
A Leishmaniose Visceral (LV) ou Calazar é reconhecida pela Organização

Mundial da Saúde como uma endemia prioritária no mundo, e como uma

importante zoonose infecto-parasitária de cunho crônico (1). Em território

brasileiro, os protozoários da espécie Leishmania infantum são os agentes

etiológicos da enfermidade no homem e no cão, que é classificado como o

principal reservatório doméstico do agente (2). Sua transmissão ocorre pela

picada de mosquitos fêmeas, flebotomíneos das espécies Lutzomyia longipalpis

e Lu. cruzi infectadas pelo agente (3). Estima-se que aproximadamente metade

da população canina afetada seja assintomática, porém as manifestações

clínicas quando instaladas podem expressar-se agudamente por febre, anemia,

caquexia progressiva, linfadenopatia e epistaxe, sendo a onicogrifose e

dermatite descamativa e ulcerativa as mais comumente observadas (4). O

Ministério da Saúde instruiu oficialmente um teste rápido imunocromatográfico

(DPP®) [teste qualitativo realizado a partir de amostras sanguíneas, soro e

plasma para detecção de anticorpos anti-L. infantum por proteínas

recombinantes] como de triagem e o ELISA [ensaio imunoenzimático que

consiste na detecção de anticorpos por meio de antígenos recombinantes ou

purificados de Leishmania] como teste confirmatório da doença (5).

A presente pesquisa relata a presença de um animal reagente para L.

infantum no município de Canoinhas por meio do teste imunocromatográfico

DPP®, no entanto, na confirmação da doença por qPCR o animal foi negativo,

permanecendo o município sem casos de LVC autóctones. Ainda, observou-se

elevados índices de desconhecimento básico referente a enfermidade,

demonstrando a falta de informações mesmo nos tutores com maior nível de

escolaridade.
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Investigar pela técnica imunocromatográfica Dual Path Platform (DPP®) a

presença de anticorpos anti-Leishmania infantum em caninos amostrados no

município de Canoinhas/SC bem como avaliar o conhecimento dos tutores a

respeito de tal enfermidade.
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VARIÁVEIS RESPOSTA TOTAL PERCENTUAL 

Ouviu falar em calazar/leishmaniose visceral 
Sim 43 55,1% 

Não 35 44,9% 

Sabe se é uma doença transmissível 

Sim 34 43,6% 

Não 2 2,6% 

Não Sabia 42 53,8% 

Compreende como sua transmissão ocorre 
Sim 15 19,2% 

Não 63 80,8% 

Reconhece os sinais clínicos que cães podem manifestar 
Sim 4 5,1% 

Não 74 94,9% 

A doença possui tratamento em cães 

Sim 32 41,0% 

Não 10 12,8% 

Não Sabia 36 46,2% 

Existe vacina para prevenir a doença nos cães 

Sim 25 32,0% 

Não 7 9,0% 

Não Sabia 46 59,0% 

Essa doença pode acometer o humano 

Sim 35 44,9% 

Não 6 7,7% 

Não Sabia 37 47,4% 

 

Constatou-se que 1,3% (1/78) das amostras coletadas reagiram à técnica

imunocromatográfica DPP® para L. infantum. Para aumentar a sensibilidade no

diagnóstico, uma nova amostra sanguínea e biópsia de pele do cão foi coletada

para investigação molecular, qual mostrou-se negativo para o gene kDNA. A

respeito do cão reagente, trata-se de uma fêmea, castrada, sem definição racial

e com idade estimada em sete anos que atualmente vive nas dependências do

canil da clínica veterinária da UnC. Por seu histórico clínico tratava-se de animal

de desconhecida procedência, que já residiu em outro Estado, uma vez que a

mesma foi achada na rua exposta a intempéries na Zona Leste de Curitiba/PR.

Tabela 1. Respostas relacionadas ao conhecimento sobre a Leishmaniose Visceral obtida com os 

tutores de 78 cães amostrados no município de Canoinhas/SC entre outubro/2019 a março/2020.

Salienta-se a importâncias do uso de ensaio imunoenzimático ELISA e/ou

demais métodos usualmente utilizados (PCR) para um diagnóstico definitivo

confirmatório. Quanto aos questionários, 70,5% foram respondidos por

mulheres e 47% apresentava idade entre 25 a 40 anos. Houve uma

predominância de 55,1% entre a população que respondeu, com ensino

superior completo e/ou em andamento. Ainda, 53,8% e 80,8% não sabiam se a

doença era transmissível e desconheciam como sua transmissão ocorre nos

cães, respectivamente (Tabela 1). Cogita-se que quando se detém uma

escolaridade superior, tem-se uma melhor qualificação, incremento no nível

socioeconômico e consequentemente um maior senso crítico da população.

Entretanto, esse aspecto não foi o observado no presente estudo. Porém, a

elevada ausência de conhecimento pode estar relacionada ao fato de o

município investigado e a região a que pertence (planalto Norte Catarinense)

serem ainda indenes para a Leishmaniose canina.

Dentre os animais amostrados, 53,8% (42/78) destes eram fêmeas, 53%

eram castrados, 94% eram mantidos como cães de companhia e 86,1% vivia

dentro da residência, embora 25,9% destes possuíam acesso à rua. A faixa

etária desses animais variou de oito meses a 13 anos de idade (5,6 anos ± 3,8

anos). Embora 3,8% (3/78) dos tutores não soubessem a correta idade de seus

animais, os amostrados em sua maioridade possuíam entre dois a cinco anos de

idade.

Outubro/2019 a 
março/2020

78 cães domiciliados atendidos na 

clínica veterinária UnC e demais 

clínicas de Canoinhas - SC;

Amostras de sangue 

acrescidas com EDTA;

Técnica imunocromatográfica 

Dual Path Platform (DPP®)

qPCR

Aplicação de um questionário 

aos proprietários dos animais

*Sangue e fragmentos cutâneos

Aos animais 

sororeagentes no teste de 

triagem → investigação 

molecular de kDNA de 

Leishmania sp.


