser uma doença conhecida há bastante tempo, ainda são muitas 

as dúvidas relacionadas à epidemiologia da LV, principalmente no que tange aos aspectos 

relacionados ao cão, o qual é considerado o mais importante reservatório urbano da doença. 

Dessa forma, estudos que contribuem para relacionar fatores de risco para a doença no cão 

são de fundamental importância para a tomada de decisões nas medidas de controle da 

leishmaniose visceral.

No presente estudo, a análise do fator sexo do animal em relação à 

positividade a LVC gerou resultados discrepantes, conforme o método analisado. O 

p-valor mostra significância estatística no teste de Fisher (p = 0.0448), mas, na análise do 
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intervalo de confiança, houve inclusão do valor nulo, ficando duvidoso afirmar que existe 

correlação entre as variáveis. Outros estudos que analisam a relação entre sexo do animal 

e soropositividade para LV em cães não encontraram significância estatística entre esta 

variável e positividade à doença.4,18

Alguns autores consideram que há uma predisposição dos cães adultos em 

adquirirem a doença, associada provavelmente ao longo período de incubação.11 No entanto, 

não foi observada diferença estatística entre os cães de duas diferentes faixas etárias (abaixo 

ou acima dos 5 anos), o que mostrou não haver predisposição etária à infecção, corroborando 

os resultados encontrados em outros estudos.18,15 Este dado, porém, requer um estudo 

mais abrangente em uma população maior de animais, pois cães jovens são caracterizados 

por imaturidade imunológica, o que os tornaria mais suscetíveis a adquirir a infecção e 

desenvolver doença progressiva e detectável em sorotestes do que animais adultos. Além 

disso, o sacrifício indiscriminado de cães soropositivos em tentativas governamentais de 

controle da doença pode também produzir um viés na faixa etária dos animais restantes ou 

recém-introduzidos nas residências para substituir um cão sacrificado.

Dentre os casos estudados, não houve predominância racial (p≥0,05), 

encontrando-se títulos de anticorpos acima do ponto de corte para soropositividade tanto em 

cães mestiços (sem raça definida) quanto em animais com raças definidas, como Rottweiler, 

Boxer, Pit Bull, Poodle, entre outras. Outros estudos realizados também não encontraram 

diferença estatística entre raça definida e positividade.15,19 

A análise dos dados do presente artigo evidenciou que a cidade de Camaçari 

tem uma chance 9,7 vezes maior de os cães serem soropositivos que os cães residentes em 

Lauro de Freitas. Os municípios de Lauro de Freitas e Camaçari, ambos situados na Região 

Metropolitana de Salvador, são considerados endêmicos para LV, com registros frequentes de 

casos humanos e caninos da doença.4,8 Este dado indica a necessidade de se estudar outros 

fatores, como os ambientais, sociais, culturais e econômicos das diferentes regiões municipais, 

além dos fatores caninos, para se tentar compreender tal diferença.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os dados obtidos no presente estudo sugerem e indicam que têm maiores 

chances de adquirir a leishmaniose visceral os cães machos e que vivem nas áreas endêmicas. 

Ainda, animais de qualquer idade ou raça têm chances iguais de adquirir a infecção, desde 

que estejam habitando as áreas de risco. Dessa forma, sugere-se que outros trabalhos sejam 

realizados, com maior número de animais e de fatores inerentes aos cães, para possibilitar 
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maior abrangência de análise, uma vez que ficou evidente, no presente trabalho, que pode 

haver interferência de tais fatores na aquisição da infecção.
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