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FERREIRA, PRB. Padronização do Ensaio Imunoenzimático (Elisa) utilizando anti-igg 

de cão ou proteína a conjugados à peroxidase para o diagnóstico da leishmaniose 

visceral em canídeos silvestres. Salvador, Bahia, 2012. 86p. Dissertação (Mestrado em 

Ciência Animal nos Trópicos) - Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade 

Federal da Bahia, 2012. 

 

RESUMO 

 

No presente estudo, é descrita a padronização da técnica de imunoensaio enzimático (ELISA) 

para o sorodiagnóstico da infecção causada por Leishmania em canídeos silvestres brasileiros. 

Na América do Sul, a leishmaniose visceral (LV) é causada pela L. chagasi, sendo alguns 

canídeos considerados reservatórios naturais do parasito. A resposta imunológica à 

Leishmania é pouco estudada nos canídeos silvestres, que parecem apresentar resistência 

natural ao parasito. Foram estudadas amostras de soro/plasma obtidas de 12 canídeos cativos: 

sete lobos-guará (Chrysocyon brachyurus), três raposinhas (Lycalopex vetulus) e dois 

cachorros-do-mato (Cerdocyon thous). Dentre os canídeos estudados, um C. brachyurus  e 

uma L. vetulus cativos em área endêmica para a LV, apresentavam em seu histórico clínico 

positividade na IFI e na técnica de PCR em aspirados de medula óssea para Leishmania sp. 

Foram então realizados diferentes ensaios imunoenzimáticos com o conjugado anti-IgG de 

cão e proteína A, que detectaram quatro (04/12) e três (03/12) C. brachyurus soropositivos 

para Leishmania sp. no ELISA com os respectivos conjugados. Os testes foram capazes de 

distinguir claramente as amostras positivas das negativas, uma vez que a média das 

densidades ópticas (DOs) das amostras negativas foram  4,8 vezes mais baixa do que a média 

das DOs dos positivos no ensaio com  o conjugado anti-IgG de cão e 15,5 vezes nos testes 

com a proteína A. No Western Blot foi detectado um total de 22 bandas, com destaque para as 

de peso molecular 19, 22, 24, 45 e 66 kDa, presentes nas amostras de três C. brachyurus com 

soropositividade no ELISA indireto. Entretanto, as bandas 212, 32 e 23 kDa foram 

constatadas somente nos dois C. brachyurus com maiores valores de DOs.  Os testes ELISA 

com a proteína A e o conjugado anti-IgG de cão apresentaram uma concordância excelente 

(Kappa = 1 p. 0,001) e moderada com o Western Blot respectivamente.  O ensaio com a 

proteína A mostrou ser adequado a testes sorológicos de triagem, mas o ideal ainda seria o 

desenvolvimento de conjugados com anticorpos espécie-específico para padronização de 

ELISA indireto para as diferentes espécies silvestres.    
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Palavras-chave: Canídeos silvestres; Leishmaniose visceral, Proteína A, Sorologia; 

Diagnóstico; Leishmania sp 

 

FERREIRA, PRB. Standardization of Immunoassay (Elisa) using anti-dog IgG or protein 

A peroxidase-conjugated for the diagnosis of visceral leishmaniasis in wild canids. 

Salvador, Bahia, 2012. 63p. Dissertation (Master of Science in Animal Science in the 

Tropics) - School of Veterinary Medicine and Zootechny, Federal University of Bahia, 2003. 

 

SUMMARY 

In the present study, the standardization of an enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) 
for the serodiagnosis of infection by Leishmania in brazillian species of wild canids is 
described. In South America, visceral leishmaniosis (VL) is caused by L. chagasi, being some 
wild canids considered natural reservoirs of the parasite. The immunological response to 
Leishmania is not studied enough in the wild canids, which seem to show natural resistance to 
the parasite. Samples of serum/plasma from 12 captive wild canids were studied: seven 
maned wolves (Chrysocyon brachyurus), three hoary foxes (Lycalopex vetulus) and two crab-
eating foxes (Cerdocyon thous). Among the canines studied, a C. brachyurus and L. vetulus 
captives in an area endemic for VL, presented in their clinical history a positivity in Indirect 
Immunofluorescence Reaction, RIFI, and Polymerase Chain Reaction, PCR, in bone marrow 
aspirates for Leishmania sp. Were then performed with different immunoassays conjugated 
anti-dog IgG and protein A, which detected four (04/12) and three (03/12) C. brachyurus 
seropositive for Leishmania sp. by ELISA with their conjugates respectively. The tests were 
able to clearly distinguish the negative and positive samples, as the mean optical density (OD) 
of the negative samples was 4.8 times lower than those of the average of the positive  in test 
with anti-IgG conjugate dogs and 15.5 times in the tests with protein A. Western blot was 
detected in a total of 22 bands, especially those of molecular weight 19, 22, 24, 45 and 66 kDa 
present in the samples of three C. brachyurus with seropositivity in ELISA. However, bands 
212, 32 and 23 kDa were observed in only two C. brachyurus with higher values of OD.. The 
ELISA with protein A and conjugated anti-dog IgG showed excellent agreement (Kappa = 1 
p. 0.001) and moderate (Kappa = 0,8 p. 0,0015) with the Western Blot respectively.. Even 
though the test with protein A has shown adequate to screening tests, the ideal would be the 
development of conjugates with species-specific antibodies for the standardization of indirect 
ELISA for different wild species. 

 

Keywords: Wild canids; Visceral leishmaniasis; Serology; Diagnosis; Leishmania sp.; 

Protein A. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 A leishmaniose visceral (LV) é uma metazoonose que acomete principalmente os 

humanos e os canídeos, causada por um protozoário, Leishmania infantum chagasi (Alonso et 

al., 2010), transmitido para o hospedeiro ou reservatórios através da picada de flebotomíneos 

infectados. A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima uma prevalência global de 

leishmanioses (cutânea e visceral) em torno de 12 milhões de casos distribuídos em 88 países, 

sendo registrados 500 mil casos novos anuais de LV humana no mundo (OMS, 2002). A 

leishmaniose cutânea humana tem uma taxa de incidência de aproximadamente 1,5 milhões 

de casos por ano (OMS, 2002; Alvar, 2006). Contudo, esses dados podem estar subestimados, 

já que apenas 32 países, dentre os 88 com ocorrência da doença, possuem um sistema de 

notificação compulsória (OMS, 2012). 

 

O cão (Canis lupus familiaris) é considerado um importante reservatório no ambiente 

doméstico, sendo apontado como o principal responsável pelo caráter endêmico-epidêmico da 

doença por alguns autores (Marzochi et al., 1985; Silva et al., 2001; Courtenay et al., 2002b; 

Brasil, 2005).  

 

No ambiente silvestre, o marsupial sariguê, Didelphis albiventris (Lund, 1840) (Brasil, 

2005) e o cachorro-do-mato, Cerdocyon thous (Linnaeus, 1806) (Courtenay et al., 1996) são 

considerados reservatórios silvestres capazes de contribuir com a transmissão da enfermidade 

para os humanos e cães domésticos. Outros canídeos silvestres (Curi, Miranda e Talamoni, 

2006; Luppi et al., 2008; Jusi et al., 2011), primatas (Malta et al., 2010), morcegos (Savani et 

al., 2010) e felídeos silvestres (Dahroug et al., 2010) são também indicados como potenciais 

reservatórios.  

 

A emergência e reemergência de doenças, notadamente as zoonoses, têm amplo 

impacto sobre o ambiente silvestre, causando principalmente a perda da biodiversidade (Patz 

et al., 2000; Rotureau, 2006).  

 

Atualmente, a divisão entre os ciclos silvático e urbano da LV está cada vez menos 

perceptível, havendo relatos de canídeos silvestres infectados naturalmente pela Leishmania 

sp. em zoológicos abertos à visitação pública em grandes centros urbanos (Luppi et al., 2008; 

Lima et al., 2009). Ainda nesse cenário, têm ocorrido cada vez com mais frequência situações 

de maior proximidade de habitações humanas com espécies silvestres e os vetores da doença 

em ambientes silvestres recém-urbanizados (OMS, 2002; Cabrera et al., 2003; Aguirre, 2009). 

O achado de canídeos de vida livre infectados pela Leishmania sp. na região do Litoral Norte 

da Bahia (Gomes et al., 2007), área de intensa exploração comercial imobiliária (Limonad, 



 
 

17 
 

2007), atesta tal situação. A ocupação de áreas verdes pelos humanos e a consequente 

urbanização em rápida escala dessas áreas são estimuladas através de ofertas crescentes pelo 

mercado imobiliário à população de maior poder aquisitivo. Curiosamente, a propaganda 

comercial das empreiteiras relaciona a qualidade de vida residencial humana a uma visão 

ecológica equivocada, devidamente ilustada pelos impactos ambientais negativos resultantes 

(Limonad, 2007). As consequências dessa realidade tornam imprescindíveis os estudos 

epidemiológicos de infecções em animais silvestres, principalmente pela presença do humano 

como hospedeiro suscetível no ambiente modificado e desequilibrado.  

 

Polêmica em cães domésticos, a imunoprofilaxia por meio de vacinas comerciais – 

assim como o tratamento da leishmaniose – não é cogitada na rotina de manutenção de 

canídeos silvestres. Dessa forma, é importante a produção de dados científicos que 

possibilitem avanços no conhecimento do perfil clínico, imunológico e patológico natural das 

espécies silvestres, bem como nas estratégias de controle da doença nesses animais. 

Entretanto, na literatura especializada, essas informações são extremamente limitadas (Pinto 

et al., 2008). Assim, a padronização de testes diagnósticos aplicados às espécies silvestres é 

uma necessidade crucial para que outros campos, como da Epidemiologia, Imunologia, 

Patologia e da Preventiva sejam explorados.  

 

Os testes sorológicos (ELISA e IFI), moleculares (PCR) e parasitológicos (cultura in 

vitro ou in vivo e citologia), indicados para o diagnóstico laboratorial da LV em cães 

domésticos (Brasil, 2005), têm sido aplicados a estudos em canídeos silvestres (Deane & 

Deane, 1954; Courtenay et al., 2002a; Curi et al., 2006; Luppi et al., 2008). Entretanto, os 

resultados são interpretados de forma empírica e comparativa, devido à ausência de 

conjugados específicos para os canídeos silvestres e de validação dos testes para esses animais 

(Ferreira et al., 2009). Neste cenário, torna-se evidente a importância do estudo da LV nas 

espécies de canídeos silvestres tanto de vida livre (in situ) como em cativeiro (ex situ), já que 

as informações obtidas podem ser complementares. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA  
 
 

2.1. Aspectos gerais sobre a conservação de canídeos silvestres 
 
 

No mundo, são descritos 13 gêneros, 35 espécies e uma subespécie de canídeos 

selvagens pertencentes à Família Canidae, conforme aceito pela maioria dos taxonomistas 

(Xiaoming, Tedford & Van Valkernburgh, 2004; Gomes, 2006). Estes animais apresentam a 

maior distribuição entre as famílias da ordem Carnivora, sendo registradas espécies em todo o 

globo, com exceção das seguintes regiões: ilhas oceânicas, Madagascar, Tailândia, Filipinas, 

Bornéu, Nova Zelândia, Antártida, Nova Guiné e Austrália (Xiaoming, Tedford & Van 

Valkernburgh, 2004). 

 

Na América do Sul, são relatadas nove espécies, das quais seis são encontradas em 

conservação in situ no território brasileiro, ou seja, em seu ambiente natural, são elas: o 

cachorro-do-mato de orelhas curtas – Atelocynus microtis (Sclater, 1882), o lobo-guará – 

Chrysocyon brachyurus, o cachorro-vinagre – Speothos venaticus (Lund, 1842), a raposa-do-

campo – Lycalopex. vetulus, o cachorro-do-mato – Cerdocyon Thous e o graxaim-do-campo – 

Pseudalopex gymnocercus (G. Fischer, 1814).  Já no ambiente em conservação ex situ, fora 

do ambiente natural – zoológicos, criatórios e Centros de Triagem de Animais Silvestres 

(CETAS-IBAMA) – são encontrados com maior frequência a raposa-do-campo (L. vetulus) 

(Figura 01), o cachorro-do-mato (C. thous) (Figura 2), o lobo-guará (C. Brachyurus) (Figura 

03) e o cachorro-vinagre (S. venaticus) (Figura 04). Esses canídeos são parte da fauna 

silvestre brasileira, cuja denominação “canídeo silvestre” é utilizada devida aos seus ciclos 

biológicos, que ocorrem dentro dos limites do território nacional (Brasil, 1997).  

 

A dieta pode variar conforme a espécie, abrangendo desde a onivoridade até a 

carnivoridade estrita. Dentre os onívoros encontram-se as espécies C. brachyurus (Dietz, 

1984; Bueno, Belentani e Mota Junior, 2002), C. thous (Rocha, Reis & Sekiama, 2004) e L. 

vetulus (Dalponte & Lima, 1999), com diversos estudos que reforçam a importância de sua 

conservação e potencial contribuição ecológica na dispersão de sementes de um número 

variável de espécies de plantas. O cachorro-vinagre (S. venaticus) é o único canídeo brasileiro 

estritamente carnívoro, com atividade predominantemente diurna, podendo caçar 

cooperativamente grandes roedores (capivaras, pacas, cutias), tatus, pequenos veados e emas 

(Deutsch, 1983; Peres et al., 1991; Wallace, Painter & Saldania, 2002; Chieda et al., 2006; de 

Oliveira et al., 2009; Lima, Jorge & Dalponte, 2009). 
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Fig. 1: Exemplar de raposinha (L. vetulus) cativo. 

Foto: Arquivo pessoal. 

Fig. 2: Exemplar de cachorro-do-mato (C. thous) 

cativo.Foto: Arquivo pessoal. 

 
Fig. 3: Exemplar de lobo-guará (C. brachyurus) 

cativo. Foto: Arquivo pessoal. 

Fig. 4: Exemplares de cachorro-vinagre (S.  venaticus) 

cativo. Foto: Marcelo Malta. 

 

No Brasil, o cachorro-do-mato (C. thous), a raposa-do-campo (L. vetulus) e o lobo-

guará (C. brachyurus) ocorrem muitas vezes em simpatria, habitando as mesmas regiões 

geográficas e se adaptando às bordas de matas e áreas alteradas e invadidas pelo homem 

(Juarez & Marinho Filho, 2002; McDonalds & Sillero-Zubiri, 2004). Essas espécies são 

encontradas nos biomas do Cerrado, Caatinga e Pantanal (Ramos Junior, Pessuti e 

Chieregatto, 2003; Cheida et al, 2006). No entanto, o lobo-guará e o cachorro-do-mato 

também são encontrados nos Campos sulinos e Mata Atlântica (Cheida et al, 2006). Já o 

cachorro-vinagre está presente nos biomas Cerrado, Mata Atlântica, Amazônia e Pantanal 
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(Cheida et al., 2006). Os animais com ocorrência no Cerrado e Mata Atlântica encontra-se 

numa situação bastante crítica quanto ao status populacional, sendo estes biomas considerados 

internacionalmente como “Hotspots” ou “áreas quentes”, definidas como regiões com alto 

grau de endemismo, com pelo menos 1500 espécies de plantas ocorrendo apenas naquela área, 

com destruição de pelo menos 75% de sua vegetação nativa (Myers et al., 2000). 

 

Atualmente, diversos canídeos silvestres são listados como espécies ameaçadas de 

extinção no IBAMA (BRASIL, 2003), que também podem estar classificados em diferentes 

graus na lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), 

ainda existindo um acordo internacional, Convenção sobre o Comércio Internacional de 

Espécies Ameaçadas de Fauna e Flora (CITES), que regulamenta o trânsito dos diversos 

espécimes com o objetivo de garantir a sobrevivência destes (Quadro 1). No geral, espécies 

classificadas como Apêndice I têm maiores exigências burocráticas para a permissão de seu 

trânsito quando comparadas às espécies listadas como Apêndices II e III, respectivamente 

(CITES, 2012). As ações antropogênicas negativas, como a fragmentação do habitat natural e 

a caça predatória dos canídeos silvestres, são as principais ameaças à sobrevivência desses 

animais (Andriolo, 2006; Queirogas, 2007). Contudo, atualmente existe a preocupação da 

comunidade científica quanto ao conhecimento do impacto gerado pelas doenças emergentes 

e re-emergentes sobre a fauna silvestre e a sua relação com os animais domésticos e a saúde 

humana (Mangini & Silva, 2006; Curi, Miranda e Talamoni, 2006; Aguirre, 2009), um 

exemplo disso seria o caso da leishmaniose visceral canina – LVC. 
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Nome Científico Nome comum Lista Vermelha da 

IUCN-2012 

Lista de Espécies 

ameaçadas - IBAMA 

- 2003 

CITES-2012 

Chrysocyon 

brachyurus 

(Illiger, 1815) 

Lobo-guará Quase ameaçada de 

extinção (NT) 

Vulnerável Apêndice II 

Cerdocyon thous 

(Smith, 1839) 

Cachorro-do-

mato 

Mínima preocupação 

de extinção  (LC) 

-------------- Apêndice II 

Pseudalopex 

Gymnocercus 

(G. Fisher, 1814) 

Graxaim-do-

campo 

Mínima preocupação 

de extinção  (LC) 

-------------- Apêndice II 

Lycalopex vetulus 

(Lund, 1842) 

Raposinha Mínima preocupação 

de extinção  (LC) 

-------------- -------------- 

Speothos 

Venaticus 

(Lund, 1842) 

Cachorro-do-

mato vinagre 

Quase ameaçada de 

extinção (NT) 

Vulnerável  

Apêndice I 

Atelocynus 

microtis 

(Sclater, 1882) 

Cachorro-do-

mato de orelha 

curta 

Quase ameaçada de 

extinção (NT) 

-------------- -------------- 

Quadro 01. Espécies de canídeos silvestres classificadas de acordo com as listas nacionais e internacionais de 

espécies ameaçadas de extinção.   

 

 

2.2. Alguns elementos epidemiológicos sobre a leishmaniose visceral e o ambiente 

silvestre no Brasil 

 

 

O ciclo de vida e manutenção de Leishmania sp. nos ambientes silvestres brasileiros 

são caracterizados principalmente pela infecção ou soropositividade de canídeos silvestres 

(Couternay et al., 2002b; Brasil, 2005), marsupiais (Sherlock, 1996; Brasil, 2005; Gomes 

Neto, 2007; Schallig et al., 2007) e morcegos (Savani et al., 2010), animais que são 

observados com frequência no ambiente peridoméstico de residências situadas próximas aos 

fragmentos de florestas. A Leishmania  chagasi já foi relatada também em primatas (Malta et 

al., 2010),  felídeos (Dahroug et al., 2010) e canídeos (Figueiredo et al., 2008; Luppi et al., 

2008; Jusi et al., 2011) mantidos em zoológicos brasileiros abertos à visitação pública (Figura 

05).  
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Os animais silvestres e domésticos geralmente são indicados como  reservatórios da 

doença, enquanto os humanos são considerados hospedeiros susceptíveis em áreas 

urbanizadas e também em áreas verdes com a presença dos vetores Lutzomyia longipalpis ou 

L. cruzi (Brasil, 2005). 

 

Animais Silvestres Humanos  

Animais domésticos

 
Fig.  5: Potencial ciclo de transmissão do parasito Leishmania sp. em humanos, animais silvestres    e 

domésticos através da picada de flebótomos infectados  (Modificado de autor desconhecido).   

 

As alterações ecológicas que influenciam a epidemiologia de zoonoses podem ser de 

origem natural ou antropogênica (Kruse, Kirkemo & Handeland, 2004). A expansão das 

atividades antrópicas causa impactos ambientais negativos, tais como o desflorestamento e 

consequente fragmentação do habitat, alterações climáticas (Brasil et al., 2008) e massiva 

migração humana (Kruse, Kirkemo & Handeland, 2004; Daszak, Cunningham & Hyatt, 

2001), sendo estes indicados como fatores predisponentes da LV (Costa et al., 1995; Franke et 

al., 2002; Gontijo &  Melo, 2004). O processo intenso de urbanização e a poluição causada 

pelos humanos com acúmulo excessivo de matéria orgânica favorecem a reprodução do vetor 

da doença (Costa et al., 1995; Barboza et al., 2006). 

 

No Brasil, o ambiente silvestre vem sendo afetado negativamente durante anos através 

de desmatamentos e processos intensos de urbanização, sendo que, no estado da Bahia, nos 
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últimos 15 anos, houve um aumento da especulação imobiliária em áreas verdes (Limonad, 

2008). A profunda influência antrópica sobre o ecossistema silvestre, em razão ao 

desflorestamento, obriga animais silvestres a viverem próximos aos seres humanos em busca 

de alimentação e abrigo (Sherlock, 1996). Por sua vez, a presença de animais silvestres 

(Sherlock et al., 1996; Cabrera et al., 2003; Santiago et al., 2007) e domésticos (Barata et al., 

2005; Barboza et al., 2006) no peridomicílio pode atrair diversos flebotomíneos, inclusive 

algumas espécies que são vetores de leishmanioses, contribuindo, assim, para o aumento do 

risco de transmissão da infecção.  

 

Alguns zoológicos brasileiros já registraram casos de presença da Leishmania sp. em 

cachorro-vinagre (S. venaticus) (Lima et al., 2005; Figueiredo et al., 2008; Luppi et al., 2008; 

Souza et al., 2010; Jusi et al., 2011). A Fundação Zoobotânica (FZB) de Belo Horizonte (BH) 

ainda registrou a ocorrência do parasito em raposa-do-campo (L. vetulus) e no lobo-guará, 

Chrysocyon brachyurus (Illiger, 1815), como também o desenvolvimento do quadro clínico 

da LV e o óbito de duas espécies de canídeos, o cachorro-vinagre e a raposa-do-campo (Luppi 

et al., 2008). Há relatos de ocorrência de canídeos silvestres, em conservação in situ, positivos 

aos testes sorológicos e/ou parasitológicos para a Leishmania sp., sem desenvolver sinais 

clínicos (Courtenay et al., 2002a; Curi, Miranda e Talamoni, 2006).   

 

Portanto, existem muitos trabalhos indicando animais silvestres como potenciais 

reservatórios da LV (Dahroug et al., 2010; jusi et al., 2011),  mas é comum o relato de pouca 

infectividade ou xenodiagnóstico negativo (Sherlock et al., 1996; Couternay et al., 2002a). 

 

 

2.3. Canídeos silvestres como parte do ciclo da LV no Brasil 

  

 

O ciclo da LV envolve a participação de animais domésticos, silvestres e humanos. É 

um ciclo complexo, sendo imprescindível uma abordagem transdisciplinar quando há o 

objetivo de manutenção da saúde pública como resultado do equilíbrio entre as saúdes 

humana, animal e do ecossistema (Figura 6). 
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Fig. 6: Ilustração das interações complexas entre as saúdes humana, animal e do ecossistema gerando 

impactos negativos sobre a biodiversidade global.  (Modificado de Aguirre, 2009). 

 

No Brasil, a raposa-do-campo (L. vetulus) e o cachorro-do-mato (C. thous) são os 

canídeos considerados reservatórios naturais da LV, sendo estes indicados como os principais 

responsáveis por manter a Leishmania sp. no ambiente natural. Todavia, há indícios de 

infecção em outras espécies de canídeos, a exemplo do lobo-guará (C. brachyurus), inclusive 

em vida livre (Curi, Miranda e Talamoni, 2006), e cachorro-vinagre (S. venaticus) em 

ambiente cativo (Luppi et al., 2008; Lima et al., 2009; Jusi et al.,2011). Nas instituições 

conservacionistas presentes em áreas endêmicas para a LV, a situação é tão grave que são 

também relatadas infecções naturais de felídeos silvestres nativos e exóticos (Dahroug et al., 

2010; 2011) bem como de primatas (Malta et al., 2010), não sendo comum este achado na 

natureza. 

 

  O flébotomo L. longipalpis é o principal vetor da LV no Brasil (Brasil, 2005), o qual 

é descrito como uma espécie oportunista, de hábito silvestre e noturno, se alimentando 

principalmente de aves e mamíferos (Dias, Lorosa & Rebêlo, 2003; Lainson & Rangel, 2005; 

Missawa et al., 2008). Na Bahia, há indícios de alimentação do flebótomo L. longipalpis 
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sobre o cachorro-do-mato (C. Thous), o qual apresentara anticorpos anti-saliva do vetor 

(Gomes et al., 2007). Esta relação também foi verificada num estudo realizado na Amazônia 

em 1990 (Laison et al., 1990). 

 

O plano de manejo do lobo-guará (2007) indica a vacinação da espécie contra a raiva, 

parvovirose e cinomose, bem como o cuidado com o acúmulo de matéria orgânica nos 

recintos, ou nas áreas próximas, devido à atração de vetores de doenças. Esses cuidados 

preventivos são extrapolados para todo o plantel de canídeos nas instituições 

conservacionistas brasileiras (Gomes, 2006).  

 

A imunoprofilaxia dos canídeos silvestres contra a LVC ainda não é cogitada, pois não 

há estudos nas espécies silvestres e as duas marcas comerciais de vacinas disponibilizadas no 

Brasil, mesmo já sendo comercializadas e utilizadas nos cães domésticos, ainda carecem de 

resultados mais significativos sobre a sua eficácia na proteção do cão imunizado contra a 

Leishmania sp. Ainda há dúvidas sobre a capacidade das vacinas em bloquear a transmissão 

do parasito do animal infectado para o flebótomo (Brasil, 2007; 2009; De Amorim et al., 

2010), mesmo com a existência de alguns trabalhos indicando que os cães vacinados podem 

não permanecer como reservatórios (Da Silva et al., 2000; Nogueira et al., 2005; Dantas-

Torres, 2006; Saraiva et al., 2006).      

 

Para os animais cativos, o uso de coleira impregnada com deltametrina e a sua troca a 

cada três meses, bem como o controle sobre os animais domésticos circulantes nas 

instituições, são preconizados como meios de prevenção contra a infecção por Leishmania sp. 

em áreas endêmicas (Luppi et al., 2008; Figueiredo et al., 2008). A realização periódica de 

testes diagnósticos adequadamente validados é importante principalmente para animais 

recém-chegados de áreas endêmicas, inicialmente sendo imprescindíveis ainda na quarentena. 
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2.4. A fisiopatologia da infecção por Leishmania e a resposta imune em canídeos. 

 

 

A fisiopatologia e a resposta imune após a inoculação dos parasitos do gênero 

Leishmania pelos vetores vêm sendo objeto de estudos minuciosos em cães domésticos nos 

campos da imunologia, patologia e clínica médica (Pinelli et al., 1999; Kramer et al., 2006; 

Carillo et al., 2008). Entretanto, não há estudo detalhado sobre o desenvolvimento da infecção 

e a resposta imunológica nos canídeos silvestres, geralmente sendo descrita uma cura 

espontânea (Courtenay et al., 2002a) ou evolução para o óbito (Luppi et al., 2008; Jusi et al., 

2011) naqueles animais que apresentam os sinais clínicos característicos da doença. 

 

Muitos trabalhos têm utilizado os modelos murinos e humanos para o estudo da 

resposta imunológica do hospedeiro infectado com a Leishmania (Brunda, 1994; Reiner et al., 

1995; Bogdan, 2001; Kane et al., 2001). Foram descritos dois tipos de resposta imunológica 

efetora contra a Leishmania sp, a resposta celular caracterizada pelo tipo Th1, responsável 

pela resistência contra a doença, e o tipo Th2, caracterizada por uma significativa resposta 

humoral, sendo esta evidente em animais suscptíveis à LV (Pinelli et al., 1994; Kramer et al., 

2006). Os canídeos silvestres de vida livre naturalmente infectados com a Leishmania sp. 

geralmente não desenvolvem a doença (Curi et al., 2006; Gomes et al., 2007), porém em 

cativeiro são observadas manifestações clínicas da LVC com maior frequência (Luppi et al., 

2008; Jusi et all., 2011). 

 

Nos estudos de infecção experimental com modelos murinos e caninos, é comum a via 

intravenosa (IV) para a inoculação de promastigotas de L. chagasi com o objetivo de estudar a 

sintomatologia clínica e a imunopatologia nos indivíduos (Tafuri et al., 1996; Santos-Gomes 

et al., 2002). A inoculação IV de grandes quantidades de parasito parece ser altamente 

patogênica e o indivíduo manifesta rapidamente os sinais clínicos da LVC sob condições 

artificiais (Travi et al., 2009). Por outro lado, a inoculação de antígenos lisados associados à 

forma prosmatigota viva por via subcutânea (SC), parece estimular a resposta celular em cães, 

os quais podem permenecer um longo período assintomáticos, sendo indicados como modelos 

para controle positivo no estudo de resposta imune celular em organismo vivo (Teixeira et al., 

2011).   
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A evolução clínica, parasitológica e imunológica da LVC em cães domésticos 

infectados artificialmente com altas taxas de formas promastigotas pela via IV é associada a 

maior disseminação do parasito para os linfonodos e maior infectividade de flebótomos (Travi 

et al., 2009). Portanto, esse estudo esclarece que modelos experimentais desencandeiam 

respostas imunológicas intensas, que podem ser bastante distintas das condições naturais de 

infecção.  

 

Em condições naturais, a L. chagasi é inoculada no hospedeiro através da picada do 

flebótomo infectado. Resumidamente, após a inoculação, os parasitos invadem os 

macrófagos, onde se multiplicam e são levados aos linfonodos drenantes e ao baço pela 

circulação linfática, causando uma doença disseminada pela via saguínea e fatal, caso o 

hospedeiro apresente falhas na geração de resposta protetora contra o patógeno (Pinelli et al., 

1999). Uma resposta intensa de linfócitos Th1 contra os antígenos, além da produção de 

citocinas, como interferon gama (IFN-y) e fator de necrose tumoral (TNF), necessárias para 

ativação de macrófagos, são imprescindíveis para a morte do parasito intracelular (Pinelli et 

al., 1999). A interleucina (IL) 12 é também relatada como uma citocina característica de 

indivíduos com padrão de resposta imunológica Th1, enquanto a susceptibilidade está 

relacionada com a produção de IL-4, IL-10 e fator de crescimento tumoral (TGF-β) (Bogdan, 

2001; Kane et al., 2001; Murray et al., 2002). A IL 12 é produzida  pelas células do sistema 

fagocitário mononuclear e induz a produção de IFN-y (Brunda, 1994), esta por sua vez 

produzida por células dendríticas, natural killer (NK) e macrófagos, induz a produção de 

óxido nítrico, uma das moléculas mais importantes para a destruição do parasito intracelular 

(Trinchieri et al., 1993; Reiner et al., 1995; Pinelli et al., 1999; Bogdan, 2001; Sisto et al., 

2001).  

   

No caso dos canídeos silvestres, a pertinência da idéia de desenvolver estudos 

consistentes sobre a infecção natural tem inúmeras razões, sendo o desconhecimento 

científico das interações parasito-hospedeiro-ambiente nesses animais a principal delas. Como 

exemplo: o lobo-guará tem como principal alimento na sua dieta o fruto de uma planta nativa 

das áreas geográficas onde ainda há remanescentes de matas e populações naturais de lobos, a 

lobeira, Solanum lycocarpum (Dietz, 1984). Uma planta da mesma família e gênero da S. 

lycocarpum, a Solanum lyratum, é amplamente utilizada na medicina coreana, sendo descrita 

sua principal função terapêutica o aumento da produção de óxido nítrico, ou seja, da atividade 
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dos macrófagos (Kim et al., 1999; Yang et al., 2010). Esse comportamento alimentar do lobo 

guará, portanto, poderia consistir em um fator fundamental a manter uma resposta 

imunológica protetora contra a Leishmania sp, explicando uma possível resistência natural 

dos animais de vida livre ao desenvolvimento da doença. Foram observados animais de vida 

livre soropositivos e assintomáticos para a LVC na Serra do Cipó por Curi, Miranda e 

Talamoni (2006). Esse mesmo aspecto poderia ainda explicar porque as mesmas espécies 

quando mantidas em cativeiro em áreas endêmicas adoecem mais frequentemente. 

 

Em cães domésticos naturalmente infectados com L. chagasi, há uma complexa 

infinidade de parâmetros que caracterizam as respostas de animais infectados, bem diferentes 

do que ocorre em condições de laboratório. Reunindo trabalhos de diferentes países onde a 

doença é endêmica, incluindo o Brasil, os autores Sollano-Gallego et al, (2009) definiram 

estágios de gravidade clínica com alterações imunopatológicas equivalentes e diversas. O 

papel de elementos como as citocinas IL.12, I IFN-y (Miralles et al., 1994; Andrade et al., 

1999; Pinelli et al., 1999), o TGF-β (Barral et al., 1993; Kaye et al., 2004), IL-2,  Il-4 (Lage et 

al, 2007), ou IL-10 (Quinnell et al., 2001; Santos-Gomes et al., 2002; Alves et al., 2009; 

Boggiato et al., 2010) vem sendo bem descrito nesse animais. 

 

As maiores cargas parasitárias teciduais e sanguíneas, índice mais importante no 

aspecto de transmissibilidade ao vetor (Travi et al, 2001), foram associadas por alguns autores 

à maior expressão de IL-10 (Verma et al, 2010) tanto em cães quanto em seres humanos. 

 

Os cães que desenvolvem a resposta Th2 apresentam uma resposta 

predominantemente humoral, passível de detecção em ensaios sorológicos padronizados. 

Alguns trabalhos associam uma maior resposta humoral às complicações clínicas da doença 

nos indivíduos infectados (Sollano-Gallego et al., 2001; 2009; Travi et al., 2001), pelo 

depósito de imunocomplexos nos glomérulos renais causando insuficiência renal nos cães 

doentes (Lopez et al., 1996; Blavier, 2001) e outras lesões imunomediadas, como as uveítes, 

artrites e vasculites cutâneas (Torres et al., 2011). A predominância da imunoglobulina IgG2 

tem sido indicada como aspecto do perfil de resposta de cães assintomáticos e, portanto, 

resistentes à doença, enquanto a predominância da IgG1 é associada à resposta  de animais 

sintomáticos e susceptíveis ao progresso da doença (Deplazes et al., 1995; Solano-Gallego et 

al., 2001). Contudo, há controvérsias, pois há trabalhos com resultados discordantes em que 
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não foram observadas as mesmas associações entre as subclasses de imunoglobulinas (IgG1 e 

IgG2) e a evolução clínica da LVC em cães infectados (Cordeiro-da-Silva et al., 2003; Iniesta 

et al., 2005; Travi et al., 2009).   

   

Todos esses elementos ainda estão por ser analisados e descritos em canídeos 

silvestres. 

 

 

2.5. Aspectos clínicos da leishmaniose visceral em canídeos 

 

 

A sintomatologia clínica da LVC em canídeos silvestres infectados é semelhante à dos 

cães domésticos (Luppi et al., 2008; Souza et al., 2010; Jusi et al., 2011). Em geral, cães 

infectados são classificados em assintomáticos e sintomáticos, respectivamente na ausência ou 

presença de sinais clínicos conhecidos e associados à infecção (Blavier et al., 2001; Cordeiro-

da-Silva et al., 2003; Gontijo et al., 2004). Os animais sintomáticos, por sua vez, são 

caracterizados por critérios variáveis, geralmente quantitativos, de classificação de sinais 

clínicos em diferentes sistemas, em oligossintomáticos, quando apresentam poucos sinais da 

doença e polissintomáticos, quando apresentam maior número de alterações clínicas, 

incluindo entre elas as dermatopatias cutâneas, emaciação, anemia, adenopatia, hepato-

esplenomegalia, onicogrifose, febre, hipergamaglobulinemia (Barrouin-Melo et al., 2004; 

Brum et al., 2007; Solano-Gallego et al., 2009).  

 

No geral, há relatos de canídeos silvestres soropositivos e/ou infectados com a 

Leishmania sp. sem desenvolver o quadro clínico característico da doença (Sherlock, 1996; 

Curi, Miranda e Talamoni, 2006; Lima et al., 2009). Em casos mais raros, a doença pode 

manifestar-se discretamente após a infecção, porém pode ocorrer a cura espontânea 

(Couternay et al., 2002a). Os quadros mais graves e com evolução para a morte, são já 

relatados em ambiente cativo (Luppi et al., 2008; Jusi et al., 2011; Tenório et al., 2011).  

 

Os animais cativos parecem tornar-se mais susceptíveis à depressão do sistema 

imunológico, ação patogênica bem descrita nos estudos sobre a Leishmania (Kaye et al, 

2004), pois esses canídeos estão submetidos a um elevado nível de estresse com o manejo 



 
 

30 
 

frequente, a modificações de fontes alimentares e a maior exposição às picadas dos vetores 

infectados (Luppi et al., 2008). Além disso, a presença de animais domésticos (cavalos, cães, 

gatos) e sinantrópicos (aves, sariguês, roedores), nos zoológicos, problema bastante comum 

no Brasil,  é indicada como fator de risco para a manutenção da Leishmania sp. em áreas com 

registro de flébotomos (Jusi et al., 2011). 

 

Alguns autores têm contribuído para o conhecimento da leishmaniose em animais 

silvestres com relatos de casos. Figueiredo e colaboradores (2008) relataram a infecção 

cutânea de um cachorro-vinagre por L. chagasi no Zoológico do Rio de Janeiro (RJ), que na 

avaliação física foi considerado assintomático, porém no exame histopatológico foi verificada 

dermatite focal crônica com ausência de formas amastigotas do parasito. Os autores 

enfatizaram a necessidade de maiores cuidados preventivos sobre as doenças infecto-

contagiosas no trânsito de animais silvestres entre as intituições conservacionistas, já que a 

origem do canídeo era  o estado de Mato Grosso, uma área endêmica para a LV. Souza e 

colaboradores (2010) descreveram o quadro clínico de um cachorro-do-mato (C. thous) 

mantido em cativeiro no estado do Mato Grosso, Brasil. O canídeo era positivo para L. 

chagasi em amostras de linfonodo, medula óssea e pele, sendo verificado no exame físico 

dermatite fufurácea, emanciação, onicogrifose, uveíte e hepato-esplenomegalia. Ainda no 

estado do Mato Grosso, Almeida e colaboradores (2011) verificaram a associação entre as 

infecções por L. chagasi e Adenovírus canino tipo 1, causando hepatite infecciosa e uma série 

de lesões inflamatórias em outros orgãos,  observadas macroscopicamente durante a necrópsia 

de um espécime de cachorro-vinagre (S. venaticus) cativo e microscopicamente através do 

exame histopatológico dos orgãos coletados.   
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2.6. O diagnóstico laboratorial da LV 

 

 

2.6.1. Técnicas Sorológicas  

 

 

Os testes sorológicos para pesquisa de anticorpos contra antígenos de Leishmania sp. 

são os mais frequentemente empregados no diagnóstico laboratorial da infecção em cães 

domésticos (Barboza et al., 2006; Barrouin et al., 2006; Brasil et al., 2005). Alguns trabalhos 

relatam a utilização de ELISA e/ou IFI na pesquisa de anticorpos anti-Leishmania sp. em 

diferentes espécies de canídeos silvestres (Courtenay et al., 2002a; Curi, Miranda e Talamoni, 

2006; Luppi et al., 2008; Lima et al., 2009).  

 

Existe certa dificuldade na padronização dos testes sorológicos para as diversas 

espécies de canídeos silvestres devido à falta de conjugados específicos. A utilização de anti-

IgG de cão doméstico é descrita para a pesquisa de anticorpo anti-Leishmania sp. em 

cachorro-do-mato (C. thous), raposa-vermelha (Vulpes vulpes) e lobo-guará (C. brachyurus) 

(Mancianti, Mignone e Galestri, 1994; Courtenay et al., 2002a; Curi, Miranda & Talamoni, 

2006; Lima et al., 2009), de acordo com as semelhanças genéticas entre indivíduos 

pertencentes à mesma família, tais como aqueles da família Canidae (Zrzavy & Ricancova, 

2004). O uso de conjugados inespecíficos, tais como a proteína A, já foi descrito também em 

sorotestes com o objetivo de avaliações em cachorro-vinagre (S. venaticus) (Lima et al., 

2005), lobo-guará (C. brachyurus), raposa-do-campo (L. vetulus) e cachorro do mato (C. 

thous) (Ferreira et al., 2009).   

 

Os testes imunenzimáticos (ELISA), baseados no reconhecimento da molécula de IgG, 

permitem a leitura de uma reatividade mensurável, diretamente proporcional ao título de 

anticorpos específicos para o parasito presentes na amostra de soro (Soares, 2001). Essa 

propriedade depende da ligação entre o anticorpo específico do animal examinado, fixado ao 

antígeno, e o segundo anticorpo, no caso o anti-IgG ou a proteína A, conjugados a uma 

molécula de enzima que reage com o substrato, permitindo a reação de cor quantificada por 

espectrofotometria (Soares, 2001; Lima et al., 2005;2009).  
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 O conjugado anti-IgG de cão com peroxidase é uma imunoglobulina desenvolvida em 

animais de espécie diferente (rato, coelho e outros), sensibilizados com IgG de cão. Essa 

imunoglobulina identifica especificamente as moléculas de IgG canina reativas a antígenos de 

Leishmania sp. adsorvidos na fase sólida, representada por uma placa de poliestireno (Soares, 

2001). No caso de canídeos de diferentes espécies, é necessário que o conjugado seja capaz de 

ligar-se especificamente às suas moléculas de IgG, presentes no soro, para que o teste seja 

capaz de diagnosticar a sororreatividade aos antígenos do parasito e, consequentemente, 

detectar a soroconversão. A mesma condição ocorre com os testes de imunofluorescência que 

utilizam como conjugado uma imunoglobulina específica para IgG de cão, marcada com 

fluoresceína (Oliveira et al, 2005). Portanto, a adequação dos reagentes, da mesma forma que 

os desenvolvidos para cães domésticos, é uma condição importante a ser observada em 

estudos baseados em imunotestes em canídeos silvestres, que devem ser devidamente 

padronizados para cada espécie. 

 

A proteína A ligada a peroxidase é um conjugado polivalente, obtido a partir da 

bactéria Staphylococcus aureus que, no teste de ELISA, se liga inespecificamente às 

diferentes classes de imunoglobulinas (Igs) reativas ao antígeno de Leishmania sp., adsorvido 

na fase sólida, a placa de poliestireno (Fisa et al., 1997; Solano-Gallego et al., 2003). Esta 

proteína possui uma boa afinidade com as imunoglobulinas G (IgGs) de diferentes espécies 

(cão, gato, humano) (Goudswaard et al., 1978; Fisa, et al., 1997). Este conjugado ainda possui 

a capacidade de detectar parcialmente moléculas de IgA e IgM, sendo descrita como uma 

ferramenta útil para a identificação de animais na fase aguda da infecção (Goudswaard et al., 

1978; Lima, et al., 2005). Não é comum o achado de conjugados específicos para a 

padronização dos testes sorológicos em espécies silvestres, o que faz da proteína A uma boa 

alternativa na ausência daqueles.  

 

Lima e colaboradores (2005), ao estudar a eficiência do teste ELISA com a proteína A 

conjugada à peroxidase, na detecção de cães domesticos com LV, demonstraram que não 

houve reações cruzadas quando foram testados soros de cães domésticos positivos para outros 

agentes infecciosos, como Ehrlichia canis, Toxoplasma gondii, Babesia canis ou Dirofilaria 

immitis. 
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Um estudo com 21 canídeos de vida livre (C. thous, C. brachyurus e L. vetulus) do 

Parque Nacional de Serra do Cipó, Minas Gerais, analisou as amostras de soros através da 

técnica de imunofluorescência indireta e ELISA, ambas com o conjugado anti-IgG de cão 

para a pesquisa de anticorpos anti-Leishmania sp. (Curi, Miranda e Talamoni, 2006). Nesse 

trabalho foi detectada a soropositividade em 19% dos animais (4/21), dois cachorros-do-mato 

(C. thous) e dois lobos-guará (C. brachyurus). No estudo, os autores não excluíram a 

possibilidade de reação cruzada com outros kinetoplastídeos. 

 

Couternay e colaboradores (2002a) verificaram, no estado do Pará, a prevalência de 

78% (29/37) de cachorros-do-mato de vida livre soropositivos na pesquisa de anticorpos anti-

Leishmania sp. pelo teste ELISA com o conjugado anti-IgG de cão doméstico. O título 

calculado para cães domésticos da mesma região, foi utilizado como ponto de corte, já que o 

valor do ponto de corte não era conhecido para a espécie C. thous.  

 

Os testes ELISA e IFI podem apresentar especificidade e sensibilidade variáveis para 

cães domésticos (Paranhos-Silva et al., 1996; Oliveira et al., 2005; Curi, Miranda & 

Talamoni, 2006). Em um estudo realizado na Região Metropolitana de Salvador, Oliveira e 

colaboradores (2005), ao testarem comparativamente a capacidade diagnóstica do ELISA 

indireto e da IFI, em 30 cães domésticos positivos em exames parasitológicos para detecção 

de Leishmania sp., constataram especificidades e sensibilidades de 90% e 100% para o 

ELISA e 40% e 98,6% para a IFI, respectivamente. Com isso, os autores demonstraram a 

possibilidade de ocorrência de resultados falsos positivos no teste IFI para o diagnóstico da 

infecção canina. Os testes ELISA e IFI podem gerar um número variável de resultados falso-

positivos e falso-negativos (Paranhos-Silva et al., 1996; Silva et al., 2005).  

 

A técnica de Western Blot (WB) é um teste sorológico também de ligação primária 

entre antígeno e anticorpo, sendo descrita como um método mais sensível e precoce, quando 

comparado a IFI e ELISA, sugerindo a possibilidade da sua utilização como método 

confirmatório, preditor da doença e do parasitismo no cão (Aisa et al., 1998). O WB já foi 

utilizado em canídeos selvagens na Espanha acompanhado pela PCR, para investigar a 

ocorrência de infecção por L. infantum nos canídeos europeus (Sobrino et al., 2008). Silva e 

colaboradores (2005) realizaram WB em cães domésticos com infecção natural em Barra de 

Guaratiba (RJ), área endêmica para a LVC. Foram detectados os peptídeos com 29 kDa e 32 
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kDa, indicados pelos autores como preditores de infecção tecidual, sendo ainda  reconhecido 

um antigeno com 68,5 kDa, este reconhecimento com a possibilidade de ser utilizado como 

preditor de susceptibilidade para o desenvolvimento da doença.  

 

Oliveira e colaboradores (2005) testaram no WB dez soros de cães domésticos 

provenientes da cidade de Camaçari-BA, com resultado parasitológico positivo para 

Leishmania chagasi em cultura esplênica e resultados sorológicos concordantes, ou não, entre 

os testes ELISA e IFI. Neste trabalho, o teste ELISA apresentou uma acurácia maior do que a 

IFI quando comparados aos resultados dos testes parasitológico e WB. As bandas 

imunodominantes detectadas pelo WB nesse estudo corroboraram algumas previamente 

descritas: 14 (Berrahal et al., 1996; Aisa et al., 1998) e 16 kDa (Berrahal et al., 1996), 30 e 68 

kDa (Vercammen et al., 2002), 32 (Mancianti et al.,1995; Aisa et al., 1998; Silva et al., 2005) 

e aproximadamente 120 kDa (Mancianti et al.,1995). 

 

O WB foi utilizado como parte de monitoramento de cães infectados naturalmente 

pela L. infantum (= L. chagasi) submetidos ao tratamento numa região endêmica situada na 

Espanha. Nesse estudo foram detectadas várias bandas de diferentes pesos moleculares, 

porém a de 26 kDa foi indicada como uma banda preditora do prognóstico clínico da LVC. 

Presumivelmente, os animais que apresentaram uma reatividade forte dessa banda, não foram 

curados através do uso de Alopurinol e Glucantime durante o tratamento (Fernandez-Perez et 

al., 1999). 

 

 

2.6.2. Exame Parasitológico  

 

 

Os exames parasitológicos por cultura in vitro ou in vivo permitem um diagnóstico 

definitivo da LV em até 100% de especificidade, mas a sensibilidade é bastante variável, a 

depender da carga parasitária do animal, do órgão de escolha na técnica de amostragem ou da 

habilidade do pessoal técnico de laboratório (Mathis & Deplazes, 1995; Barrouin-Melo et al., 

2004; Gontijo & Melo, 2004; Brasil, 2005; Sastre et al., 2008).  
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A demonstração do parasito pode ser realizada em material de biopsia ou punção 

aspirativa do baço, fígado, linfonodo ou medula óssea (Gontijo & Melo, 2004). O esfregaço 

de sangue periférico é um método capaz de identificar a Leishmania sp. nos animais com 

parasitemia, que ocorre quando o animal alberga altas cargas parasitárias (Gomes et al., 

2008). Atualmente, sabe-se que a sensibilidade mais alta no teste parasitológico pode ser 

obtida quando se utiliza aspirado do baço (Barrouin-Melo et al., 2004; Gontijo & Melo, 2004; 

Brasil, 2005).  

 

Em cães domésticos, o diagnóstico parasitológico em cultura in vitro de aspirados 

esplênicos obtidos por punção é um método bastante seguro e sensível, capaz de detectar a 

Leishmania sp. em animais assintomáticos (Barrouin-Melo et al, 2006) (Figura 7). De acordo 

com a experiência do nosso grupo de pesquisa, a técnica descrita para cães domésticos pode 

ser extrapolada para os canídeos silvestres (Figura 8 e 9).  

 

  

Fig. 7: Técnica de punção esplênica descrita para 
cão doméstico. Fonte: Barrouin-Melo et al., 2006.  

Fig. 8: Técnica de punção esplênica extrapolada de cão 
doméstico para cachorro-do-mato (C. thous). Foto: 
Rogério Cunha. 
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Fig. 9: Aspirado esplênico obtido de um cachorro-do-mato (C. thous). Foto: Rogério Cunha. 

 

Courtenay e colaboradores (2002a) verificaram a positividade para a Leishmania sp. 

em 25,8% (8/31) das amostras de cachorros-do-mato, em conservação in situ, através da 

utilização do exame parasitológico, cultura in vitro ou in vivo, no município de Salvaterra, 

estado do Pará, Brasil. Já Figueiredo e colaboradores (2008) relataram a identificação da L. 

chagasi em um cachorro-vinagre cativo utilizando a cultura de pele associada à eletroforese 

enzimática multilocus (EEM). Apesar da segurança no diagnóstico, os métodos 

parasitológicos são utilizados em menor escala para a detecção da Leishmania sp. em 

canídeos selvagens, por serem mais invasivos, laboriosos e menos sensíveis que os métodos 

sorológicos.   
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2.6.3.  Técnica de Reação em Cadeia da Polimerase 

 

 

Desde a década de 80, diversas técnicas moleculares foram desenvolvidas para a 

detecção precisa dos parasitos do gênero Leishmania sp., tais como as PCRs que detectam os 

ácidos nucléicos do parasito (Gontijo & Melo, 2004).  

  

A técnica de PCR permite diagnósticos de alta sensibilidade e especificidade, 

entretanto a possibilidade de reação cruzada entre a Leishmania sp. e o Trypanossoma sp. não 

pode ser ignorada e depende do desenho do primer utilizado (Courtenay et al., 2002a; 

Lachaud et al., 2002). Courtenay e colaboradores (2002a), ao considerar este fato, 

submeteram o DNA extraído de amostras de medula óssea de C. thous ao PCR, utilizando 

dois primers específicos para a Leishmania sp., o mini-círculo DNA e o DNA ribossomal. 

Foram considerados animais infectados apenas os positivos para ambos os primers, somando-

se um total de 38% (8/21) dos indivíduos da amostra.  

 

Os materiais biológicos utilizados na PCR podem ser obtidos de aspirados esplênicos, 

de medula óssea, de linfonodos, do sangue total, da camada leucocitária, de cultura e sangue 

coletado em papel-filtro (Tavares, Fernandes & Melo, 2003; Luppi et al., 2008; Souza et al., 

2010; De Almeira et al., 2011; Tenório et al., 2011). Contudo, a sensibilidade da PCR pode 

variar conforme o método e o material biológico utilizados, uma vez que existe relato de 

baixa quantidade de parasito em sangue periférico de lobos (Canis lupus) cativos no sul da 

Europa (Sastre et al., 2008) e tropismo do parasito por outros tecidos, tais como baço, medula 

óssea, linfonodo e pele (Reale et al., 1999; Sollano-Gallego et al., 2001).  

 

Em geral, a positividade de diversas espécies de canídeos silvestres ou exóticos para a 

Leishmania sp. já foi verificada pela técnica PCR, tanto nos animais em conservação in situ 

(Courtenay et al., 2002a; Sobrino et al., 2008) quanto naqueles em conservação ex situ 

(Figueiredo et al., 2008; Luppi et al., 2008; Souza et al., 2010; Jusi et al., 2011).   

 

No Zoológico de Belo Horizonte quatro canídeos silvestres foram soropositivos no 

ELISA e IFI, sendo detectado o DNA da L. chagasi nas amostras de medula óssea de duas 

raposinhas (L. vetulus) e de um lobo-guará (C. brachyurus). Contudo, o cachorro-do-mato 
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soropositivo, porém negativo na PCR, era o que tinha o título sorológico mais baixo entre os 

positivos da IFI (Luppi et al., 2008).  

 

No ano de 2010, cinco cachorros-do-mato (C. thous) e um cachorro-vinagre (S. 

venaticus), cativos no zoológico da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), foram 

positivos para L. chagasi em amostras de medula óssea, linfonodo e fragmentos cutâneos 

testadas pela técnica de PCR – Polimorfismo do Tamanho do Fragmento de Restrição 

(RFLP). Ainda nesse estudo, um cachorro-do-mato e um cachorro-vinagre adultos 

manifestaram o quadro clínico característico da doença.  

 

Em um zoológico situado na Ilha Solteira, São Paulo, um lobo-guará (C. brachyurus), 

um cachorro-do-mato (C. thous) e um cachorro-vinagre (S. venaticus) foram todos 

soropositivos no ELISA e IFI para a Leishmania sp. (Jusi et al., 2011). No entanto, o 

cachorro-do-mato manifestou os sinais clínicos da doença vindo a óbito, sendo detectada a 

Leishmania sp. em amostras de baço, fígado, pele e  linfonodo coletados post-mortem. Ainda 

nesse trabalho, foi possível detectar o parasito pela PCR em fragmento de pele hígida do lobo-

guará soropositivo, reforçando a possibilidade da participação dos canídeos silvestres 

assintomáticos no ciclo da LV como reservatório da doença. 
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RESUMO 

 

No presente estudo, é descrita a padronização da técnica de imunoensaio enzimático (ELISA) 

para o sorodiagnóstico da infecção causada por Leishmania em canídeos silvestres brasileiros. 

Na América do Sul, a leishmaniose visceral (LV) é causada pela L. chagasi, sendo alguns 

canídeos considerados reservatórios naturais do parasito. A resposta imunológica à 

Leishmania é pouco estudada nos canídeos silvestres, que parecem apresentar resistência 

natural ao parasito. Foram estudadas amostras de soro/plasma obtidas de 12 canídeos cativos: 

sete lobos-guará (Chrysocyon brachyurus), três raposinhas (Lycalopex vetulus) e dois 

cachorros-do-mato (Cerdocyon thous). Dentre os canídeos estudados, um lobo-guará e uma 

raposinha eram positivos na PCR para Leishmania sp. Foram então realizados diferentes 

ensaios imunoenzimáticos com o conjugado anti-IgG de cão e proteína A. Os testes com 

ambos os conjugados foram capazes de distinguir claramente as amostras positivas das 

negativas. Os testes ELISA com a proteína A e o conjugado anti-IgG de cão apresentaram 

uma concordância excelente (Kappa = 1 p. 0,001) e moderada com o Western Blot 
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respectivamente.  O ensaio com a proteína A mostrou ser adequado a testes sorológicos de 

triagem, mas o desenvolvimento de conjugados com anticorpos espécie-específico deve ser 

almejado para a padronização de sorotestes mais sensíveis para as diferentes espéscies 

silvestres considerando um maior número de animais.  

 

Palavras-chave: Canídeos silvestres; Leishmaniose visceral, Proteína A, Sorologia; 

Diagnóstico; Leishmania sp 

 

ABSTRACT 

 

In the present study, the standardization of an enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) 

for the serodiagnosis of infection by Leishmania in brazillian species of wild canids is 

described. In South America, visceral leishmaniosis (VL) is caused by L. chagasi, being some 

wild canids considered natural reservoirs of the parasite. The immunological response to 

Leishmania is not studied enough in the wild canids, which seem to show natural resistance to 

the parasite. Samples of serum/plasma from 12 captive wild canids were studied: seven 

maned wolves (Chrysocyon brachyurus), three hoary foxes (Lycalopex vetulus) and two crab-

eating foxes (Cerdocyon thous). Among the studied canids, a maned wolf and a fox were 

positive to PCR for Leishmania sp (Ezequiel Dias Foundation – BH – MG). Different ELISAs 

methodologies were conducted, which evaluated the samples of all animals with the anti-dog 

IgG conjugate and protein A. It was found that ELISA tests with either conjugate were able to 

distinguish clearly positive from negative samples. The ELISA with protein A and conjugated 

anti-dog IgG showed excellent agreement (Kappa = 1 p. 0.001) and moderate (Kappa = 0,8 p. 

0,0015) with the Western Blot respectively. The test showed the protein to be suitable for 

serological screening tests, but the development of conjugated species-specific antibodies 

should be desired to standardize serotests more sensitive to the different wild espéscies 

whereas a greater number of animals. 

 

Keywords: Wild canids; Visceral leishmaniasis; Serology; Diagnosis; Leishmania sp.; 

Protein A. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A leishmaniose visceral (LV) é uma metazoonose de humanos e canídeos, causada nas 

Américas pela Leishmania chagasi (Brasil, 2005). A L. chagasi é considerada geneticamente 

idêntica à L. infantum, que causa, na Europa, quadro clínico e resposta imunológica 

semelhantes aos descritos em canídeos no Brasil (Maurício et al., 1999). 

 

O cachorro do mato (Cerdocyon thous) é considerado reservatório silvestre da LV no Brasil, 

onde a infecção é transmitida para os hospedeiros ou reservatórios naturais através da picada 

Lutzomyia longipalpis ou L. cruzi (Courtenay et al., 1996; Brasil, 2005). Estudos recentes 

confirmaram também a presença da Leishmania sp. em lobo-guará - C. brachyurus (Luppi et 

al., 2008; Jusi et al., 2011) e cachorro-vinagre - Speothos venaticus (Luppi et al., 2008; Lima 

et al., 2009; Souza et al., 2010; De Almeida et al., 2011) mantidos em conservação ex situ. 

Ambas as espécies encontram-se em risco de extinção (Ibama, 2003; Iucn, 2011). 

 

Existe dificuldade na padronização dos testes sorológicos para as diversas espécies de 

canídeos selvagens, devido à falta de conjugados específicos. A utilização de conjugados à 

base de imunoglobulinas anti-IgG de cão doméstico ligadas a enzimas como a peroxidase é 

descrita para a pesquisa de anticorpos anti-Leishmania sp. em C. thous (Courtenay et al., 

2002), S. venaticus (Jusi et al., 2011),  Vulpes vulpes (Mancianti, Mignone e Galestri, 1994) e 

C. brachyurus (Curi, Miranda e Talamoni, 2006) em ensaios imunoenzimáticos. Tal 

utilização baseia-se na propriedade de ligação cruzada, devido à semelhança genética entre 

indivíduos pertencentes à mesma família, tais como aqueles da família Canidae, cujas 

imunoglobulinas apresentam epitopos comuns entre si (Zrzavy & Ricancova, 2004). 
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Conjugados à base de proteína A ligada à enzima representam outra alternativa no 

desenvolvimento de testes sorológicos para animais silvestres, como o cachorro-vinagre (S. 

venaticus) (Lima et al., 2005). A proteína A é um conjugado polivalente, obtido a partir da 

bactéria Staphylococcus aureus que, no ELISA, se liga inespecificamente às diferentes classes 

de imunoglobulinas (Igs) reativas ao antígeno de Leishmania sp., adsorvido na fase sólida 

(Solano-Gallego et al., 2003; Lima et al., 2005). Esta proteína possui uma boa afinidade com 

as imunoglobulinas G (IgGs) de diferentes espécies de mamíferos silvestres e exóticos (Kelly 

et al, 1993; Stöbel, Schönberg & Staak, 2002; Lima et al, 2005), reagindo com menor 

afinidade com as IgGs de aves e répteis (Kelly et et al., 1993).  

 

O presente estudo teve como objetivo comparar diferentes metodologias de ELISA para 

diagnóstico sorológico de infecção por Leishmania sp. diferentes espécies de canídeos cativos 

no Brasil. Foram comparadas as reatividades produzidas pelos conjugados à base de anticorpo 

anti-IgG de cão doméstico (Sigma) e Proteína A (Zymed), marcados com a peroxidase no 

teste ELISA indireto. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

2.1. Animais e aspectos éticos e legais 

 

Foram estudados 10 canídeos silvestres, sendo sete lobos-guará (C. brachyurus) e três 

raposas-do-campo (L. vetulus), pertencentes ao plantel da Fundação Zoobotânica (FZB) em 

Belo Horizonte (BH), Minas Gerais (MG), Brasil, situado em área endêmica para a LV, onde 

houve o relato de ocorrência de infecção por Leishmania associada à sintomatologia clínica 

com óbito de dois animais (Luppi et al., 2008). Foram incluídos no estudo dois cachorros-do-
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mato (C. thous) em conservação ex situ no Parque Zoobotânico Getúlio Vargas (PZGV), 

Salvador, Bahia (BA), Brasil, considerada área não-endêmica, sem histórico de ocorrência da 

LV nessa instituição. Todos os animais são mantidos em recintos de acordo com as Instruções 

Normativas n° 04, 2002 e 169/2008 do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA), que definem o tipo de substrato e abrigo para cada espécie da 

Família Canidae e as categorias de uso e manejo da fauna silvestre em território brasileiro 

respectivamente. No geral, todos os animais recebem uma dieta onívora conforme a espécie e 

os recintos são compostos por pisos com gramas, presença de árvores e alguns arbustos. 

 

Todos os procedimentos com os animais foram realizados pelos médicos veterinários dos 

zoológicos, respeitando aspectos éticos e legais, presentes no Artigo 32, da Lei Federal nº 

9.605 de 1998 (Lei de Crimes Ambientais, Brasil) e na Instrução Normativa n° 154, de 01 de 

Março de 2007, IBAMA). Este trabalho também está de acordo com o Sistema de 

Autorização e Informação em Biodiversidade (SISBIO – n° 22473-1). 

 

2.2. Exame clínico e amostras biológicas 

 

Todos os canídeos foram clinicamente examinados para a presença, freqüência e intensidade 

de sinais clínicos associados a LV, tais como lesões na pele e mucosas, mudanças na cor das 

mucosas, presença de onicogrifose, alterações oculares e conjuntivais, presença de descargas 

anormais, perda de peso, alterações na atitude mental e disposição geral, presença de 

esplenomegalia e linfadenomegalia, sangramentos, bem como a história e os sinais clínicos de 

outras patologias, antes de serem submetidos à coleta de sangue. As amostras de sangue 

periférico foram obtidas com seringas e agulhas descartáveis, da veia cefálica ou jugular, 

mantidas em tubos com e sem anticoagulante (EDTA) em recipiente com gelo, até 
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processamento em laboratório para separação de plasma ou soro respectivamente, sendo estes 

mantidos em freezer a -20°C.  

 

Um dos C. brachyurus (indivíduo 1) estudados apresentava resultado positivo prévio em PCR 

para infecção por Leishmania sp. e já manifestara quadro clínico compatível com 

leishmaniose visceral, sendo suas amostras de soro e plasma utilizadas como positivas de 

referência para a padronização dos testes ELISA. 

 

2.3. Histórico clínico dos canídeos silvestres cativos na FZB-BH.  

 

2.3.1 IFI para detecção de anticorpos específicos para Leishmania sp. no soro de 

canídeos silvestres. 

 

Os soros de dez canídeos silvestres (sete C. brachyurus e três L. vetulus) cativos na FZB-BH 

haviam sido  avaliados quanto à detecção de anticorpos específicos anti-Leishmania sp. na 

técnica de Imunofluorescência Indireta (IFI) de acordo com o descrito por Curi et al (2006) no 

ano de 2006.  

 

2.3.2 PCR para detecção específica de material nucleico de DNA de Leishmania sp. em 

amostras clínicas de canídeos silvestres. 

 

Dez canídeos silvestres (sete C. brachyurus e três L. vetulus) cativos na FZB-BH haviam sido 

submetidos ao diagnóstico da presença de Leishmania em aspirados de medula óssea, sendo 

realizada a obtenção das amostras biológicas, extração do DNA e a técnica de PCR  de acordo 

com o descrito por Luppi et al (2008). Para esta reação foram utilizados os primers 

minicírculos kDNA (CTTTTCTGGTCCCGCGGGTAGG e 
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CCACCTGGCCTATTTTACACCA), que são específicos para detectar o complexo donovani 

(Lachaud et al., 2002).  

 

2.5. Padronização do teste ELISA 

 

2.5.1. Antígeno 

 

As formas promastigotas de Leishmania chagasi foram isoladas de cães doentes e 

caracterizadas por eletroforese de isoenzimas (Biomanguinhos – FIOCRUZ – IOC, Brasil, 

LTCC - Leishmania Typing Culture Collection - WDCM731). A amostra foi cultivada em 

meio Schneider (Sigma Chemical Co) suplementado com 20% de soro fetal bovino (Gibco, 

BRL). Para a obtenção do lisado total antigênico (LTA), culturas do parasito foram sonicadas 

a 10 ciclos, de um minuto cada, em aparelho de Ultra-som, centrifugadas a 10.000 x g, a 4°C 

por 10 minutos, sendo o sobrenadante separado e dialisado três vezes com solução salina 

tamponada com fosfato (PBS) estéril pH 7.4. Após a dosagem de proteínas, o antígeno foi 

aliquotado e armazenado a -20 °C. 

 

2.5.2. ELISA indireto com soros-padrão de cães domésticos  

 

O ensaio de  ELISA padronizado para cães domésticos e utilizado como referência neste 

estudo, foi realizado de acordo com a técnica descrita previamente (Paranhos-Silva et al., 

1996), com algumas modificações. Para os procedimentos iniciais de titulação em bloco, 

soros de 20 cães naturalmente infectados e positivos para anticorpos anti-Leishmania, assim 

como de 20 cães sadios, não infectados e de região não-endêmica, foram utilizados como 

soros-padrão. Microplacas de poliestireno de 96 poços de fundo chato foram sensibilizadas 

com antígeno de Leishmania, nas concentrações de 1,5 µg/mL, 2,5 µg/mL, 5,0 µg/mL e 
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10,0µg/mL em tampão carbonato-bicarbonato a 0,05 M, pH 9,6. Após 12 horas de incubação 

a 4º C, as placas foram lavadas com PBS, pH 7.4. O bloqueio foi feito com 200 µL/poço de 

PBS, contendo 0,05% de Tween 20 (PBS-T) e 5% de leite em pó desnatado, por 1h à 

temperatura ambiente (22º C), seguido de quatro lavagens com água destilada. Em seguida, 

foram adicionadas as amostras de soros em 100 µL/poço diluídos a 1:125; 1:250; 1:500; 

1:1.000 em PBS-T com 5% de leite em pó desnatado. Após 1 hora de incubação à temperatura 

ambiente, as placas foram lavadas com PBS pH 7.4. Foram em seguida adicionados 100 

µL/poço de imunoglobulina de coelho anti-IgG de cão conjugada à peroxidase (Sigma, USA), 

diluída a 1:6.250; 1:12.500; 1:25.000; 1:50.000 em PBS-T com 0,05% de leite em pó 

desnatado. Após incubação por 1 hora à temperatura ambiente, foram feitas quatro lavagens. 

A revelação foi feita com 100 µL/poço de solução contendo peróxido de hidrogênio a 0,03% e 

orto-fenilenoldiamina (OPD) (Sigma, USA) em tampão em tampão citrato-fosfato (ácido 

cítrico - C6H8O7 a 0.1 M;  fosfato de sódio – NaH2PO4 a 0.2 M) pH 5.1, em ambiente escuro à 

temperatura ambiente. A reação foi interrompida com 25 µL de ácido sulfúrico 4 N por poço e 

a placa lida imediatamente em espectrofotômetro com filtro de 492 nm. Todas as amostras 

foram testadas em triplicata. 

 

2.5.3. ELISA indireto com soros-teste dos canídeos silvestres. 

 

As amostras de soro ou plasma, na diluição de 1:500,  dos doze canídeos silvestres foram 

testadas com o conjugado anti-IgG de cão com peroxidase (Sigma, USA) na diluição de 

1:25.000 de acordo com o ELISA indireto padronizado para cães domésticos descrito no item 

2.5.2. As diluições da proteína A (Zymed, USA) d1 (1:8.000) e  d2 (1:16.000) foram 

utilizadas conforme as recomendações do fabricante. Um pool de soros de cães domésticos de 

área endêmica sintomáticos para a LVA, com diagnósticos sorológicos e parasitológicos 
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positivos para a infecção foi utilizado como controle-positivo. O controle-negativo foi 

definido como um pool de soros de cães domésticos, sem sinais clínicos da doença, de uma 

região sem casos autóctones para a LVA, com diagnósticos sorológico, parasitológico e/ou 

molecular negativos para doença. 

 

2.5.4. Titulação em bloco com soros dos C. brachyurus, indivíduos 5 (positivo referência) 

e 6 (negativo referência),  e conjugado imunoglobulina anti-IgG de cão com peroxidase. 

 

Verificada a sorologia das 12 amostras de soro dos canídeos silvestres no ELISA indireto 

descrito no item 2.5.3, dois soros de C. brachyurus, um controle positivo (PCR positivo) e um 

controle negativo (PCR negativo), foram submetidos ao ensaio de ELISA indireto 

previamente padronizado para cães domésticos com intuito de verificar qual seria a melhor 

diluição do soro e conjugado para o melhor discernimento entre animais soropositivos e 

soronegativos. Neste ensaio, foram utilizados como controles positivos e negativos, os 

mesmos citados anteriormente no item 2.3.3. A microplaca de 96 poços foi sensibilizada 

durante a noite a 4ºC com 100 µL/poço de antígeno LTA na concentração de 5,0 µg/mL em 

tampão carbonato-bicarbonato a 0,05 M, pH 9,6, diluídos em tampão carbonato-bicarbonato a 

0,05 M, pH 9.6. Para o bloqueio da placa, foram utilizados 200 µL/poço de PBS, pH 7,4, 

contendo 0,05% de Tween-20 (PBS-T) com 5% de leite em pó desnatado, incubada por 1h à 

temperatura ambiente, seguida de quatro lavagens com PBS pH 7.4. Foram incubados 100 

µL/ poço de soro do indivíduo 1 e 6 nas diluições a 1:125; 1:250; 1:500; 1:1.000 em PBS-T 

com 5% de leite em pó desnatado durante 1h à temperatura ambiente. Após quatro lavagens, 

100 µL de imunoglobulina de coelho anti-IgG de cão conjugada à peroxidase (Sigma, USA), 

diluídos a 1:6.250; 1:12.500; 1:25.000; 1:50.000, em PBS-T com 5% de leite em pó 

desnatado, foram acrescentados e incubados durante 1h à temperatura ambiente. A placa foi 
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lavada, sendo realizada a revelação com peróxido de hidrogênio (0,03%) e orto-

fenilenoldiamina (OPD) em tampão em tampão citrato-fosfato (ácido cítrico - C6H8O7 a 0.1 

M;  fosfato de sódio – NaH2PO4 a 0.2 M) pH 5.1. A reação foi interrompida com 50 µL de 

ácido sulfúrico 4 N por poço e a placa lida imediatamente em espectrofotômetro com filtro de 

492 nm. Todas as amostras foram testadas em triplicata.  

 

2.5.5. Titulação em bloco com soros dos C. brachyurus, indivíduos 5 (positivo referência) 

e 6 (negativo referência),  e conjugado Proteína A com peroxidase. 

 

Com as mesmas condições de sensibilização da placa e controles positivos e negativos da 

titulação em bloco em ELISA descrita no ítem 2.5.4, foi realizado um ensaio com a 

substituição da imunoglobulina anti-IgG de cão doméstico por Proteína–A conjugada à 

peroxidase, conforme descrito previamente (Lima et al., 2005; Silva et al., 2005; Fattori & 

Lima, 2007), com algumas modificações com o mesmo objetivo do item 2.5.4. Amostras de 

soro dos indivíduos 1 e 5 nas diluições a 1:125; 1:250; 1:500; 1:1.000 em PBS-T com 5% de 

leite em pó desnatado em um volume de 100 µL/ poço foram incubados durante 1h à 

temperatura ambiente após a etapa de bloqueio de reações inespecíficas e lavagens. Em 

seguida, 100 µL de proteína A conjugada à peroxidase (Zymed Laboratories Inc- USA) nas 

diluições 1:8.000, 1:16.000, 1:32.000 e 1:64.000, em PBS-T com 5% de leite em pó 

desnatado, foram acrescentados e incubados durante 1h à temperatura ambiente. A placa foi 

lavada e a revelação feita com peróxido de hidrogênio (0,03%) e OPD em tampão citrato-

fosfato (ácido cítrico - C6H8O7 a 0.1 M;  fosfato de sódio – NaH2PO4 a 0.2 M) pH 5.1. A 

reação foi interrompida com 50 µL de ácido sulfúrico 4 N por poço e a placa lida 

imediatamente em espectrofotômetro com filtro de 492 nm. Todas as amostras foram testadas 

em triplicata.  
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2.6. Técnica de Western-Blotting para detecção de bandas antigênicas identificadas por 

anticorpos anti-Leishmania sp. 

 

A técnica de Western-Blotting foi realizado de acordo com o teste padronizado por Oliveira et 

al., (2005)  com algumas modificações. O antígeno solúvel de Leishamania sp descrito no 

ítem 2.5.1 foi separado por um sistema SDS-PAGE descontínuo em gel de poliacrilamida (gel 

de empilhamento: 4%; gel de corrida: 12,5%) e as proteínas foram transferidas para uma 

membrana de nitrocelulose. Esta membrana foi bloqueada em PBS-T com 5% de leite em pó 

desnatado. Então, na etapa seguinte as amostras de soro dos canídeos silvestres, foram 

diluídas a 1:50 em PBS-T contendo 1% de leite em pó desnatado, sendo incubadas durante 1 

h a 37° C. Após cinco lavagens com PBS-T 0,05%, foi adicionado o conjugado anti-IgG de 

cão com peroxidase produzido em ovelha (Bethyl Laboratories, Inc.) numa diluição de 1:250 

em PBS-T e incubado por 1 hora a 37º C. Após cinco lavagens adicionais, a revelação foi 

feita com o cromógeno  4-cloro-a-Naftol a 0,3% diluído em 1:5 em PBS e 10 ml de água 

oxigenada. A reação foi então interrompida com a adição de água destilada. 

 

2.5. Análise estatística. 

 

O Microsoft Office Excel foi o aplicativo utilizado para a construção do banco de dados 

(Identificação dos animais, características clínicas, resultados dos exames laboratoriais e 

histórico clínico) e cálculo das médias e desvio padrão das DOs produzidas nos ensaios 

imunoenzimáticos. O ponto de corte foi calculado pelo método de Frey et al (1998), 

correspondendo a média  do controle negativo mais três vezes o desvio padrão. 
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O software SPSS Statitics v.18.0 (IBM®) foi usado para calcular o coeficiente de correlação 

de Spearman entre as DOs produzidas nos três ensaios sorológicos. O valor de significância 

adotado foi de p<0,05.  

 

A repetitividade (RP) foi calculada testando os controles positivo e negativo de lobo-guará 40 

vezes cada, nos ensaios com ambos os conjugados no mesmo dia sob as mesmas condições, e 

foi calculada de acordo com a seguinte fórmula: RP = (1 – CV) x 100, sendo CV 

correspondente a coeficiente de variação. 

 

Foi determinada a melhor diluição dos soros-controles e dos conjugados testados na 

padronização dos ELISAs descrita nos itens 2.5.4 e 2.5.5. Para isso foram considerados os 

valores das DOs dos brancos obtidas em cada ensaio e melhor razão entre os controles 

positivo e negativo.  

 

A concordância entre os testes sorológicos e a reprodutibilidade da leitura do teste ELISA foi 

determinada pelo índice de Kappa e interpretada de acordo com Shrout (1998), considerando 

k<0,1, ausente; k=0,10 a 0,40, fraca; k=0,41 a 0,60, discreta; k=0,61 a 0,80, moderada; e 

k=0,81 a 1,00, substancial.  

 

3. RESULTADOS  

 

No presente estudo, houve a constatação de sintomatologia clínica possivelmente relacionada 

à LV em 50% (6/12) dos canídeos silvestres avaliados por meio de exame físico. Através da 

técnica de palpação direta, evidências de esplenomegalia foram verificadas em 57,1% (4/7) 
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dos lobos-guará (C. brachyurus). No mesmo grupo de animais, 50% (2/4) também 

apresentaram linfoadenomegalia dos linfonodos pré-escapulares. Ainda foi constatada uma 

raposinha (L. vetulus) com dermatite em fase de resolução e ferimentos nos membros 

posteriores, bem como outro indivíduo da mesma espécie com secreção purulenta vulvar, mas 

ambos não apresentavam histórico de infecção por Leishmania sp. e se mostraram 

soronegativos no teste ELISA (Tabela 01).   

 

As condições ótimas padronizadas no ELISA com amostras de soro de cães domésticos 

foram: concentração de antígeno de 5µg/mL, diluição dos soros a 1:500 e do conjugado anti-

IgG de cão com peroxidase a 1: 25.000. A titulação em bloco realizada com os soros de C. 

brachyurus e conjugado anti-IgG de cão com peroxidase definiram como condições ótimas a 

diluição de 1:25.000 e 1:500 do conjugado e soro, respectivamente, apresentando uma razão 

de 19,29 entre as DOs dos controles positivo e negativo, com o valor da DO do branco de 

0,066. A titulação em bloco com a utilização Proteína A com peroxidase como conjugado 

definiram como condições ótimas a diluição de 1:500 do soro e 1:16.000 do conjugado 

apresentando uma razão de 8,06 entre  as DOs dos controles positivo e negativo, com o valor 

da DO do branco de 0,049.  

 

No teste ELISA indireto que avaliou os 12 canídeos silvestres, quatro lobos-guará (C. 

brachyurus) foram positivos com o uso dos cojugados anti-IgG de cão (DO do ponto de corte 

= 0,180) (Gráfico 1), já a proteína Ad1 (DO do ponto de corte = 0,368) e a proteína Ad2 (DO 

do ponto de corte = 0,263) detectaram somente três lobos-guará positivos (Gráficos 2 e 3). 

Curiosamente, um lobo-guará da FZB-BH soropositivo, que apresentou uma leitura de DO 

discretamente acima do ponto de corte no ensaio com o anti-IgG de cão (DO = 0,300, ponto 

de corte = 0,180), também apresentou valores sorológicos limítrofes nos diferentes testes que 
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utilizaram a proteína Ad1 (DO = 0,416: ponto de corte = 0,368) e proteína Ad2 (DO = 0,298: 

ponto de corte = 0,293). Os ELISAs com ambos os conjugados apresentaram correlações 

positivas entre si (Tabela 2) sendo capaz de diferenciar os animais positivos dos negativos. 

 

Um lobo-guará (animal 5), da FZB-BH, com o histórico de positividade nos exames 

moleculares (PCR) e sorológicos (IFI), apresentou-se soropositivo no presente estudo, em 

ambos os ELISAs, com anti-IgG de cão doméstico e proteína A. Esse animal também 

apresentou esplenomegalia e linfoadenomegalia. Em contraposição, uma raposa (animal 08), 

também com o histórico anterior de positividade para a Leishmania sp. por PCR, apresentou-

se soronegativa no ELISA com ambos os conjugados. O exame sorológico não detectou a 

presença de anticorpos relacionados à Leishmania sp. nos dois cachorros-do-mato (C. thous) 

do PZGV-BA.  

 

As densidades ópticas (DO) médias das amostras de soro ou plasma de todos os canídeos 

silvestres foram maiores quando o conjugado utilizado foi a proteína A (DO média = 0,546) 

em comparação com o anticorpo anti-IgG de cão (D.O média = 0,251). Os valores das DOs 

dos animais positivos e negativos variaram entre 0,899-0,300 (Média = 0,531; desv-padr = 

0,307) e 0,153-0,087 (Média = 0,110; desv-padr = 0,040) com o valor da média das DOs do 

branco de 0,045 no teste com o anti-IgG de cão diluído em 1:25.000 (Gráfico 1), 3,183-2,286 

(Média = 1,961; desv-padr = 0,634) e 0,278-0,071 (Média = 0,126; desv-padr = 0,108) com o 

valor da média das DOs do branco de 0,039 com a Proteína Ad1 (Gráfico 2) e 2,359-1,769 

(Média = 1, 475; desv-padr = 0,417) e 0,182-0,066 (Média = 0,095; Desv-padr= 0,072) com o 

valor da média das DOs do branco de 0,042 no teste que utilizou a Proteína Ad2 (Gráfico 3). 

A média das DOs das amostras negativas foi 4,8 vezes mais baixa do que a média das DOs 
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das amostras positivas no ensaio com o conjugado anti-IgG de cão e 15,5 vezes mais baixa 

nos testes com a Proteína A independente das diluições realizadas.   

  

Os soros controle de lobos-guará selecionados foram validados, uma vez que foram 

constatadas repetitividades altas tanto para o controle positivo quanto para o controle negativo 

nos diferentes testes de ELISA indireto com ambos os conjugados (Tabela 3).  

 

O teste de Western blotting evidenciou a detecção de 22 bandas por soros de três lobos-guará 

soropositivos nos testes de ELISA, com destaque para bandas de peso molecular 19, 22, 24, 

45 e 66 kDa, presentes em todos os animais com soropositividade nos ELISAs (Tabela 4). 

Nenhuma banda foi detectada pelas amostras de soro dos animais soronegativos (Figura 01).  

 

O teste ELISA indireto com a Proteína A apresentou alta concordância com os resultados do 

WB (Kappa = 1 - p<0,001), enquanto o teste com o conjugado anti-IgG de cão apresentou 

uma concordância moderada (Kappa = 0,8 – p<0,0015). 
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Tabela 1. Resultados da avaliação clínica e sorológica para o diagnóstico de LV em 12 canídeos silvestres cativos. 

* Os dados do histórico clínico de todos os animais foram obtidos através de fichas clínicas do arquivo morto da FZB-BH e 

PZGV-BA cedidas gentilmente pelas Instituições colaboradoras. (dados não publicados).  

 

 

 

 

Identificação Espécie Sinais Clínicos ELISA 
(Anti-IgG 

de cão) 

ELISA 
(Proteína 

A) 

Bandas 
reconhecidas 

no WB 

* Histórico 

01 C. brachyurus Linadenomegali
a 

(linfonodo 
cervical) e otite 

crônica 
 

Positivo Positivo 212, 66, 54, 
49, 45, 32, 
24, 23, 22, 
19, 18, 17 

 

Negativo na 
IFI e PCR 

02 C. brachyurus Aparentemente 
saudável 

Negativo Negativo Negativo Negativo 
na IFI e 

PCR 
03 C. brachyurus Aparentemente 

saudável 
Positivo Positivo 66, 45, 38, 

24, 22, 19 
 

Negativo 
na IFI e 

PCR 
04 C. brachyurus Esplenomegalia Negativo Negativo Negativo Negativo 

para na IFI e 
PCR 

05 C. brachyurus Esplenomegalia 
e 

linfoadenomega
lia 

(linfonodo 
cervical) 

 

Positivo Positivo 212, 103, 94, 
85, 68, 66, 
45, 32, 24, 
23, 22, 19 

 

Positivo na IFI, PCR 
e microscopia direta 
de raspado de pele   

06 C. brachyurus Aparentemente 
saudável 

Negativo Negativo Negativo Negativo 
para na IFI e 

PCR 
07 C. brachyurus Esplenomegalia Positivo Negativo Negativo Negativo 

na IFI e 
PCR 

08 L. vetulus Linfoadenomeg
alia 

(linfonodo 
poplíteo) 

Negativo Negativo Negativo Positivo 
na IFI e 

PCR 

09 L. vetulus Animal em 
recuperacao de  

Dermatite 

Negativo Negativo Negativo Negativo 
na IFI e 

PCR 
10 L. vetulus Secreção 

vulvar purulenta 
Negativo Negativo Negativo Negativo 

na IFI e 
PCR 

11 C. thous Aparentemente 
saudavel 

 

Negativo Negativo Negativo Animal cativo de área 
não endêmica  

12 C. thous Aparentemente 
saudavel 

Negativo Negativo Negativo Animal cativo de área 
não endêmica  



40 

Tabela 2.  Coeficiente de correlação de Spearman entre os ELISAs realizados com diferentes conjugados. 

  Ensaios do ELISA  
Ensaios do 

ELISA 
Medida 

estatística 
Anti-IgG de cão Proteína Ad1 Proteína Ad2 

Coeficiente de 
correlação 

1,000 0,792** 0,869** 

p . 0,002 0,0001 

Anti-IgG de cão 

N 12 12 12 
Coeficiente de 

correlação 
0,792** 1,000 0,977** 

p 0,002 . 0,0001 

Proteína Ad1 

N 12 12 12 
Coeficiente de 

correlação 
0,869** 0,977** 1,000 

p 0,0001 0,0001 . 

Proteína Ad2 

N 12 12 12 

 

 

 

 
Gráfico 1. Distribuição dos resultados individuais dos soros de canídeos silvestres submetidos a ELISA para 
detecção de anticorpos especificos anti-Leishmania, usando o conjugado anti-IgG de cão com peroxidase. Cada 
círculo representa o resultado de um animal testado, e as barras a média de cada grupo, positivo ou negativo. A 
linha tracejada indica o cut-off calculado, usando o método de Frey et al (1998). 
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Gráfico 2. Distribuição dos resultados individuais dos soros de canídeos silvestres submetidos a ELISA para 
detecção de anticorpos específicos anti-Leishmania, usando o conjugado Proteína A com peroxidase (1:8.000). 
Cada círculo representa o resultado de um animal testado, e as barras a média de cada grupo, positivo ou 
negativo. A linha tracejada indica o cut-off calculado, usando o método de Frey et al (1998). 
  
 

 

Gráfico 3. Distribuição dos resultados individuais dos soros de canídeos silvestres submetidos a ELISA para 
detecção de anticorpos específicos anti-Leishmania, usando o conjugado Proteína A com peroxidase (1:16.000). 
Cada círculo representa o resultado de um animal testado, e as barras a média de cada grupo, positivo ou 
negativo. A linha tracejada indica o cut-off calculado, usando o método de Frey et al (1998).
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Tabela 3. Parâmetros de densidade optica encontrados nos diferentes ELISAs para detecção de anticorpos específicos anti-Leishmania em canídeos silvestres. Foram utilizados soros de animais 

previamente positivos no PCR e IFI para confecção de pool positivo, e soros de animais de região não endêmica, e resultados sorológicos prévios negativos, para confecção de pool negativo.   

 

 
 Conjugado anti-IgG de cão Proteína A 1:8.000 Proteína A 1:16.000 

Soros 

controles 

Média 

das 

DOs 

Repetitividade % Razão 

(Pos/Neg) 

Média 

das 

DOs 

Repetitividade % Razão 

(Pos/Neg) 

Média 

das 

DOs 

Repetitividade % Razão 

(Pos/Neg) 

Lobo-guará 

+ 

0,801 92,171 0,777 92,156 0,711 92,422 

Lobo-guará 

- 

0,088 91,351 

9,137 

0,054 91,944 

14,292 

0,067 87,006 

10,549 
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Tabela 4.  Resultado em ensaio de Western-Blot para a detecção de anticorpos específicos anti-Leishmania em 

canídeos silvestres, São mostradas os pesos moleculares dos antígenos reconhecidos quando amostras de cada 

animal foram testadas. São relacionadas apenas as amostras com resultados positivos.  

Peso Molecular  das 

Bandas (kDa)  

* Controle 

positivo Indivíduo 0 1 Indivíduo 03 Indivíduo 05 

212 X X  X 

170 X   X 

143 X    

124 X    

111 X    

103 X X   

94 X X   

85  X   

68  X   

66 X X X X 

54    X 

49 X   X 

45 X X X X 

38 X  X  

32 X X  X 

28 X    

24 X X X X 

23 X X  X 

22 X X X X 

19 X X X X 

18 X   X 

17    X 

*Foi utilizado um pool formado por três amostras de soro de lobos-guará positivos no ELISA.   
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Fig. 1. Western-Blot realizado para detecção da reatividade dos anticorpos específicos anti-Leishmania nos 

soros de canídeos silvestres cativos. B = branco; 01 e 14 = Pool positivo; 02 = indivíduo 05; 03 = ind. 03; 04 = 

ind. 01; 07 = indivíduo soropositivo somente no ELISA com anti-IgG de cão. 05, 06, 08 até 13 = indivíduos 

soronegativos no ELISA; setas = algumas bandas detectadas.  
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4. DISCUSSÃO 

 

Mesmo com a constatação de esplenomegalia e linfoadenomegalia em metade dos lobos-

guará examinados, os sinais clínicos verificados são inespecíficos, sendo necessária uma 

avaliação clínica cautelosa para o diagnóstico da LVC, já que esses sinais podem ocorrer em 

outras enfermidades de canídeos, tais como a babesiose, esta já relatada em lobos-guará (Ruas 

et al., 2003). Muitos trabalhos científicos descrevem os canídeos selvagens como 

reservatórios da doença e assintomáticos, resistentes à infecção (Mancianti, Mignone e 

Galestri, 1994; Sherlock, 1996; Silva et al., 2000; Gomes et al., 2007; Curi, Miranda e 

Talamoni, 2006; Dipineto, et al., 2007). Entretanto, dados mais recentes demonstram a 

presença da forma clínica da LVC, tanto em canídeos de vida livre (Courtenay et al., 2002) 

quanto naqueles em conservação ex situ (Luppi, et al., 2008; Jusi et al., 2011; Tenório et al., 

2011).  

 

Os testes de ELISA indireto padronizados com conjugados Proteína A com peroxidase e anti-

IgG de cão com peroxidase foram capazes de detectar três e quatro animais soropositivos 

respectivamente, apresentando uma excelente (Kappa = 1 - p<0,001) ou moderada (Kappa = 

0,8 – p<0,0015). concordância com o WB. Quando o conjugado utilizado foi o anticorpo anti-

IgG de cão, a capacidade de discernimento entre as amostras negativas e positivas foi de 4,8 

vezes. Nos esaios com a Proteína A d1 e d2, nas condições padronizadas no presente estudo, a 

capacidade de discernimento entre os soros negativos e positivos foi maior, sendo de 15,5 

vezes. 

 

As densidades ópticas (D.O.) médias das amostras de soro de todos os canídeos silvestres 

foram maiores quando utilizada a proteína A (D.O média = 0,546) em comparação com o 
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anticorpo anti-IgG de cão (D.O média = 0,251). A maior reatividade da proteína A no ELISA 

indireto pode ser explicada por sua alta afinidade pela fração IgG presente no soro, 

responsável pela resposta específica ao antígeno (Lima et al., 2005). Além disso, a Proteína A 

pode reagir tanto com as subclasses IgG1, IgG2a, IgG2b e IgG3, se ligando à cadeia pesada 

(Fc) do anticorpo, quanto com IgM e IgA caninas (Goudswaard et al., 1978; Lima et al., 

2005). Dessa forma, animais na fase aguda da infecção, ainda não detectáveis quando o ensaio 

é baseado no uso de anti-IgG, podem ser identificados no ensaio padronizado com a Proteína 

A, que ainda detecta maiores quantidades de moléculas de IgGs. 

 

O conjugado anti-IgG de cão atua sobre a cadeia pesada do anticorpo a qual pode apresentar 

variações de sequência aminoacídica em diferentes espécies, ou mesmo em diferentes isotipos 

de uma mesma espécie (Silva et al., 2005a). O conjugado anti-IgG de cão é citado na 

padronização de testes sorológicos em diversas espécies de canídeos selvagens nativas 

(Courtenay et al., 2002; Curi, Miranda e Talamoni, 2006; Luppi et al., 2008) ou exóticas 

(Mancianti, Mignone & Galestri, 1994). Em um estudo semelhante, na investigação de 

reatividade sorológica no teste ELISA anti-Toxoplasma gondii com amostras de soros de 

lobos-guará, os resultados com diferentes conjugados enzimáticos, tais como a Proteína A, 

conjugado anti-IgG de cão e conjugado anti-IgG de lobo-guará foram equivalentes (Silva et 

al., 2005a). Estudos como esses são necessários para avaliar a eficácia de testes sorológicos 

utilizando a Proteína A como conjugado na detecção de anti-Leishmania sp. em canídeos 

silvestres. 

 

Um lobo-guará (animal 7) foi positivo apenas no ELISA com o conjugado anti-IgG de cão, 

sendo soronegativo nos testes com Proteína A e WB. No exame clínico foram constatadas 

esplenomegalia e linfadenomegalia sob palpação direta, porém havia o histórico de 
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negatividade na PCR e IFI para este animal. Portanto, este resultado pode estar associado a 

uma reação cruzada considerando a maior especificidade do WB frente ao ELISA. Existem 

relatos de reações cruzadas entre Leishmania spp e Trypanosoma cruzi com a utilização de 

conjugados homólogos (Luciano et al., 2009), sendo de grande importância a determinação da 

especificidade dos ensaios sorológicos empregados. Entretanto, essa possibilidade não foi 

confirmada em pelo menos um estudo em que foram testados soros de cães domésticos 

positivos para a Leishmania sp. no ELISA indireto com a Proteína A, o qual não apresentou 

reação cruzada para outros agentes de doenças, Babesia canis, Ehrlichia canis, T.gondii, 

Dirofilaria immits (Lima et al., 2005).  

 

A soronegatividade da raposa-do-campo (L. vetulus) com histórico de positividade na PCR 

(medula óssea) e IFI, no presente estudo com ELISAs padronizados com os diferentes 

conjugados, pode indicar que essa espécie pode não apresentar uma resposta humoral 

expressiva durante uma infecção antiga pela Leishmania. Esse aspecto deve ser estudado e 

compreendido, uma vez que em cães domésticos, a resposta imune celular predominante 

sobre a resposta humoral é associada ao perfil de resistência e baixa transmissibilidade da 

infecção (Pinelli et al., 1994, Travi et al., 2001). Se o animal 08 (L. vetulus) apresenta um 

perfil de resistência imunológica, na qual a resposta celular mediada por linfócitos T combate 

o crescimento da Leishmania sp, com níveis baixos de IgGs anti-Leishmania, seu papel como 

reservatório da doença deve ser bem situado, principalmente no âmbito de saúde pública. 

Outro aspecto que deve ser bem definido é a adequação desses conjugados à espécie, para que 

não haja subdiagnóstico em decorrência de um conjugado de baixa afinidade pela molécula de 

imunoglobulina da L. vetulus utilizado no soroteste. Estudos com um número maior de 

animais buscando avaliar essa hipótese devem ser realizados.  
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Os dois cachorros-do-mato (C. thous), presentes em área não endêmica para a LV, 

apresentaram-se negativos ao ELISA indireto com ambos os conjugados, assim como no teste 

WB. Mesmo sendo comum o achado de canídeos parasitados pela Leishmania sp. (Silva et al, 

2000; Gomes et al., 2002; Luppi et al., 2008; Lima et al., 2009; Souza et al., 2010), dentre 

estes o C. thous (Courtenay et al., 1996), um estudo aponta que esta espécie, comparada aos 

cães domésticos, tem um papel irrelevante como reservatório da doença na Ilha de Marajó, 

Pará, Brasil (Courtenay et al., 2002).  

 

Nos ensaios de WB foram detectadas cinco bandas (66 kDa, 45 kDa, 24 kDa, 22 kDa, 19 

kDa) comuns aos três animais soropositivos no ELISA. Entretanto, as bandas de 212 kDa, 32 

kDa e 23 kDa foram constatadas apenas nos animais com soropositividade mais intensa, tais 

como os indivíduos 01 e 05. A banda de 32 kDa já foi descrita em ensaios com soros de cães 

domésticos infectados com a L. chagasi (Mancianti, Pedonesi & Poli, 1996; Oliveira et al., 

2005; Silva et al., 2005b), inclusive antes da soroconversão de animais com parasitismo 

tecidual comprovado (Silva et al., 2005b). Todas as bandas detectadas pelo soro do lobo-

guará nº 05, comprovadamente infectado, devem ser avaliadas com maior acurácia em um 

estudo mais detalhado, com um número maior de animais naturalmente parasitados e 

diferentes perfis clínicos. 

 

A morte de dois canídeos silvestres na FZB-BH, um cão-vinagre (S. venaticus) e uma raposa-

docampo (L. vetulus), descrita por Luppi e colaboradores (2008), assim como 

soropositividade de mais três lobos-guará confirmada pelo teste WB desenvolvido no presente 

estudo, demonstram a importância da continuidade dos estudos e o estabelecimento de 

estratégias de prevenção e controle da LV para as espécies silvestres de área endêmica em 

conservação ex situ.  
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Com a comprovação da susceptibilidade de canídeos silvestres à infecção por Leishmania, 

com o desenvolvimento de doença clínica, as medidas preventivas recomendadas para cães 

domésticos devem ser aplicadas também aos canídeos cativos em áreas endêmicas. No Brasil, 

são recomendadas a utilização de coleira impregnada com inseticida, vigilância e controle de 

os animais domésticos e sinantrópicos próximos aos recintos, a remoção diária de matéria 

orgânica, a borrifação da área com inseticida de acordo com o Ministério da Saúde (Brasil, 

2005; Luppi et al, 2008; Jusi et al., 2011). Além disso, o monitoramento clínico e a 

investigação sorológica do plantel de canídeos das instituições conservacionistas devem ser 

realizados periodicamente. A soropositividade de animais ameaçados de extinção, tais como o 

lobo-guará, requer uma reflexão da comunidade científica e práticas que possibilitem a saúde 

ecológica. A diversidade genética é importante para a manutenção, preservação e conservação 

das espécies, tanto em conservação ex situ quanto em vida livre nos diferentes ecossistemas. 

Presumivelmente, é imprescindível a harmonia, baseada em estudos bem conduzidos, entre os 

parâmetros conservacionistas e a promoção da saúde pública. 

 

Com base nos resultados deste estudo, ambos os conjugados são capazes de diferenciar 

canídeos soropositivos dos soronegativos para imunoglobulinas anti-Leishmania. Contudo, 

apesar do ensaio com a Proteína A ter-se mostrado adequado a testes de triagem para estudos 

referentes à resposta imune dos hospedeiros silvestres à infecção pela Leishmania sp., o 

desenvolvimento de conjugados com anticorpos espécie-específicos deve ser almejado para 

padronização de sorotestes mais sensíveis para as diferentes espécies silvestres considerando 

um número maior de animais.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Desde os primeiros registros de infecção por Leishmania sp. em canídeos silvestres,  

estes são indicados como reservatórios naturais da doença. As manifestações clínicas são 

descritas com poucos detalhes nesses animais, que, quando cativos em área endêmica para a 

LVC, aparentemente estão mais susceptíveis à doença. Contudo, existem poucos trabalhos 

sobre LVC nos canídeos de vida livre, sendo descrita a cura clínica bem como animais 

soropositivos e/ou infectados, porém assintomáticos.  

 

A realização de testes sorológicos, IFI e ELISA, é bastante comum sobre as amostras 

de soros ou plasma em canídeos silvestres, tanto nos cativos quanto naqueles de vida livre. A 

maior dificuldade é encontrar os conjugados para cada espécie buscando uma padronização 

específica, no entanto o anti-IgG de cão doméstico tem se mostrado eficaz na diferenciação de 

positivos e negativos nas espécies de lobo-guará (C. Brachyurus), raposinha (L. vetulus), 

cachorro-vinagre (S. venaticus) e cachorro-do-mato (C. Thous).  

 

O WB é uma técnica pouco utilizada no estudo da LV em cães domésticos e canídeos 

exóticos, ainda não sendo utilizada nos canídeos silvestres. Contudo, esta técnica é 

importantíssima para a validação de testes sorológicos de menor sensibilidade e 

especificidade tais como a IFI e o ELISA. Outra característica importante dessa técnica é o 

seu poder preditivo, detectando imunocomplexos de peso molecular muito baixo, 

responsáveis por predizer infecção tissular, a susceptibilidade do indivíduo testado e o 

prognóstico da doença em animais sob tratamento.      

 

O presente trabalho demonstra que a extrapolação de técnicas sorológicas (ELISA e 

WB) entre canídeos é capaz de distinguir os animais soropositivos dos soronegativos, tanto 

nos ensaios com conjugado anti-IgG de cão quanto naqueles com proteína A, já que o WB 

confirmou o resultado dos ensaios do ELISA indireto.  

 

As técnicas sorológicas são ferramentas que alcançam rápidos resultados e 

imprescindíveis como primeira abordagem para a investigação da presença de Leishmania sp. 

em plantéis de canídeos mantidos em  instituições conservacionistas presentes ou não em 

áreas endêmicas.  
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No âmbito da imunopatologia, encontra-se um dos campos menos explorado pelos 

pesquisadores que estudam a LVC em canídeos silvestres, sendo esta imprescindível para o 

entendimento da resposta imunológica do hospedeiro frente ao parasito, bem como para o 

desenvolvimento de vacinas capazes de serem utilizadas em animais cativos presentes em 

área endêmica 

 

Alguns estudos com canídeos silvestres geralmente relatam a identificação do gênero 

Leishmania, utilizando a técnica de PCR e/ou parasitológico de tecidos como fígado, baço, 

linfonodo e fragmento de pele, algumas vezes sendo identificada a espécie do parasito.  No 

entanto, existe a necessidade de mensurar a carga parasitária nos diferentes indivíduos 

infectados, bem como o seu papel como transmissores do parasito para o flebótomo através do 

xenodiagnóstico. Essa técnica ainda é pouco utilizada em canídeos silvestres infectados, 

sendo observados resultados de infectividade baixos, demonstrando que animais infectados e 

assintomáticos não são bons transmissores. 

 

 

5. PERSPECTIVAS  

 

 

São necessários estudos com um número maior de animais da mesma espécie com o 

objetivo de padronizar e validar as diversas técnicas diagnósticas para os canídeos silvestres. 

No entanto, as dificuldades de obtenção de amostras de animais silvestres é uma realidade no 

Brasil, principalmente aquelas de instituições conservacionistas localizadas em regiões mais 

distantes, muitas vezes sendo relatadas dificuldades na coleta e no envio dos materiais 

biológicos pelos profissionais.  

 

Durante o mestrado, entre o período de 2010 e 2012, foram obtidas 22 amostras de 

sangue, soro e/ou plasma de canídeos silvestres cativos em zoológicos ou CETAS ou em vida 

livre situados no estado de Belo Horizonte ou na Bahia. Dentre o total de amostras, foram 

extraídos os DNAs de 21 das 22 amostras de sangue coletadas, os quais estão sendo 

analisados pela PCR atualmente. Os primeiros testes sorológicos utilizando o ELISA indireto 

indicaram soropositividade de 15/22 (68,18%), sendo dois C. brachyurus, seis C. thous, uma 

L. vetulus e seis S. venaticus. Foi realizado também o WB, no qual foram detectadas oito 

bandas  de peso molecular de 24, 28, 32, 45, 49, 54, 124 e 143 kDa em cinco animais da 
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espécie C. thous ou C. brachyurus em ambiente cativo. Ainda foram obtidos aspirados 

esplênicos de dois L. vetulus e seis C. thous presentes  no CETAS e um C. thous de vida livre, 

todos presentes em Salvador (BA),  para o diagnóstico parasitológico, porém todos 

apresentaram-se negativos no teste. Todos os dados, incluindo os da PCR que está em 

andamento, farão parte de um segundo artigo que será encaminhado para a revista Veterinary 

Parasitology com o intuito de demonstrar a aplicação dos testes padronizados pelo nosso 

grupo de pesquisa para o diagnóstico de leishmaniose visceral em diversas espécies de 

canídeos silvestres.     

 

O LIVE-UFBA pode tornar-se futuramente um centro de apoio de diagnóstico 

sorológico para Leishmania sp. em canídeos silvestres na Bahia, podendo prestar serviços 

epidemiológico e clínico importantes para as gestões em Instituições Conservacionistas, bem 

como para os profissionais que lidam com o monitoramento e resgate de fauna de vida livre.   
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