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Introdução: A leishmaniose visceral canina (LVC) é uma zoonose parasitária causada pelo 

protozoário intracelular Leishmania (L.) infantum chagasi, o qual tem seu ciclo mantido pelo 

flebotomíneo vetor Lutzomyia longipalpis. Nesse cenário o cão (Canis lupus familiaris) é 

considerado o principal hospedeiro doméstico, participando como elo na cadeia de 

transmissão do parasito entre cão, vetor e o homem (ciclo epidemiológico doméstico ou 

peridoméstico) [1,2]. A importância do cão doméstico no ciclo de transmissão da L. (L.) i. 

chagasi deve-se a razões como: o convívio do animal em estreita aproximação com o homem; 

o intenso parasitismo na derme do animal, com potencial para infectar o vetor flebotomíneo, 

independente do seu estado clínico; e a significante taxa de prevalência da infecção canina 

[3]. Portanto, a infecção canina por L. (L.) i. chagasi representa importante pré-requisito para 

o estabelecimento da leishmaniose visceral americana (LVA) em área endêmica da doença 

humana. Dessa forma, o Laboratório de Leishmanioses “Prof. Dr. Ralph Lainson” do Instituto 

Evandro Chagas realiza inquéritos sorológicos em municípios do Estado do Pará, áreas 

endêmicas de LVA, promovendo ações de vigilância com finalidade de contribuir no 

diagnóstico laboratorial, nas investigações epidemiológicas da infecção canina, para o melhor 

entendimento da distribuição geográfica dessa enfermidade no Estado do Pará e o controle da 

doença. Objetivos: Avaliar por meio da reação de imunofluorescência indireta (RIFI) e PCR 

quantitativa em tempo real (qPCR), a infecção por Leishmania (L.) i. chagasi em cães 

provenientes de área endêmica do sudeste do Estado do Pará. Métodos: A população deste 

estudo compreendeu em 99 amostras de soros de cães, sem raça definida residentes em um 

município da região sudeste do Estado do Pará. Os testes laboratoriais foram realizados 

através da abordagem sorológica utilizando a RIFI por meio do antígeno bruto de amastigota 

de L. (L.) i. chagasi (MCAR/BR/2010/M27840/ Barcarena/ Pará) e molecular que 

compreendeu a extração do DNA das amostras de soros através do kit comercial PureLinkTM 

Genomic DNA Mini Kit (Invitrogen, USA) seguindo as recomendações do fabricante. Para 

amplificação in vitro foram utilizados os iniciadores LEISH1 (5’- AAC TTT TCT GGT CCT 

CCG GGT AG - 3’) e LEISH2 (5’-ACC CCC AGT TTC CCG CC - 3’) gerando um 

fragmento de 145 pares de base (pb) da região conservada do minicírculo do cinetoplasto 

(kDNA). As reações de PCR quantitativa em tempo real (qPCR) foram realizadas em 

duplicatas em um volume final de 20µL com 2x GoTaq® qPCR Master Mix (Promega), 0.1 

µM de cada iniciador e 4µL de DNA. As reações ocorreram nas seguintes condições de 

temperatura e ciclagem: desnaturação inicial a 50°C por 2 minutos e 95°C por 10 minutos 

seguidas de 40 ciclos a 95°C por 15 segundos e 60 ºC por 1 minuto para anelamento e 

extensão e após o término dos ciclos foi gerada uma curva de dissociação. A análise 

estatística foi realizada através do teste Qui-Quadrado do programa BioEstat 5.0, sendo a 

significância estatística de 95% (P<0,05). Resultados e Discussão: As investigações 
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sorológicas exercem grande importância tanto em áreas endêmicas e não endêmicas de LVC, 

uma vez que são ferramentas fundamentais em estudos epidemiológicos. Nos últimos anos, 

estudos usando técnicas moleculares demonstraram elevada importância no diagnóstico 

complementar da LVC [4,5]. Nesse trabalho foram avaliadas 99 amostras de soro de cães 

vivendo em área endêmica, sendo que 83,8% (83/99) foram soros reagentes e 16,2% (16/99) 

soros não reagentes pela RIFI. Por outro lado, ao avaliar esses soros (N=99) pelo diagnóstico 

molecular o DNA de L. (L.) i. chagasi foi detectado em 91,9% (91/99) e 8,1% (8/99) não foi 

detectado, sendo observado diferença estatística significante entre as metodologias abordadas 

RIFI x qPCR (p = 0,04). Em relação ao quadro clínico 77,8% (77/99) foram considerados 

como cães sintomáticos e 22,2% (22/99) assintomáticos, sendo que dos cães sintomáticos 

83,3% (68/77) foram soros reagentes e 11,7% (9/77) soros não reagentes pela RIFI, entretanto 

foi possível detectar o DNA de L. (L.) i. chagasi em 96,1% (74/77) das amostras de soro e 

3,9% (3/77) não foi detectado, sendo observado diferença estatística significante entre as 

metodologias abordadas RIFI x qPCR (p = 0,035). No grupo de cães assintomáticos 68,2% 

(15/22) foram soros reagentes e 31,8% (7/22) soros não reagentes pela RIFI, já o DNA de L. 

(L.) i. chagasi foi detectado em 77,3% (17/22) e 22,7% (5/22) não foi detectado, não sendo 

observado neste grupo clínico diferença estatística significante entre as metodologias 

abordadas RIFI x qPCR (p = 0,25). Conclusão/Considerações Finais: Dessa forma, a 

combinação das técnicas empregadas (RIFI e qPCR) auxiliam no diagnóstico da infecção 

canina por L. (L.) i. chagasi, sendo importante a associação dessas técnicas de diagnósticos, 

no intuito de contribuir no diagnóstico da infecção por L. (L.) i. chagasi e no controle da 

LVC. 
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