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RESUMO 

 

ROSSI, C. N. Avaliação da imunidade celular na pele de cães naturalmente 
infectados com Leishmania (Leishmania) infantum chagasi e sua correlação 
com transmissibilidade ao vetor. [Evaluation of cellular immunity in the skin of 
naturally infected dogs with Leishmania (Leishmania) infantum chagasi and its 
relationship with the vector transmissibility]. 2013. 89 f. Tese (Doutorado em 
Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2013. 

Foram selecionados aleatoriamente 38 cães naturalmente infectados por Leishmania 

(Leishmania) infantum chagasi oriundos de Araçatuba, São Paulo, área endêmica 

para leishmaniose visceral, e os quais foram distribuídos em dois grupos: o primeiro 

com 24 cães sintomáticos e, o outro, composto por 14 animais assintomáticos. 

Correlacionou-se a caracterização clínica (assintomáticos ou sintomáticos) com os: 

potencial em infectar o inseto vetor, padrão inflamatório da pele, perfil de imunidade 

celular e parasitismo tegumentar desses cães. Quanto ao número de formas 

amastigotas/mm2 no tegumento, não houve diferença estatisticamente significativa 

entre os grupos (p = 0,1584), sendo que a densidade de parasitos na pele mostrou 

uma correlação positiva moderada com os títulos de anticorpos anti-Leishmania (p = 

0,042). Quanto à infectividade ao vetor, evidenciada pelo xenodiagnóstico, 16 

(66,7%) cães sintomáticos e 13 (93%) assintomáticos foram capazes em transmitir 

Leishmania aos flebotomíneos, dentre estes, respectivamente, seis (37,5%) e oito 

(61,5%) animais não apresentavam parasitismo cutâneo, embora todos, de ambos 

os grupos, tenham sido positivos quando da pesquisa de parasitos no linfonodo 

poplíteo. Observou-se um maior percentual de transmissibilidade para o vetor a 

partir de cães assintomáticos (p = 0,0494). As alterações histológicas cutâneas 

foram similares em ambos os grupos e se caracterizaram, de modo geral, por um 

infiltrado inflamatório, ora focal ora difuso, na derme, constituído, principalmente, por 

células mononucleares (macrófagos, linfócitos e plasmócitos), variando de discreto a 

intenso. Quanto à caracterização da resposta imune celular no tegumento dos 

animais, somente a densidade (células/mm2) de células iNOS+ foi significantemente 

maior na derme dos cães sintomáticos quando comparado aos assintomáticos (p = 

0,0368). Observou-se correlação positiva moderada entre a densidade de parasitos 

na pele e a densidade de macrófagos (p = 0,031), de células T CD4+ (p = 0,015) e 

CD8+ (p = 0,023), e, também, naquela de células iNOS+ relativamente a de células T 



CD3+ (p = 0,005), CD4+ (p = 0,001) e CD8+ (p = 0,0001). Verificou-se, ainda, 

correlação negativa moderada com o número de manifestações clínicas e/ou 

gravidade da enfermidade (p = 0,028), confirmando, assim, maior transmissibilidade 

de parasitos ao vetor, a partir de animais assintomáticos, demonstrando-se, dessa 

forma, que tais cães são fontes de infecção em potencial para insetos vetores em 

áreas endêmicas para leishmaniose visceral canina. 

Palavras-chave: Leishmaniose visceral canina. Pele. Xenodiagnóstico. Imunidade 
celular. Histopatologia. 

  



ABSTRACT 

 

ROSSI, C. N. Evaluation of cellular immunity in the skin of naturally infected 
dogs with Leishmania (Leishmania) infantum chagasi and its relationship with 
the vector transmissibility. [Avaliação da imunidade celular na pele de cães 
naturalmente infectados com Leishmania (Leishmania) infantum chagasi e sua 
correlação com transmissibilidade ao vetor]. 2013. 89 f. Tese (Doutorado em 
Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2013. 

Thirty-eight dogs naturally infected by Leishmania (Leishmania) infantum chagasi 

were randomly selected from Araçatuba of São Paulo state (Brazil), an endemic area 

for visceral leishmaniasis. The subjects were distributed into two groups: the first 

comprising 24 symptomatic dogs and the second consisting of 14 asymptomatic 

dogs. Possible correlations of clinical characterization (in both symptomatic and 

asymptomatic subjects) with potential to infect the insect vector, skin inflammatory 

pattern, cutaneous cellular immunity profile and cutaneous parasitism were 

investigated. Regarding to the number of cutaneous leishmania amastigotes/mm2, 

there was not a significant difference between the groups (p = 0.1584); density of 

skin parasites showed a moderate positive correlation with anti-Leishmania antibody 

titers (p = 0.042). Concerning to the infectivity to the insect vector, as evidenced by 

xenodiagnosis, 16 (66.7%) symptomatic and 13 (93%) asymptomatic dogs were able 

to transmit Leishmania to phlebotomines. Among these, six (37.5%) and eight 

(61.5%) dogs, respectivelly, did not show cutaneous parasitism, although all 

participant dogs were found positive when searching for parasites in the popliteal 

lymph nodes. Asymptomatic dogs showed higher transmissibility to the vector than 

symptomatic ones (p = 0.0494). Histological features in the skin were similar in both 

groups and were generally characterized by an inflammatory infiltrate, either diffuse 

or focal, in the dermis, mainly consisted of mononuclear cells (macrophages, 

lymphocytes and plasma cells), varying from mild to intense. Concerning 

characterization of the cutaneous cellular immune response, only iNOS+ cells density 

(cells/mm2) was significantly higher in the dermis of the symptomatic dogs compared 

to the asymptomatic ones (p = 0.0368). Moderate positive correlation between the 

cutaneous parasites density and the macrophages density (p = 0.031), the CD4+ T 

cells (p = 0.015) and CD8+ T cells (p = 0.023) were observed. Furthermore, density of 

iNOS+ cells in relation to CD3+ T cells (p = 0.005), CD4+ T cells (p = 0.001) and CD8+ 



T cells (p = 0.0001) were found positively correlated at a moderate level. It was also 

found a moderate negative correlation between cutaneous parasites density and the 

number of clinical signs and/or disease severity (p = 0.028), confirming grater 

parasites transmission to the vector from asymptomatic animals. It was therefore 

demonstrated that these dogs are potential sources of infection to insect vectors in 

endemic areas for canine visceral leishmaniasis. 

 
Keywords: Canine visceral leishmaniasis. Skin. Xenodiagnosis. Cellular Immunity. 

Histopathology. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A leishmaniose é zoonose causada por protozoário do gênero Leishmania 

que, de acordo com a espécie do agente envolvido, divide-se em dois grandes 

grupos de leishmanioses: a tegumentar e a visceral. No Brasil, ambas ocorrem e, 

muitas vezes, estão presentes em um mesmo município, sendo que, na cidade de 

Araçatuba, região noroeste do estado de São Paulo e local de obtenção das 

amostras utilizadas no presente estudo, somente a forma visceral da doença é 

endêmica, cujo agente etiológico é a Leishmania (Leishmania) infantum chagasi.  

No que concerne ao ciclo epidemiológico da LV, cientificamente considera-se 

que é por meio de inseto vetor a forma mais importante de transmissão da 

enfermidade a hospedeiros vertebrados. No Brasil, o flebotomíneo hematófago 

Lutzomyia longipalpis é a principal espécie envolvida na disseminação. Embora seja 

descrita como uma doença rural, típica de ambientes silvestres, atualmente se sabe 

que ela pode ser igualmente contraída em zonas suburbanas e urbanas, tendo sido 

notificados casos autóctones, humanos e/ou caninos, até o momento, em 23 

Unidades Federativas. Epidemiologicamente, por apresentar uma maior quantidade 

de parasitos na pele relativamente ao humano infectado, o cão é considerado o 

reservatório mais importante da leishmaniose em áreas endêmicas urbanizadas e, 

também em função disso, uma das estratégias indicadas pela FUNASA para o 

controle da LV no País consiste na eliminação do cão doméstico soropositivo, 

assintomático ou sintomático, sendo tal medida considerada bastante controvertida e 

baldada. 

Clinicamente, a leishmaniose visceral canina pode causar um quadro 

sistêmico crônico, com cortejo mórbido inespecífico e, em geral, similar às 

manifestações clínicas em humanos. A ocorrência de sintomas e a sua gravidade é 

diretamente dependente da imunidade do hospedeiro infectado. De modo geral, 

cães ditos “resistentes” por não desenvolver a doença, os denominados 

“assintomáticos” ou, também, aqueles que ostentam manifestações clínicas mais 

“brandas” e, muitas vezes, consideradas “inespecíficas” para a enfermidade, 

apresentam, de grosso modo, uma imunidade celular relativamente eficaz, 

normalmente funcionando como “reservatórios” do parasito. Por outro lado, aqueles 
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reputados como “suscetíveis” e que apresentam alterações clínicas aparentes e/ou 

passíveis de comprovação laboratorial, designados de “sintomáticos”, geralmente 

desenvolvem uma imunidade celular não protetora e, ao mesmo tempo, uma 

exacerbada imunidade humoral. 

Referente especificamente à caracterização imunopatológica da pele de cães 

acometidos pela LV, trata-se de ponto deveras importante a ser avaliado, uma vez 

que é, geralmente, no seu tegumento que ocorre a inoculação do parasito, sendo, 

portanto, tal análise reputada como importante para aclarar não somente o tipo de 

resposta imune local, mas, também, permitir que se conjecture sobre aquela 

sistêmica gerada no indivíduo parasitado. Ainda, há que se considerar que o estudo 

do parasitismo da pele do cão infectado seja, igualmente, fundamental, na medida 

em que pressupostamente corresponde à principal fonte de infecção do inseto vetor 

no meio urbano. No que tange especificamente às características imunopatológicas 

da pele de cães infectados considerados sintomáticos, comparativamente àqueles 

nominados assintomáticos, a bibliografia existente ainda é muito escassa e, 

portanto, pouco elucidativa no atinente ao assunto, embora alguns poucos estudos 

tenham demonstrado poder haver certa relação entre a sintomatologia clínica e o 

aspecto histológico cutâneo. Além disso, há divergência de informações 

concernentes ao grau de infectividade do inseto vetor comparativamente a partir de 

animais sintomáticos ou assintomáticos.  

Em face ao retro exposto, é que o presente estudo foi delineado, tendo por 

fulcro os seguintes objetivos: analisar as alterações histológicas e quantificar a carga 

parasitária em pele biopsiada de cães, assintomáticos ou sintomáticos, naturalmente 

infectados com Leishmania (L.) infantum chagasi oriundos do município de 

Araçatuba, São Paulo, área endêmica para a enfermidade; avaliar a resposta imune 

celular no mesmo material, por meio da técnica de imunistoquímica; verificar o 

potencial desses animais em infectarem o inseto vetor, por meio da técnica de 

xenodiagnóstico, e correlacionar com o perfil de imunidade celular evidenciado e 

com o parasitismo tegumentar desses cães, de acordo com a caracterização clínica 

(assintomáticos ou sintomáticos). 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 LEISHMANIOSES 

 

 

As leishmanioses são antropozoonoses de distribuição mundial, de evolução 

insidiosa, de caráter crônico, causadas por protozoários do gênero Leishmania que 

inclui várias espécies, e que eliciam manifestações tanto viscerais como 

tegumentares. São, classicamente, subdivididas em duas formas, segundo o agente 

envolvido: a leishmaniose tegumentar, que apresenta manifestações cutâneas 

(localizada ou difusa), em mucosas e/ou zonas mucocutâneas, e a leishmaniose 

visceral, com alterações sistêmicas e/ou tegumentares (RIBEIRO, 1997; 

MICHALSKY et al., 2002; SILVEIRA et al., 2009). Quando não tratada, a LV constitui 

a forma mais grave e fatal (WHO, 2010) da protozoose. 

 

 

2.2 AGENTE ETIOLÓGICO 

 

 

O agente trata-se de protozoário pleomórfico da ordem Kinetoplastidae, 

família Trypanosomatidae e do gênero Leishmania que, de acordo com o 

comportamento evolutivo do parasito no tubo digestório do vetor, é agrupado em 

dois subgêneros: Leishmania, com desenvolvimento restrito às porções anterior e 

média do intestino (ROSS, 1903); e Viannia, que se desenvolve desde a porção 

proximal do tubo gástrico até o intestino (LAINSON; SHAW, 1987). 

Leishmania sp é protozoário pleomórfico que completa seu ciclo de vida em 

dois hospedeiros distintos, sendo um vertebrado, mormente canídeos, murídeos ou 

humanos (KONTOS; KOUTINAS, 1993), nos quais o parasito apresenta-se sob a 

forma aflagelada, denominada amastigota, que se multiplica no interior das células 

do sistema mononuclear fagocitário por divisão binária (SLAPPENDEL, 1988; 

BOGDAN; RÖLLINGHOFF, 1998). O outro hospedeiro é invertebrado, representado 

por insetos hematófagos, nos quais as amastigotas, após serem ingeridas por 

ocasião do repasto sanguíneo, transformam-se, no tubo digestório, em formas 
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flageladas, denominadas promastigotas, que, na sequência, após quatro dias, já 

podem ser transmitidas a novo hospedeiro (SLAPPENDEL, 1988; BOGDAN; 

RÖLLINGHOFF, 1998). 

A espécie envolvida na infecção depende da região geográfica, sendo três os 

agentes etiológicos identificados na LV: a Leishmania (L.) donovani na Ásia e África; 

a Leishmania (L.) infantum na Ásia, Europa e África, e a Leishmania (L.) chagasi nas 

Américas (CUNHA; CHAGAS, 1937; LAINSON; SHAW, 1987; MARZOCHI; 

MARZOCHI; CARVALHO, 1994). Apesar da perene discordância entre 

pesquisadores, semelhanças estruturais verificadas por meio de estudos 

moleculares permitem sugerir que a L. (L.) chagasi e a L. (L.) infantum sejam uma 

mesma espécie, levando alguns autores denominarem-na de L. (L.) infantum 

chagasi o agente etiológico, dessa enfermidade, também nas Américas (MAURÍCIO 

et al., 1999; SHAW, 2006). 

 

 

2.3 LEISHMANIOSE VISCERAL 

 

 

2.3.1 Epidemiologia 

 

 

A LV é endêmica em 77 países nos quatro continentes. De acordo com a 

OMS, cerca de 90% dos casos de LVH notificados ocorrem em Bangladesh, Etiópia, 

Índia, Nepal, Sudão e Brasil (WHO, 2010), sendo que a disseminação se deve, em 

parte, a mudanças climáticas, movimentos migratórios e presença de co-infecção 

com o HIV, causador da Síndrome de imunodeficiência adquirida humana 

(DUJARDIN et al., 2008). Na América Latina, já foi detectada em 12 países (WHO, 

2010), sendo que, no Brasil, casos de LVH foram identificados em 26 (96,3%) das 

27 Unidades da Federação, com infecções autóctones diagnosticadas em 21 

(80,8%) delas e, em aproximadamente, 1300 municípios brasileiros (BRASIL, 2012). 

As principais áreas acometidas no País estão na região Nordeste (47,1% dos 

casos), seguida pelas regiões Norte e Sudeste com cerca de 18% dos casos 

brasileiros de LVH em cada uma delas (BRASIL, 2012).  

No Brasil, a antropozoonose, que era de ocorrência tipicamente rural passou, 

a partir de 1980, a ser responsável por epidemias em áreas urbanas (WERNECK, 
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2010). A prevalência da doença apresentou, desde então, um acentuado 

crescimento no País, não só em número de casos, mas, também, na sua dispersão 

geográfica (SANTA ROSA; OLIVEIRA, 1997). As alterações ambientais, causadas 

pelo intenso processo migratório de um grande contingente populacional do campo 

para as cidades estimulado por questões econômicas e/ou sociais, aliado às secas 

periódicas, promoveram o chamado “esvaziamento rural” e levaram a um processo 

de urbanização crescente. Tais mudanças acarretaram a expansão das áreas 

endêmicas, forçaram a adaptação do vetor ao ambiente urbano e contribuíram para 

o aparecimento de novos focos. Por falta de condições sócio-econômicas, essas 

populações passaram a habitar verdadeiros bolsões de pobreza do meio urbano, 

mas não perderam o vínculo com sua cultura rural e continuam mantendo não só 

seus cães, como também pequenos animais de produção. Esse fato é importante 

não só pela falta de condições higiênico-sanitárias, que propiciam a reprodução do 

vetor, mas, além disso, por permitir a introdução do agente etiológico em área 

indene (SANTA ROSA; OLIVEIRA, 1997; BRASIL, 2006).  

 

 

2.3.2 Reservatório doméstico 

 

 

Epidemiologicamente, os cães são considerados os principais reservatórios 

domésticos de Leishmania sp, sendo preponderante a sua participação para a 

manutenção do ciclo da doença, constituindo-se, assim, no principal elo na cadeia 

de transmissão da LV (SLAPPENDEL; FERRER, 1998; MELO, 2004). Essa hipótese 

baseia-se nos fatos da enfermidade ser mais prevalente na população canina, 

relativamente à humana, e na constatação de que os casos humanos normalmente 

são precedidos por casos caninos, pois estes últimos apresentam uma quantidade 

muito maior de parasitos por área tegumentar, relativamente ao evidenciado em 

humanos infectados (CASTRO, 1996; SANTA ROSA; OLIVEIRA, 1997; SCOTT; 

WILLIAM; GRIFFIN, 2001; BANETH, 2006), levando a maior possibilidade de 

infecção do vetor pela Leishmania (L.) infantum chagasi (MARZOCHI et al., 1985; 

MOLINA et al., 1994; TRAVI et al., 2001) e daí a transmiti-la a suscetíveis humanos 

(QUEIROZ et al., 2011). Finalmente, destaque-se o fato de que tanto cães 

sintomáticos quanto assintomáticos apresentam igual importância como fonte de 

infecção aos flebotomíneos hematófagos (MOLINA et al., 1994; GUARGA et al., 
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2000; LAURENTI et al., 2013). A morbidade da LVC em áreas endêmicas pode 

atingir percentis de até 70 a 90% da população animal (PALTRINIERI et al., 2010; 

BANETH; SOLANO-GALLEGO, 2012). Já, na população humana, a incidência varia 

de 1 a 2% (SOLANO-GALLEGO et al., 2009). 

 

 

2.3.3 Transmissão 

 

 

No Brasil, a transmissão da leishmaniose é realizada pela picada de fêmeas 

de insetos hematófagos pertencentes à ordem Díptera, da família Psychodidae, 

subfamília Phlebotominae e gênero Lutzomyia (LAINSON et al., 1994), sendo a 

Lutzomyia longipalpis a principal espécie envolvida (REY, 2001). É ela conhecida 

popularmente como: cangalha, cangalhinha, orelha-de-veado, mosquito palha, 

birigui, tatuquira, tatuíra, bererê, catuqui, murutinga, escangalhado, asa branca, asa 

dura ou asa reta (BRASIL, 1997; MARZOCHI; SCHUBACH; MARZOCHI, 1999; 

FEITOSA et al., 2000; REY, 2001). Afora ela, a Lutzomyia cruzi parece também 

participar como vetor no estado do Mato Grosso do Sul (SANTOS et al., 1998), a 

Lutzomyia intermedia, no litoral do Município do Rio de Janeiro (MARZOCHI; 

MARZOCHI; CARVALHO, 1994), e a Lutzomyia neivai (Nissomyia neivai) e a 

Lutzomyia sallesi (Evandromyia sallesi) nas Minas Gerais (SARAIVA et al., 2009). 

Alguns autores associam o período de maior transmissibilidade àquelas das 

estações chuvosas, quando os insetos invadem o domicílio picando o homem e 

outros animais domésticos (SANTA ROSA; OLIVEIRA, 1997). Existem outras formas 

de transmissão da LV, porém, até o momento, a presença do inseto vetor 

hematófago é considerado elemento essencial na cadeia de transmissão da doença 

(GONTIJO; MELO, 2004). 

 

 

2.3.4 Patogenia 

 

 

A patogênese da LVC, induzida pela Leishmania (L.) infantum chagasi, nas 

condições ambientais brasileiras, necessita cada vez mais de estudos aprofundados, 

uma vez que a maior parte da bibliografia compilada, atinente ao assunto, refere-se 

à doença causada pelo parasito em condições experimentais de infecção ou, por 



30 

 

analogia, a estudos da medicina humana (KONTOS; KOUTINAS, 1993; QUINNELL 

et al., 2003). A LVC pode ser considerada como doença imunomediada devido à 

capacidade do parasito em modificar o sistema imune do indivíduo parasitado 

(MIRANDA et al., 2007; BANETH et al., 2008).  

As formas promastigotas, inoculadas na pele do cão através do inseto vetor, 

promovem uma resposta inflamatória local caracterizada, inicialmente, pela ação do 

sistema complemento, que possui uma atividade lítica importante, uma vez que 

contribui para a migração de polimorfonucleares, como neutrófilos e eosinófilos, para 

o sítio de infecção, causando morte parasitária (LAURENTI et al., 2004). As células 

fagocitárias, relacionadas à imunidade inata, utilizam-se de mecanismos químicos e 

celulares de resposta rápida para controlar o crescimento e/ou a eliminação do 

agente invasor (ABBAS et al., 2008; PALTRINIERI et al., 2010). Os parasitos que 

escapam desse sistema de defesa são, então, fagocitados pelas células do sistema 

fagocitário, principalmente os macrófagos, e sofrem, no interior dessas células 

ativadas, a ação de mecanismos leishmanicidas, tais como a produção de óxido 

nítrico e do estresse oxidativo, pelos radicais hidroxila e peróxido de hidrogênio 

(MAUËL; CORRADIN; BUCHMÜLLER-ROUILLER, 1991).  

Algumas formas amastigotas, consideradas “resistentes”, que não são lisadas 

podem, porém, persistir no sítio de infecção e ali proliferarem através de 

mecanismos de escape, tais como: indução da produção de mediadores 

imunossupressores, tais como o TGF-, capaz de inibir a função macrofágica e a IL-

10, capaz de suprimir as citocinas; o TNF- e o IFN-, que são muito importantes no 

controle das infecções por Leishmania sp (TSUNAWAKI et al., 1988; DING et al., 

1990). Os protozoários, ao conseguirem escapar dos mecanismos da resposta inata, 

podem eliciar dois tipos de respostas imunes adquiridas, sendo uma celular, com 

participação dos linfócitos T, e outra do tipo humoral, com a produção de anticorpos 

pelo envolvimento de linfócitos B (ABBAS et al., 2008). Essa etapa é considerada 

crucial para o desenvolvimento da resposta imune do hospedeiro (KONTOS; 

KOUTINAS, 1993). 

Como a Leishmania sp é parasito intracelular obrigatório, as defesas do 

hospedeiro são altamente dependentes da imunidade celular e resultam da atividade 

dessas células T que, por sua vez, é determinada pela produção de citocinas que as 

subdividem em células T auxiliares CD4+ do tipo Th-1 e células T auxiliares CD4+ do 
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tipo Th-2. A resposta efetiva contra o parasito baseia-se numa resposta do tipo Th-1, 

que consiste na indução da produção de citocinas, como IL-2 e IL-12, IFN-, TNF- e 

linfotoxina que, dentre diversas outras ações, ativam macrófagos a produzir 

substâncias reativas de oxigênio e nitrogênio, como NO, estimulando, assim, a lise 

do parasito e, consequentemente, contribuindo para a resolução da doença 

(QUINNELL et al., 2001; FERRER, 2002). Por outro lado, a suscetibilidade resulta 

de um perfil de resposta basicamente do tipo Th2, considerada antiinflamatória, com 

produção de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-10, com a consequente inexorável 

progressão da doença (CIARAMELA; CORONA, 2003; TRIPATHI; SINGH; NAIK, 

2007). Já, quanto à resposta humoral no cão acometido, a despeito de ser muito 

exuberante, é, francamente, deletéria e nada protetora (SLAPPENDEL; GREENE, 

1990; FERRER et al., 1995; NOLI, 1999; FEITOSA et al., 2000).  

Estudos sugerem, ainda, que a resistência à infecção é dependente da 

habilidade das células T CD4+ secretarem IFN-, o qual induz a ativação dos 

macrófagos (PINELLI et al., 1995; BOGDAN, 2001), resultando na produção de NO 

pela enzima iNOS, que parece ter um papel importante no controle da infecção por 

Leishmania em cães (ZAFRA et al., 2008). Em experimentos in vitro verificou-se que 

macrófagos de cães infectados com L. (L.) infantum e ativados com rhIFN- 

produzem aumento na expressão de iNOS e diminuem o parasitismo em seu 

citoplasma quando comparado aos macrófagos infectados e não ativados utilizados 

como controles (SISTO et al., 2001). Concomitantemente, os linfócitos T CD8+ são, 

também, importantes no desenvolvimento da resposta imune, sendo considerados 

essenciais na imunidade frente à infecção de camundongos (MÜLLER et al., 1993) e 

de cães (PINELLI et al., 1994; PINELLI et al., 1995). São eles subdivididos em: 

linfócitos Tc1, capazes de destruir células infectadas, através de perforinas e/ou de 

mecanismos associados à apoptose, via ativação da caspase 8 (TRAPANI; SMYTH, 

2002) e de forte produção de IFN-, TNF- e de Tc2, que destroem microorganismos 

intracelulares através da via das perforinas e granzimas, sendo capazes de produzir 

principalmente IL-4, IL-5 e IL-10 (DOBRZANSKI et al., 2004). Além disso, as células 

T CD8+ participam diretamente na produção de IFN- e na sua regulação pelas 

células T CD4+ (HERATH; KROPF; MÜLLER, 2003), bem como apresentam 

importante papel na resolução da infecção por espécies do gênero Leishmania. Tal 

fato foi constatado ao terem sido identificados linfócitos T CD8+ no sangue periférico 
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de cães assintomáticos, porém, não os sendo a partir de casos de LVC ditos 

sintomáticos (PINELLI et al., 1995). Ainda, os linfócitos cutâneos do tipo T CD3+, 

incluindo os subtipos T CD4+ e T CD8+, são considerados os principais mediadores 

da imunidade celular local e da produção de anticorpos (PINELLI et al., 1999), tendo 

grande importância na proteção contra infecções em mucosas de pacientes 

humanos (ANTONELLI et al., 2006). 

 

 

2.3.5 Manifestações clínicas no cão 

 

 

Apesar da grande diversidade de manifestações clínicas da LVC, há animais 

aparentemente saudáveis e totalmente assintomáticos, bem como aqueles que 

exibem sintomatologia característica de estágios finais da enfermidade. A doença 

canina pode permanecer clinicamente inaparente por longos períodos 

(LONGSTAFFE et al., 1983).  

A infecção por Leishmania (L.) infantum chagasi em caninos causa, na maior 

parte dos casos, uma doença sistêmica, de decurso crônico, que elicia 

manifestações clínicas inespecíficas e relativamente similares àquelas observadas 

em humanos infectados. Os sintomas mais comumente observados, tanto no cão 

quanto no homem, são anemia, perda de peso e aumento dos órgãos linfóides 

(MARZOCHI et al., 1985; SLAPPENDEL; GREENE, 1990; FERRER, 1992; FERRER 

et al., 1995; RIBEIRO, 1997; SANTA ROSA; OLIVEIRA, 1997; NOLI, 1999). Os 

animais acometidos por LV podem apresentar, de forma associada ou isolada, 

alterações hemáticas, tegumentares e fanéricas, renais, hepáticas, cardíacas, 

pulmonares, oftálmicas, ósteo-articulares e neurológicas (MARZOCHI et al., 1985; 

SWENSON et al., 1988; FERRER, 1992; WOLSCHRIJN et al., 1996; SANTA ROSA; 

OLIVEIRA, 1997; NOLI, 1999;  FEITOSA et al., 2000). Ainda, devido à ocorrência de 

infecções oportunistas concomitantes, o quadro clínico pode se apresentar 

complicado, com má resposta à eventual terapia instituída e, consequentemente, 

com pior prognóstico (CASTRO, 1996; RIBEIRO, 1997; NOLI, 1999).  
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No que se refere às manifestações clínicas cutâneas, embora seja 

reconhecido que a dermatite seja achado comum na LVC, a intensidade da 

inflamação da pele de animais de áreas endêmicas que possa ser correlacionada à 

presença do parasito não é sabida. Dentre as principais alterações tegumentares, a 

dermatite esfoliativa, caracterizada pela presença de escamas branco-prateadas, em 

quantidade moderada à intensa, na pele de cães hipotricóticos, alopécicos ou 

mesmo com cobertura pilar normal, devido à flogose (granulomatosa e/ou 

piogranulomatosa), com ou desprovido de adenite sebácea cutânea (KOUTINAS et 

al., 1993), representa o achado mais comum da LVC (KOUTINAS et al., 1993; 

SCOTT; WILLIAM; GRIFFIN, 2001). Alguns cães podem, ainda, apresentar uma 

resposta imune efetiva e, em função disso, não apresentar qualquer sintoma clínico, 

ou, também, desenvolver apenas nódulos cutâneos, no ponto de inoculação do 

parasito, sendo que a essa reação tecidual, usualmente localizada na trufa e nas 

orelhas, designa-se “cancro primário de inoculação” (VIDOR et al., 1991). Tais 

lesões não pruriginosas, pouco dolorosas e que geralmente desaparecem 

espontaneamente entre um e seis meses podem apresentar diâmetros variando de 1 

a 3 cm, serem alopécicas, ulceradas e, às vezes, com deposição de crostas 

(FERRER, 1999). 

 

 

2.3.6 Diagnóstico 

 

 

O diagnóstico clínico da LVC é de difícil consecução devido à pletora e à 

variedade de sintomas da enfermidade, gerando, portanto, raras alterações 

patognomônicas. Consequentemente, pode-se aventar outras enfermidades, 

tornando os exames subsidiários realmente necessários para a confirmação da 

diagnose de suspeição (FEITOSA et al., 2000; SINGH; SIVAKUMAR, 2003; BRASIL, 

2006; FEITOSA, 2006). Além disso, enquanto a prevalência da infecção, em áreas 

endêmicas, pode chegar a mais de 40% da população canina, o percentil de animais 

assintomáticos alcança índices de até 80%, em relação à população de infectados 

(BANETH et al., 2008; PALTRINIERI et al., 2010), o que, por óbvio, dificulta 

sobremaneira o diagnóstico. Esses animais podem permanecer assintomáticos por 
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toda a vida ou desenvolver alterações clínicas após períodos que variam de três 

meses a alguns anos (FERRER et al., 1995).  

Relativamente ao diagnóstico específico da LVC, este pode ser realizado 

basicamente por métodos parasitológicos, sorológicos, imunoalérgicos e 

moleculares. Dentre os primeiros, o exame parasitológico direto é o método mais 

empregado na rotina clínica, sendo considerado, por alguns autores, como o “padrão 

ouro” para o diagnóstico da enfermidade (DYE; VIDOR; DEREURE, 1993; 

LEONTIDES et al., 2002; SINGH; SIVAKUMAR, 2003) por permitir a observação de 

formas amastigotas do parasito em material obtido de aspirados esplênicos, de 

linfonodos e de medula óssea; de fragmentos hepáticos biopsiados e de esfregaços 

sanguíneos, corados com corantes de rotina, tais como Giemsa, Wright e Panótico 

(SWENSON et al., 1988; WOLSCHRIJN et al., 1996; CIARAMELLA; CORONA, 

2003). As formas amastigotas são reconhecidas pela sua forma, de esférica a 

ovóide, medindo entre 2 e 5 µm e contendo núcleo arredondado e cinetoplasto 

alongado (SWENSON et al., 1988; WOLSCHRIJN et al., 1996; IKEDA-GARCIA; 

FEITOSA, 2006). A especificidade deste método é, virtualmente, de 100% mas, 

dependendo do tempo despendido na procura do parasito, a sensibilidade cai, 

passando a ser de, no máximo, 80% em indivíduos com sintomas manifestos e menor 

ainda em animais soropositivos assintomáticos (SLAPPENDEL; GREENE, 1990). A 

parasitemia, quando evidenciada no exame parasitológico, é muito variável, não tendo 

correlação direta com a intensidade da sintomatologia (PALTRINIERI et al., 2010) 

embora, em animais assintomáticos, o achado de Leishmania sp seja pouco 

frequente (CARDOSO et al., 1998). Em alguns pacientes a visualização de parasitos 

é muito laboriosa e os resultados negativos não são incomuns, especialmente nos 

casos crônicos (SLAPPENDEL, 1988; IKEDA-GARCIA; FEITOSA, 2006).  

Outros métodos parasitológicos comumente utilizados para o diagnóstico da 

leishmaniose são as técnicas de IHQ e ICQ, que podem, muitas vezes, na 

possibilidade de haver um pequeno número de formas amastigotas no tecido lesado, 

auxiliar na sua detecção, sendo, de maneira geral, os exames mais sensíveis para 

tal (FERRER et al., 1988a, MOREIRA et al., 2007). Além disso, permitem, ainda, seu 

emprego em tecido fixado e já processado pelas técnicas usuais de histologia, 

sendo a pele e os órgãos linfóides aqueles mais amplamente avaliados, 

apresentando, independentemente do quadro clínico dos cães acometidos, altos 
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valores de sensibilidade e especificidade (MOREIRA et al., 2007). Além desses, o 

cultivo em Meio NNN ou no Meio RPMI-1640 é outro método também empregado 

para a detecção do parasito (TROTZ-WILLIAMS; GRADONI, 2003). A sensibilidade 

depende de vários fatores, tais como o tipo de meio utilizado e a quantidade de 

material depositada nos tubos de cultivo (CIARAMELLA et al., 1997).  

Já, a detecção de anticorpos anti-Leishmania sp circulantes, utilizando-se de 

técnicas sorológicas, constitui um instrumento importante no diagnóstico da LVC, 

porém, embora geralmente apresentem alta sensibilidade e especificidade, seus 

resultados devem ser interpretados com cautela, uma vez que não são 100% 

sensíveis e específicos e podem gerar resultados tanto falso-positivos como falso-

negativos (SANTA ROSA; OLIVEIRA, 1997). Os principais métodos sorológicos 

empregados para o diagnóstico da enfermidade em cães são: a RIFI, amplamente 

empregada para diagnosticar a LVC em todo o mundo (SLAPPENDEL; FERRER, 

1998) e que, até recentemente, era uma das técnicas preconizadas para a detecção 

da doença no Brasil, pelos Ministérios da Saúde e da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento; o ELISA e o DPP, métodos atualmente recomendados pelos 

referidos Ministérios para o diagnóstico da protozoose canina no País (BRASIL, 

2012).  

Quanto aos métodos imunoalérgicos, o mais utilizado para o diagnóstico da 

LV é a IDR, que avalia a ocorrência de resposta de hipersensibilidade do tipo tardia, 

ou seja, pela detecção de resposta imune celular frente ao parasito (PINELLI et al., 

1994; CARDOSO et al., 1998; SOLANO-GALLEGO et al., 2000; SOLANO-

GALLEGO et al., 2005). É, normalmente, mais empregada para acompanhamento 

da resposta à terapia instituída nos indivíduos acometidos, sendo que os valores de 

sensibilidade e especificidade, descritos na bibliografia, enfocando pacientes 

humanos, variam de 83,7 a 100% (NOGUEIRA et al., 2008), todavia, em cães, são 

escassos os estudos com tal teste, sendo mais utilizada a título experimental na 

espécie (RODRÍGUEZ-CORTÉZ et al., 2007a; RODRÍGUEZ-CORTÉZ et al., 2007b). 

Outra forma de diagnóstico da enfermidade embasa-se em métodos 

moleculares, como a PCR, convencional ou em tempo real, por meio dos quais é 

possível identificar e ampliar seletivamente o DNA do parasito, possibilitando, 

inclusive, o seu sequenciamento e, consequentemente, permitindo identificar a 
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espécie de Leishmania sp envolvida na infecção (MARY et al., 2004). Pode-se, 

ainda, por meio da PCR em tempo real, determinar a carga parasitária presente na 

amostra, constituindo-se em uma boa perspectiva para o diagnóstico da LVC 

(GOMES et al., 2008; MAIA; CAMPINO, 2008). Os métodos moleculares apresentam 

sensibilidade e especificidade bastante elevadas, próximas a 100% (ASHFORD et 

al., 1995; ROURA; SÁNCHEZ; FERRER, 1999; MOREIRA et al., 2007), tendo, no 

entanto, como principais desvantagens, a necessidade de laboratórios bem 

equipados e acurada habilidade técnica de quem os executa (FERRER, 1999; 

BRASIL, 2006). 

Finalmente, o XDG é a técnica que consiste em submeter o animal infectado 

a picadas do inseto vetor, criado em laboratório, e posteriormente verificar a 

presença de parasitos nos insetos ingurgitados. Trata-se, portanto, de método 

laborioso e de difícil execução, sendo, de maneira geral, mais utilizado para fins de 

pesquisa que propriamente para o diagnóstico da enfermidade de per se (SOARES 

et al., 2011). 

 

 

2.3.7 Importância da Pele na Leishmaniose Visceral 

 

 

O estudo da pele é pressupostamente importante, pois, corresponde ao tecido 

em que há a inoculação do parasito no cão, ou seja, a porta de entrada da infecção 

(KEMP; THEANDER; KHARAZMI, 1996). A posterior transmissão aos flebotomíneos 

pode ocorrer enquanto houver parasitismo tegumentar ou no sangue periférico dos 

reservatórios caninos (CAMARGO et al., 2007). Destarte, pouco se sabe sobre os 

mecanismos envolvidos, a persistência, tempo de permanência e a localização da 

Leishmania na pele dos animais com LV, porém, é considerado um importante 

tecido reservatório de parasitos tanto em cães infectados sadios quanto naqueles 

doentes (ABRANCHES et al., 1991; SOLANO-GALLEGO et al., 2001), sendo que, 

aparentemente, as orelhas são as áreas cutâneas mais frequentemente infectadas 

(TRAVI et al., 2001; XAVIER et al., 2006) pela aparente maior exposição à picada do 

inseto vetor (TRAVI et al., 2001). 
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No que concerne à presença de parasitismo cutâneo e a sua possível 

correlação com o aspecto histológico do tegumento do cão infectado, alguns estudos 

mostraram que o tipo de infiltrado inflamatório, presente na pele de animais 

parasitados, pode refletir o exato perfil de resposta imune gerada pelo hospedeiro 

contra o parasito e, por conseguinte, pode ser considerado como marcador 

morfológico de suscetibilidade ou de resistência à infecção (FERRER et al., 1988a; 

FONDEVILA; VILAFRANCA; FERRER, 1997; LEMOS de SOUZA et al., 2000). 

Alguns pesquisadores observaram, também, que pode haver uma relação entre a 

sintomatologia clínica e o aspecto histológico da pele. Cães assintomáticos ou com 

poucos sintomas geralmente apresentam número moderado de células de 

Langerhans, poucos queratinócitos, expressando MHC-classe II, além de reduzido 

número de macrófagos. Já, aqueles com doença grave geralmente demonstram 

grande quantidade de macrófagos com vacúolos repletos de parasitos, poucas 

células de Langerhans e queratinócitos sem expressão de MHC-classe II, 

representando, assim, um padrão de suscetibilidade compatível com o 

desenvolvimento de doença (FONDEVILA; VILAFRANCA; FERRER, 1997; 

SOLANO-GALLEGO et al., 2004). Tais informações permitem que se conjecture que 

pesquisar a relação entre a resposta imune sistêmica e o padrão imunopatológico da 

pele de animais infectados poderá favorecer o entendimento da relação entre 

infecção e transmissão da doença (FONDEVILA; VILAFRANCA; FERRER, 1997; 

SANTOS et al., 2004; SOLANO-GALLEGO et al., 2004).  

Especificamente quanto ao padrão histopatológico detectado na pele de cães 

com LV, frequentemente observa-se a ocorrência de dermatite perivascular 

mononuclear, superficial ou profunda; hiperqueratose, paraqueratótica ou 

ortoqueratótica, folicular e/ou epidérmica; dermatite intersticial, além de adenite 

sebácea; inflamação granulomatosa ou piogranulomatosa e perifoliculite, também, 

granulomatosa (SOLANO-GALLEGO et al., 2004; PAPADOGIANNAKIS et al., 2005). 

Podem, ainda, ocorrer, porém menos comumente, quadros de dermatite 

periglandular, de dermatites: liquenóide, nodular ou pustular intraepidérmica, 

paniculite lobular, foliculite supurativa e vasculite necrotizante (SOLANO-GALLEGO 

et al., 2004). Já, no que concerne a carga parasitária da pele de cães infectados, 

estudos demonstraram que animais assintomáticos apresentam menor carga 
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parasitária em órgãos como pele, baço e medula óssea (MICHALSKY et al., 2007; 

VERÇOSA et al., 2008).  

Relativamente ao potencial de transmissão ao inseto vetor em se comparando 

cães sintomáticos, com graus variados de manifestações clínicas, com aqueles 

assintomáticos, as informações presentes na bibliografia consultada são bastante 

divergentes. Enquanto alguns autores demonstraram que cães assintomáticos são 

incapazes de propiciar a infecção dos flebotomíneos com Leishmania (L.) infantum 

chagasi (TRAVI et al., 2001; VERÇOSA et al., 2008), outros comprovaram que a 

transmissão ocorre de forma equivalente ao observado em cães com poucos 

sintomas, porém, em menor proporção que aqueles francamente sintomáticos 

(COURTENAY et al., 2002; COSTA-VAL et al., 2007; MICHALSKY et al., 2007; 

AMORIM et al., 2011; SOARES et al., 2011). Outros, ainda, enfatizam que cães com 

LVC assintomáticos são mais “competentes” em transmitir o parasito ao inseto vetor 

que os ditos sintomáticos (MOLINA et al., 1994; GUARGA et al., 2000; LAURENTI et 

al., 2013). 

A importância da LV como zoonose, associada à sua crescente dispersão 

territorial no País, à inaudita dificuldade de controle do inseto vetor, o risco de 

transmissão para o humano suscetível, bem como a gravidade da doença, na 

espécie canina, justificam a necessidade de tornar público o problema como forma 

de tentar impedir sua crescente disseminação. Além disso, em se tratando o 

programa governamental de controle da enfermidade, na discutível eliminação do 

seu principal reservatório no meio urbano, no caso o cão (BRASIL, 2012), é de 

extrema importância que se obtenha um diagnóstico acurado na tentativa de se 

evitar o sacrifício, intempestivo e errôneo, de animais falso-positivos sendo, portanto, 

primordial que se conheça em detalhes a relação entre o estado clínico 

(assintomáticos ou sintomáticos) de cães parasitados com a capacidade de infecção 

ao vetor flebotomíneo, com o padrão histológico da pele, com a carga parasitária 

tegumentar e, ainda, com o tipo de imunidade celular manifesta na pele dos animais 

infectados. 
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Capítulo 1 – AVALIAÇÃO DO PADRÃO INFLAMATÓRIO E DA IMUNIDADE 

CELULAR NA PELE DE CÃES NATURALMENTE INFECTADOS COM 

Leishmania (Leishmania) infantum chagasi E SUA CORRELAÇÃO COM 

TRANSMISSIBILIDADE AO VETOR 

 

 

3 INTRODUÇÃO 

 

 

  A LV é zoonose causada por protozoário do gênero Leishmania, sendo, no 

Brasil, a espécie Leishmania (Leishmania) infantum chagasi o agente etiológico da 

enfermidade e cuja transmissão entre hospedeiros vertebrados ocorre 

principalmente por meio da picada do inseto vetor Lutzomyia longipalpis (DANTAS-

TORRES; BRANDÃO-FILHO, 2006). Epidemiologicamente, o cão (Canis familiaris) é 

considerado o seu principal reservatório doméstico, uma vez que tanto cães 

sintomáticos quanto aqueles assintomáticos são altamente competentes em 

transmitirem o protozoário para o vetor natural (MOLINA et al., 1994; GUARGA et 

al., 2000; LAURENTI et al., 2013), bem como pelo fato de que o parasitismo cutâneo 

de animais infectados foi associado à transmissão do parasito para humanos 

(QUEIROZ et al., 2011). A pele geralmente corresponde ao tecido em que há a 

inoculação do agente etiológico da LV no cão, ou seja, a porta de entrada da 

infecção (KEMP; THEANDER; KHARAZMI, 1996), bem como é a partir do 

tegumento ou do sangue periférico parasitado que os reservatórios caninos podem 

infectar os vetores (CAMARGO et al., 2007). Destarte, pouco se sabe sobre os 

mecanismos envolvidos, a persistência, tempo de permanência e a localização da 

Leishmania na pele dos animais com LV, porém, é considerado um importante 

tecido reservatório de parasitos tanto em cães infectados sadios quanto naqueles 

doentes (ABRANCHES et al., 1991; SOLANO-GALLEGO et al., 2001), sendo que, 

aparentemente, as orelhas são as áreas cutâneas mais frequentemente infectadas 

(TRAVI et al., 2001; XAVIER et al., 2006) pela aparente maior exposição à picada do 

inseto vetor (TRAVI et al., 2001). 

  Especificamente quanto ao padrão histopatológico detectado na pele de cães 

com LV, frequentemente observa-se a ocorrência de dermatite perivascular 
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mononuclear superficial ou profunda; hiperqueratose, paraqueratótica ou 

ortoqueratótica, folicular e epidérmica; dermatite intersticial, além de adenite 

sebácea; inflamação granulomatosa ou piogranulomatosa e perifoliculite, também, 

granulomatosa (SOLANO-GALLEGO et al., 2004; PAPADOGIANNAKIS et al., 2005). 

Podem, ainda, ocorrer, porém menos comumente, quadros de dermatite 

periglandular, dermatites: liquenóide, nodular ou pustular intraepidérmica, paniculite 

lobular, foliculite supurativa, e vasculite necrotizante (SOLANO-GALLEGO et al., 

2004). Já, no que concerne a carga parasitária de cães infectados, demonstraram 

que animais assintomáticos apresentam menor carga parasitária em órgãos como 

pele, baço e medula óssea (MICHALSKY et al., 2007; VERÇOSA et al., 2008). 

  Quanto à ocorrência de parasitismo cutâneo e a sua possível correlação com 

o aspecto histológico da pele do cão infectado, alguns estudos verificaram que o tipo 

de infiltrado inflamatório, presente no tegumento de animais parasitados, pode 

refletir o exato perfil de resposta imune gerada pelo hospedeiro contra o parasito e, 

portanto, pode ser considerado como marcador morfológico de suscetibilidade ou de 

resistência à infecção (FERRER et al., 1988a; FONDEVILA; VILAFRANCA; 

FERRER, 1997; LEMOS de SOUZA et al., 2000). Pesquisadores observaram, 

também, que pode haver uma relação entre a sintomatologia clínica e o aspecto 

histológico da pele. Tais informações permitem que se conjecture que pesquisar a 

relação entre a resposta imune sistêmica e o padrão imunopatológico da pele de 

animais infectados poderá favorecer o entendimento da relação entre infecção e 

transmissão da doença (FONDEVILA; VILAFRANCA; FERRER, 1997; SANTOS et 

al., 2004; SOLANO-GALLEGO et al., 2004). 

  A LVC pode ser considerada como doença imunomediada devido à 

capacidade do parasito em modificar o sistema imune do indivíduo parasitado 

(MIRANDA et al., 2007; BANETH et al., 2008). Como a Leishmania sp é parasito 

intracelular obrigatório, as defesas do hospedeiro são altamente dependentes da 

imunidade celular e resultam da atividade das células T que, por sua vez, é 

determinada pela produção de citocinas que as subdividem em células T auxiliares 

CD4+ do tipo Th-1 e células T auxiliares CD4+ do tipo Th-2 (QUINNELL et al., 2001; 

FERRER, 2002). Estudos sugerem que a resposta efetiva contra o parasito baseia-

se numa resposta do tipo Th-1 e que a resistência à infecção é dependente da 

habilidade das células T CD4+ secretarem IFN-, o qual induz a ativação dos 
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macrófagos (PINELLI et al., 1995; BOGDAN, 2001), resultando na produção de NO 

pela enzima iNOS, que parece ter um papel importante no controle da infecção por 

Leishmania em cães (ZAFRA et al., 2008). Concomitantemente, os linfócitos T CD8+ 

são, também, importantes no desenvolvimento da resposta imune e considerados 

essenciais na imunidade frente à infecção em cães (PINELLI et al., 1994; PINELLI et 

al., 1995). Ainda, os linfócitos cutâneos do tipo T CD3+, incluindo os subtipos T CD4+ 

e T CD8+, são considerados os principais mediadores da imunidade celular local e 

da produção de anticorpos (PINELLI et al., 1999), tendo, em humanos, um papel 

importante na proteção contra infecções em mucosas (ANTONELLI et al., 2006). 

  Em face ao exposto, é que o presente estudo foi delineado, fundamentado 

nos seguintes objetivos: correlacionar a caracterização clínica (assintomáticos ou 

sintomáticos) de cães naturalmente infectados com Leishmania (L.) infantum 

chagasi oriundos do município de Araçatuba, São Paulo, área endêmica para a 

enfermidade, com o potencial desses animais em infectarem o inseto vetor, com o 

padrão histológico da pele, com o perfil de imunidade celular evidenciado no mesmo 

tecido e com o parasitismo tegumentar desses cães. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

O material utilizado no presente estudo consistiu-se de fragmentos de pele 

parafinados oriundos de projeto previamente aprovado pelo Comitê de Bioética da 

FM-USP, São Paulo, Brasil, sob o nº de protocolo 706/04 e foi realizado de acordo 

com os princípios éticos de experimentação animal da “Comissão de Ética no uso de 

Animais” da FMVZ-USP, protocolado sob o nº 2649/2012, e adotados pelo Colégio 

Brasileiro de Experimentação Animal. As amostras foram colhidas na FMVA-UNESP, 

Araçatuba, São Paulo, Brasil, e processadas no LIM-50 da FM-USP.   

 

 

4.1 ANIMAIS UTILIZADOS 

 

 

Foram selecionados cães naturalmente infectados por Leishmania (L.) 

infantum chagasi, com idade superior a seis meses de idade, de quaisquer dos 

sexos, sintomáticos ou assintomáticos, dentre os encaminhados ao Centro de 

Controle de Zoonoses do município de Araçatuba (21°12’32’’ S e 50°25’58’’ O), no 

noroeste do estado de São Paulo, Brasil, área altamente endêmica para 

leishmaniose visceral. Os animais foram escolhidos aleatoriamente em dois 

momentos distintos, sendo o primeiro em abril (11 cães sintomáticos e oito 

assintomáticos) e o segundo em setembro (13 cães sintomáticos e seis 

assintomáticos) de 2010, e reunidos em dois grupos: o primeiro composto por 24 

animais sintomáticos apresentando manifestações clínicas de leishmaniose, tais 

como perda de peso, linfoadenomegalia, hepatoesplenomegalia, palidez de 

membranas mucosas, lesões cutâneas, onicogrifose, epistaxe e/ou 

queratoconjuntivite. O outro formado por 14 cães assintomáticos, ou seja, sem 

manifestações clínicas aparentes, exceto discreto aumento de linfonodo em sete 

animais (50%), porém, que apresentavam níveis de proteínas séricas inferiores a 8,5 

mg/dL e de creatinina sérica com valores dentro dos limites de normalidade, de 

acordo com a International Renal Interest Society (IRIS, 2006). Os cães sintomáticos 

foram ainda classificados segundo a gravidade da doença, sendo que aqueles que 

se apresentavam clinicamente doentes e azotêmicos foram considerados como 

portadores de quadro clínico grave. Já, os animais com níveis de creatinina sérica 
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inferiores a 1,4 mg/dL e com manifestações clínicas mais brandas, embora também 

clinicamente enfermos, foram classificados como acometidos por quadro clínico leve. 

Para cada animal foi confeccionada uma ficha individual com os dados obtidos, onde 

se dispuseram a idade, sexo, sintomas coligidos e evidenciados pelo exame físico. 

 

4.2 DIAGNÓSTICO DA LEISHMANIOSE VISCERAL 

 

 

Todos os animais utilizados apresentaram exame parasitológico positivo para 

leishmaniose, resultado este obtido após confecção de esfregaço, em lâmina, de 

material oriundo de linfonodo poplíteo colhido por citologia aspirativa por agulha fina 

(30x8mm) acoplada a seringa estéril (10mL). As amostras foram coradas com 

corante rápido tipo-Romanovsky (Panótico Rápido®, Laborclin, Paraná, Brasil) e 

observadas ao microscópio óptico de luz, em aumento de 100x, para a pesquisa de 

formas amastigotas de Leishmania sp. Os cães, também, foram avaliados, por 

sorologia, para a detecção de anticorpos anti-Leishmania sp por meio da técnica de 

ELISA com antígeno puro de Leishmania (L.) infantum chagasi e com o conjugado 

fosfatase alcalina anti-IgG canino, conforme previamente descrito (COLOMBO et al., 

2011). Foram considerados positivos os animais que apresentaram sorologicamente 

DO com títulos superiores à DO média acrescida de três desvios-padrões daquela 

obtida utilizando-se soros de cães sadios e não infectados. 

 

 

4.3 XENODIAGNÓSTICO 

 

 

Xenodiagnóstico foi realizado com vetores obtidos da colônia de 

Flebotomíneos do Laboratório de Entomologia do Instituto René Rachou (FIOCRUZ, 

Minas Gerais, Brasil). Utilizou-se Lutzomyia longipalpis de primeira geração, de 3 a 5 

dias de idade, capturadas a campo na Gruta de Lapinha, localizada no estado de 

Minas Gerais, Brasil (19°03’ S e 43°57’ O) e que, até a realização dos experimentos, 

foram mantidos com solução açucarada a 5% ad libitum.  

O XDG foi realizado em duas etapas, sendo que na primeira delas foram 

utilizados 19 cães (11 sintomáticos e oito assintomáticos) e, na segunda, outros 19 

animais (13 sintomáticos e seis assintomáticos). Após serem selecionados, os cães 
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foram sedados com acepromazina a 1% (0,25 mg/kg, Acepran®, Univet, São Paulo, 

Brasil) e, posteriormente, anestesiados com pentobarbital sódico (15mg/Kg, Hypnol 

3%®, Fontoveter, São Paulo, Brasil) e monitorados durante a realização do XDG. 

Aproximadamente 50 vetores foram acondicionados em recipientes plásticos 

individuais (10 cm de diâmetro x 5 cm de comprimento) com uma das extremidades 

aberta e telada com tela de nylon de malha fina. Os recipientes foram fixados na 

face interna de um dos pavilhões auriculares de cada animal e cobertos com pedaço 

de tecido preto para mimetizar condições ideais para que o vetor Lutzomyia 

longipalpis se alimentasse do sangue dos cães.  

Após 60 minutos de repasto sanguíneo, os recipientes foram removidos e os 

vetores separados e mantidos à temperatura de 25-27°C e com umidade relativa de 

90%. Posteriormente à digestão do sangue pelos vetores (4-5 dias pós-repasto), 

foram eles dissecados para identificar a presença de formas promastigotas do 

parasito. Para confirmar a presença de parasitos do gênero Leishmania, o conteúdo, 

oriundo da dissecação dos vetores positivos por microscopia óptica, foi submetido à 

análise pela técnica de PCR. 

Imediatamente após a execução do xenodiagnóstico, os animais foram 

sacrificados com injeção intravenosa de solução de cloreto de potássio a 19,1% 

(Darrow, Rio de Janeiro, Brasil), procedimento este realizado de acordo com as 

recomendações do Ministério da Saúde do Brasil. Posteriormente ao óbito, foram 

colhidos, com o auxílio de punch de 6mm, fragmentos de pele do pavilhão auricular 

da totalidade dos cães e, em seguida, imersos em solução tamponada com fosfato a 

10% e com 0,01 M e processados pelas técnicas usuais de microscopia óptica de 

luz para a obtenção de cortes para estudos histológicos e imunológicos. 

 

 

 

4.4 PESQUISA DE DNA DE Leishmania (L.) infantum chagasi POR PCR 

 

 

 

O conteúdo do tubo digestório, oriundo da dissecção de cada vetor 

comprovadamente positivo à microscopia óptica de luz, pelo encontro de formas 

promastigotas, foi submetido à extração de DNA total utilizando-se um kit comercial 
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(Illustra Tissue and Cells Genomic Prep Mini Spin Kit-GE Healthcare®, Little Chalfont, 

Reino Unido). 

Uma sequência alvo, baseada no gene mini-exon com aproximadamente 200 

cópias por genoma nuclear de Leishmania sp foi amplificada usando-se os seguintes 

primers: PG1 (foward) 5´-TTT ATT GGT ATG CGA AAC TTC C-3’ e PG2 (reverse) 

5’-GAA ACT GAT ACT TAT ATA GCG TTA G-3’, em reação com volume final de 

25μL. 

A amplificação da sequência alvo ocorreu nas seguintes condições: 

desnaturação inicial a 95°C por 5 minutos, seguida por 35 ciclos a 95°C por 1 

minuto, 50°C por 30 segundos, 72°C por 1 minuto e então 72°C por 6 minutos para a 

extensão final. 

O fragmento específico de Leishmania (Leishmania) infantum chagasi de 360 

pares de bases foi visualizado por eletroforese em gel de agarose a 1,5% (PAIVA et 

al., 2006). A PCR incluiu controles positivos (DNA de L. (L.) infantum chagasi de 

cultura) e controles negativos (todos os reagentes, exceto DNA). 

 

 

4.5 EXAME HISTOLÓGICO DO PADRÃO INFLAMATÓRIO DA PELE 

 

 

As biopsias de pele foram processadas pelas técnicas histológicas usuais 

para a obtenção de cortes, corados pela técnica de HE para exame histológico do 

padrão inflamatório da pele por microscopia óptica de luz com o intuito de verificar a 

eventual presença do parasito, as características do processo inflamatório, bem 

como para a determinação do parasitismo. Para o estudo histopatológico, foi 

realizada análise comparativa semiquantitativa dos cortes corados pelo HE 

atribuindo-se cruzes de acordo com a intensidade dos diferentes processos 

caracterizados, onde: (-) negativo, (+) discreto, (++) moderado e (+++) intenso. 

 

 

4.6 ESTUDO IMUNOISTOQUÍMICO DA PELE 

 

 

Os fragmentos de pele obtidos por biopsia excisional da orelha onde foi 

realizado o xenodiagnóstico foram fixados em solução de formaldeído a 10% 

tamponado com fosfato a 0,01 M e processados pelas técnicas usuais de 
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microscopia. Foi realizado estudo imunoistoquímico do material com o intuito de 

avaliar o parasitismo tecidual e os aspectos da imunidade celular na pele, utilizando-

se, para tanto, os marcadores para Leishmania (produzido no Laboratório de 

Patologia de Moléstias Infecciosas da FM-USP, São Paulo, Brasil), anti-CD3 

(DakoCytomation® A0452, Dako, Glostrup, Dinamarca), anti-CD4 (Novocastra® NCL-

L-CD4-368, Leica, Nussloch, Alemanha), anti-CD8 (Novocastra® NCL-L-CD8-295, 

Leica, Nussloch, Alemanha), anti-NOS2 (NOS2® SC-651, Santa Cruz Biotech, 

Califórnia, Estados Unidos) e anti-macrófagos (Serotec® MCA874G, AbD Serotec, 

Kidlington, Alemanha). 

A reação de IHQ para detecção de parasitos foi realizada em cortes 

histológicos parafinados utilizando-se anticorpo policlonal anti-Leishmania produzido 

em camundongo e diluído 1/500 em solução salina tamponada (PBS) a 0,01 M 

contendo 1% de soro albumina bovina (BSA), com o kit LSAB (Dako, Glostrup, 

Dinamarca), de acordo com Moreira et al. (2007). Para controle da reação de IHQ, 

peles de cães com parasitismo de escasso a moderado, por Leishmania, foram 

empregadas como controles positivos e a omissão do anticorpo primário foi utilizada 

como controle negativo. 

Para avaliação da resposta imune celular na pele, o tecido foi desparafinizado 

e hidratado seguindo-se a recuperação antigênica utilizando o tampão citrato 10 mM 

pH 6,0 a 95°C por 30 minutos em banho-maria. Após bloqueio da peroxidase 

endógena com solução de peróxido de hidrogênio 3% e de ligações inespecíficas 

com solução de leite desnatado (Molico®, Nestlé, São Paulo, Brasil) a 6% em PBS 

0,15 M aplicou-se os anticorpos primários, anti-CD3 e anti-macrófago nas diluições 

de 1:50 e 1:100, respectivamente. Para a revelação da reação, foi utilizado o kit 

LSAB (DakoCytomation® K0690, Dako, Glostrup, Dinamarca) e o substrato 

cromogênico, DAB+H2O2 (diaminobenzidina com peróxido de hidrogênio - 

DakoCytomation® K3468, Dako, Glostrup, Dinamarca). Os cortes foram 

contracorados com hematoxilina de Harris e após a desidratação, as lâminas foram 

montadas com resina e lamínulas. Para os anticorpos, anti-NOS2, anti-CD4 e anti-

CD8, o kit de revelação utilizado foi o Novolink (Novocastra® RE7280-K, Leica, 

Nussloch, Alemanha), onde se incubou o reagente pós-primário seguido pelo 

polímero. A recuperação antigênica para o anticorpo anti-CD4 foi feita empregando-

se o tampão EDTA 1 mM, pH 8,0 e o tampão de lavagem utilizado foi o TRIS 0,05 M, 
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pH 7,2; e para o anticorpo anti-CD8 foi empregado o tampão Tris-EDTA (10mM Tris 

Base, 1mM EDTA) pH 9,0 para a recuperação antigênica. 

O parasitismo tecidual e a densidade de células imunomarcadas foi avaliada 

por análise quantitativa morfométrica utilizando-se de fotomicroscópio (Axioskop 2 

plus®, Zeiss, Oberkochen, Alemanha) acoplado a um microcomputador. Para tal, 

foram fotografados 10 campos de cada corte histológico, que representava um 

animal, em objetiva de 40x. A quantidade de parasitos e de células imunomarcadas 

foram contadas empregando-se o programa Axion Vision 5.0® (Zeiss, Oberkochen, 

Alemanha). Posteriormente, foi calculado o número médio de amastigotas e de 

células imunomarcadas por milímetro quadrado em cada um dos cortes. 

 

 

4.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

A análise estatística foi realizada utilizando-se um programa de computador 

comercialmente disponível (Prism 5 for Windows®, GraphPad Prism Software Inc., 

Califórnia, Estados Unidos). Fez-se uma correlação do estado clínico 

(assintomáticos e sintomáticos) com o perfil histológico, de imunidade celular, de 

carga parasitária na pele com a taxa de transmissibilidade para o vetor utilizando-se 

o teste de correlação de Spearman. O teste não paramétrico de Mann-Whitney U foi 

empregado para avaliar diferenças na proporção de vetores infectados com a 

imunidade celular e parasitismo do tegumento relativamente à caracterização clínica 

dos animais. As diferenças foram consideradas significativas quando p < 0,05. 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 DIAGNÓSTICO CLÍNICO, PARASITOLÓGICO E SOROLÓGICO 

 

 

Trinta e oito cães naturalmente infectados foram classificados em 

sintomáticos (n = 24) e assintomáticos (n = 14) de acordo com as manifestações 

clínicas de leishmaniose visceral canina (LVC) e pela avaliação de bioquímica sérica 

realizada. Em relação aos animais utilizados no presente estudo, 53% (20/38) eram 

fêmeas, sendo 12 sintomáticos e oito assintomáticos, e os demais 47% (18/38) 

machos, dos quais 12 sintomáticos e seis assintomáticos. No que concerne a idade, 

40% (15/38) eram animais jovens, entre seis e 24 meses de idade, sendo 10 

sintomáticos e cinco assintomáticos, 42% (16/38) apresentavam entre 24 e 72 

meses de idade, dos quais 10 sintomáticos e seis assintomáticos, e 18% (7/38) 

tinham mais que 72 meses de idade, quatro sintomáticos e três assintomáticos 

(Tabela 1).  

 

Tabela 1 - Frequência (número  e  percentagem) de cães com leishmaniose visceral, assintomáticos 
ou sintomáticos, segundo o sexo e a faixa etária (meses), originários do município de 
Araçatuba (SP) - São Paulo - 2013  

 

Forma clínica 

 
Sexo 

  
Faixa etária (meses) 

 
M 

 
F 

 
6-24 25-72 >72 

Assintomático 
 

6 (33%) 
 

8 (40%) 
 

5 (33%) 6 (37,5%) 3 (43%) 

Sintomático 
 

12 (67%) 
 

12 (60%) 
 

10 (67%) 10 (62,5%) 4 (57%) 

Total 
 

18 (47%) 
 

20 (53%) 
 

15 (40%) 16 (42%) 7 (18%) 

Nota: M - Machos; F - Fêmeas; % - Percentagem. 

 

Dentre os animais sintomáticos, as manifestações clínicas mais 

frequentemente observadas foram linfoadenomegalia (95,8%), lesões cutâneas 

(91,7%), esplenomegalia (66,7%), perda de peso (62,5%), hepatomegalia e 
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onicogrifose (54,2%). Relativamente aos achados tegumentares, os mais 

frequentemente encontrados  foram  alopecia  e  dermatite  esfoliativa  (68,2%) 

(Figura 1).  

 

Figura 1 - Cães com leishmaniose visceral sintomáticos provenientes de Araçatuba (SP), 
demonstrando: (A) - alopecia lombossacral, pele ceratótica, liquenificada, 
melanodérmica e escamo-crostosa com presença de escamas micáceas e pitiriásicas; 
(B) - discreta mioatrofia temporal, além de alopecia em ponte nasal, periorbitária e de 
pavilhão auricular, encimada por escamas asbestiformes branquicentas; (C) - alopecia 
lombossacral em placa com lesão erodo-crostosa central e presença de crostas 
melicéricas; (D) - alopecia e edema podal, lesões erododescamativas, bem como 
onicogrifose 

  

  

Fonte: Rossi, C. N. São Paulo (2013)  

 

Já, relativamente aos assintomáticos, um discreto aumento de volume de 

linfonodos poplíteos foi verificado em 50% dos animais, porém, esses não 

apresentaram nenhuma outra alteração clínica ou laboratorial. Quanto à avaliação 

bioquímica, 63% (15/24) dos animais sintomáticos apresentaram aumento dos 

A

  

B

  

C

  

D
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valores séricos de creatinina (>1,4 mg/dL) e 54% (13/24) demonstraram 

hiperproteinemia (>9,0 g/dL), enquanto os assintomáticos mostraram valores séricos 

de proteína e creatinina dentro da normalidade. Ainda, baseado no diagnóstico 

sorológico, 36/38 (94,7%) dos animais apresentaram resultado de ELISA positivo, 

entretanto, um cão sintomático (4,2%) e outro assintomático (7,1%) foram 

soronegativos. Os títulos sorológicos foram maiores nos animais sintomáticos 

quando comparados aos assintomáticos (p = 0,0411) (Figura 2). 

 

Figura 2 - Gráfico em dot plot e em box plot mostrando a média, mediana e percentis, máximo e 
mínimo, de anticorpos anti-Leishmania (DO) detectados pela técnica de ELISA no soro de 
cães assintomáticos ou sintomáticos com leishmaniose visceral oriundos do município de 
Araçatuba (SP)  

 

Fonte: Rossi, C. N. São Paulo (2013) 

 

 

A identificação de formas amastigotas de Leishmania em linfonodo foi 

observada no exame parasitológico direto e por análise imunoistoquímica na 

totalidade dos animais (100%) (Figura 3).  
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Figura 3 -  Micrografia demonstrativa da presença em linfonodos poplíteos de formas amastigotas de 
Leishmania (setas) em esfregaço de punção aspirativa corado por coloração tipo-
Romanovsky (A) e em corte histológico submetido à técnica de imunoistoquímica (B) de 
cães com leishmaniose visceral oriundos do município de Araçatuba (SP) 

 

Fonte: Rossi, C. N. São Paulo (2013) 

 

Já, na pele, foi observada a presença do parasito em 14/24 (58,3%) dos cães 

sintomáticos e, somente em 5/14 (35,7%) dos animais assintomáticos. O número de 

formas amastigotas/mm2 (média ± desvio padrão) no tegumento dos animais 

assintomáticos (537,28 ± 378,75) e sintomáticos (1336,37 ± 866,77) não apresentou 

diferença significativa entre os grupos clínicos (p = 0,1584) (Figuras 4 e 5). 

 

Figura 4 - Micrografia demonstrativa da presença de parasitos (setas) detectados pela técnica de 
imunoistoquímica na pele de cães com leishmaniose visceral, assintomático (A) ou 
sintomático (B), oriundos do município de Araçatuba (SP) 

 

Fonte: Rossi, C. N. São Paulo (2013)  

 

A
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20 µm 
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Figura 5 - Gráfico em dot plot e em box plot mostrando a média, mediana e percentis, máximo e 
mínimo, de formas amastigotas detectadas pela técnica de imunoistoquímica na pele de 
cães com leishmaniose visceral, assintomáticos ou sintomáticos, oriundos do município  
de Araçatuba (SP) 

 

Fonte: Rossi, C. N. São Paulo (2013) 

 

 

5.2 XENODIAGÓSTICO 

 

 

 Um total de 637 flebotomíneos ingurgitados foram examinados após repasto 

sanguíneo, tendo sido 270 e 367 vetores, respectivamente, alimentados em 24 

animais sintomáticos e de 14 assintomáticos. O percentil de infecção foi maior nos 

vetores que se alimentarem de cães assintomáticos (104 - 38,5%) 

comparativamente àqueles que sugaram animais sintomáticos (91 - 24,7%), 

mostrando uma maior taxa de transmissibilidade (p = 0,0494) para o vetor dos 

animais assintomáticos (Tabela 2). 

Dezesseis animais sintomáticos (67%) infectaram os flebotomíneos, sendo 

que seis (37,5%) destes não apresentavam parasitismo cutâneo; já dentre os cães 

assintomáticos, todos, exceto um (93%), foram competentes em infectar pela 
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Leishmania os vetores, incluindo oito (61,5%) nos quais não se verificou presença 

de formas amastigotas no seu tegumento segundo os resultados histológicos e 

imunoistoquímicos. Deve-se ressaltar que a totalidade dos animais, assintomáticos 

ou sintomáticos, foram positivos quando da pesquisa de parasitos no linfonodo 

poplíteo. 

 

Tabela 2 - Frequência (número  e  percentagem) de vetores da espécie Lutzomyia longipalpis 

examinados e infectados de acordo com a avaliação pela técnica de xenodiagnóstico 
realizada em cães com leishmaniose visceral, assintomáticos ou sintomáticos, provindos 
do município de Araçatuba (SP) - São Paulo - 2013   

 

Forma clínica N 

Lutzomyia longipalpis 

examinados/positivos % infectados 

Assintomático 14 270/104 38,5 

Sintomático 24 367/91 24,7 

Nota: N - Número de casos; % - Percentagem. 

 

 

5.3 AVALIAÇÃO HISTOLÓGICA DO PADRÃO INFLAMATÓRIO DA PELE 

 

 

As alterações histológicas do padrão inflamatório da pele caracterizaram-se, 

de maneira geral, pela presença de infiltrado inflamatório tanto na derme superficial, 

como perianexial, formado, principalmente, por células mononucleares, quais sejam: 

macrófagos, linfócitos e plasmócitos. Tal infiltrado variou de discreto a intenso, por 

vezes focal ou difuso (Figura 6). Aspecto histológico de pele hígida, não mostrando 

qualquer tipo de lesão tecidual ou parasitismo, foi observado em 25% (6/24) dos 

animais sintomáticos e em 36% (5/14) dos animais assintomáticos. A identificação 

de resposta inflamatória do tipo granulomatoso foi observada na pele de apenas um 

animal (2,6%) do grupo sintomático. A presença de formas amastigotas de 

Leishmania foi observada em 46% (11/24) dos animais sintomáticos e em 36% 

(5/14) daqueles assintomáticos nos cortes histológicos corados pela hematoxilina-

eosina (Quadro 1). 



54 

 

Quadro 1 -  Análise  semi-quantitativa  do  infiltrado  inflamatório  e  do  parasitismo 
tegumentar de cães assintomáticos (n = 9) ou sintomáticos (n = 18), 
portadores de lesões microscópicas cutâneas decorrentes de 
leishmaniose visceral, oriundos do município de Araçatuba (SP) - São 
Paulo - 2013  

 

 

Animal 
Infiltrado Inflamatório dérmico Parasito 

 
Intenso Discreto Focal Difuso PMN MAC LINF PLC HE IHQ 

A-1 - + + - - + + - + + 

A-2 + - + - - ++ + - - - 

A-3 - + + - - + - - - - 

A-4 - + + - - + - - - - 

A-5 - + + - - + + + + +++ 

A-6 - + - + - + + - + ++ 

A-7 - + + - + + - - + +++ 

A-8 - + + - - + + - + - 

A-9 - + - + - + + + - + 

S-1 - + + - - + + - + + 

S-2 + - - + - ++ + + - - 

S-3 + - - + + ++ + + + ++ 

S-4 - + + - - + + + + + 

S-5 + - - + - +++ + ++ + ++ 

S-6 - + + - - + + + + + 

S-7 - + - + - + + + + +++ 

S-8 - + + - - + + - - - 

S-9 - + + - - + - - - - 

S-10* + - - + - +++ + + + ++ 

S-11 - + + - - + + - + ++ 

S-12 - + + - - + + + - +++ 

S-13 + - - + - ++ + + + ++ 

S-14 - + + - - + + - - ++ 

S-15 + - - + - +++ + + +++ +++ 

S-16 - + + - - + - - - - 

S-17 - + - + - + + + - ++ 

S-18 - + - + - + + - + +++ 

Nota: A - Assintomático; S - Sintomático; PMN - leucócito polimorfonuclear; MAC - 
Macrófago; LINF - Linfócito; PLC - Plasmócito; HE - Coloração de hematoxilina-
eosina; IHQ - Reação de imunistoquímica; (-) - negativo; (+) - discreto; (++) - 
moderado; (+++) - intenso; * - Presença de granuloma 
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Figura 6 -  Micrografia demonstrativa do padrão inflamatório observado por avaliação histológica (HE) 
da pele de cães com leishmaniose visceral oriundo do município de Araçatuba, São Paulo: 
(A) Infiltrado inflamatório mononuclear perianexial na derme; (B) Infiltrado inflamatório 
dérmico constituído por macrófagos, linfócitos e plasmócitos; (C) Formas sugestivas de 
amastigotas de Leishmania em meio ao infiltrado inflamatório mononuclear (seta); (D) 
Formas amastigotas de Leishmania no interior de macrófagos na derme superficial (seta) 

 

  

Fonte: Rossi, C. N. (2013) 

 

 

5.4 AVALIAÇÃO DA IMUNIDADE CELULAR DA PELE  

 

 

Quanto à caracterização da resposta imune celular no tegumento dos animais 

estudados (Figuras 7 a 16), observa-se que, embora, o número médio de 

células/mm2 tenha sido maior na pele dos animais sintomáticos, os marcadores de 

macrófagos e células T CD3+, T CD4+ e T CD8+, não evidenciaram diferenças 

significativas entre ambos os grupos clínicos. A média e o desvio padrão do número 

de macrófagos/mm2 foi de 249,18 ± 28,47 nos animais assintomáticos e de 344,56 ± 

51,81 naqueles sintomáticos (p = 0,2147) (Figura 8).  
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C

  

D

  

B
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Figura 7 - Micrografia demonstrativa da presença de macrófagos (setas) detectados pela técnica de 
imunoistoquímica na pele de cão assintomático (A) ou sintomático (B) com leishmaniose 
visceral, oriundos do município de Araçatuba (SP) 

 

Fonte: Rossi, C. N. São Paulo (2013) 

 

 

Figura 8 - Gráfico em dot plot e em box plot mostrando a média, mediana e percentis, máximo e 
mínimo, da contagem de macrófagos detectados pela técnica de imunoistoquímica na pele 
de cães com leishmaniose visceral, assintomáticos ou sintomáticos, oriundos do município  
de Araçatuba (SP) 

 

Fonte: Rossi, C. N. São Paulo (2013) 
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Já, a média e o desvio padrão do número de células CD3+/mm2 foi de 243,12 

±  105,57  nos  animais  assintomáticos  e  de  380,60  ±  114,55  nos  sintomáticos 

(p = 0,1285) (Figura 10).  

 

Figura 9 - Micrografia demonstrativa da presença de células marcadas pelo anti-CD3 (setas) 
detectado pela técnica de imunoistoquímica na pele de cão assintomático (A) ou 
sintomático (B) com leishmaniose visceral, oriundos do município de Araçatuba (SP) 

 

Fonte: Rossi, C. N. São Paulo (2013) 

 

Figura 10 - Gráfico em dot plot e em box plot mostrando a média, mediana e percentis, máximo e 
mínimo, da contagem de células marcadas pelo anti-CD3 detectado pela técnica de 
imunoistoquímica na pele de cães com leishmaniose visceral, assintomáticos ou 
sintomáticos, oriundos do município de Araçatuba (SP) 

 
Fonte: Rossi, C. N. São Paulo (2013) 
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No caso da contagem de células CD4+/mm2, a média e o desvio padrão, 

foram, nos animais assintomáticos, respectivamente de 146,08 ± 42,20, enquanto 

nos sintomáticos, de 382,35 ± 84,65 (p = 0,0510) (Figura 12).  

 

Figura 11 - Micrografia demonstrativa da presença de células marcadas pelo  anti-CD4  (setas) 
detectado pela técnica de imunoistoquímica na pele de cão assintomático (A) ou 
sintomático (B) com leishmaniose visceral, oriundos do município de Araçatuba (SP) 

 
Fonte: Rossi, C. N. São Paulo (2013) 

 

Figura 12 - Gráfico em dot plot e em box plot mostrando a média, mediana e percentis, máximo e 
mínimo, da contagem de células marcadas pelo anti-CD4 detectado pela técnica de 
imunoistoquímica na pele de cães com leishmaniose visceral, assintomáticos ou 
sintomáticos, oriundos do município de Araçatuba (SP) 

 
Fonte: Rossi, C. N. São Paulo (2013) 
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Ainda, a média e o desvio padrão do número de células CD8+/mm2 nos 

animais assintomáticos foi de 58,13 ± 25,40, enquanto naqueles sintomáticos 

correspondeu a 130,33 ± 31,15 (p = 0,0500) (Figura 14).  

 

Figura 13 -  Micrografia demonstrativa da presença de células marcadas pelo anti-CD8 (setas) 
detectado pela técnica de imunoistoquímica na pele de cão assintomático (A) ou 
sintomático (B) com leishmaniose visceral, oriundos do município de Araçatuba (SP) 

 

Fonte: Rossi, C. N. São Paulo (2013) 
 

Figura 14 - Gráfico em dot plot e em box plot mostrando a média, mediana e percentis, máximo e 
mínimo, da contagem de células marcadas pelo anti-CD8 detectado pela técnica de 
imunoistoquímica na pele de cães com leishmaniose visceral, assintomáticos ou 
sintomáticos, oriundos do município de Araçatuba (SP) 

 

Fonte: Rossi, C. N. São Paulo (2013) 
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Finalmente, quanto à densidade (células/mm2) de células iNOS+, foi 

significantemente maior na derme dos cães sintomáticos quando comparado aos 

assintomáticos (p = 0,0368). A média e o desvio padrão do número de células 

iNOS+/mm2 nos animais assintomáticos foi de 346,43 ± 76,41, enquanto nos 

sintomáticos correspondeu a 669,90 ± 114,07 (Figura 16). 

 
Figura 15  -  Micrografia  demonstrativa  da  presença  de  células  marcadas  pelo  anti-iNOS  (setas) 

detectado pela técnica de imunoistoquímica na pele de cão assintomático (A) ou 
sintomático (B) com leishmaniose visceral, oriundos do município de Araçatuba (SP) 

  
Fonte: Rossi, C. N. (2013)  

 

Figura 16 - Gráfico em dot plot e em box plot mostrando a média, mediana e percentis, máximo e 
mínimo, da contagem de células marcadas pelo anti-iNOS detectado pela técnica de 
imunoistoquímica na pele de cães com leishmaniose visceral, assintomáticos ou 
sintomáticos, oriundos do município de Araçatuba (SP) 

 
Fonte: Rossi, C. N. (2013) 
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5.5. ANÁLISE DE CORRELAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Em relação à correlação dos resultados obtidos, observou-se correlação 

positiva moderada entre a densidade de parasitas na pele frente à de macrófagos (r 

= 0,3501; p = 0,031), de células T CD4+ (r = 0,4007; p = 0,015) e CD8+ (r = 0,3773; p 

= 0,023), caracterizando que quanto maior o parasitismo tecidual de maior 

magnitude será a resposta flogística. Correlação positiva também moderada foi 

verificada entre as densidades de células iNOS+ e de células T CD3+ (r = 0,4522; p = 

0,005), CD4+ (r = 0,5475; p = 0,001) e CD8+ (r = 0,5946; p = 0,0001), tornando 

patente que a ativação de macrófagos com a produção de óxido nítrico, está 

diretamente imbricada à resposta imune celular. Tal como se pressupunha, houve 

uma correlação forte positiva entre as densidades de células T CD3+ e de células T 

CD4+ (r = 0,7738; p = 0,0001) e CD8+ (r = 0,7309; p = 0,0001). 

A densidade de protozoários na pele evidenciou uma correlação considerada 

como positiva moderada frente aos títulos de anticorpos anti-Leishmania (r = 0,3316; 

p = 0,042). 

Finalmente, no que tange os resultados obtidos pelo xenodiagnóstico, a taxa 

de infecção dos flebotomíneos mostrou uma moderada correlação positiva com os 

títulos de anticorpos anti-Leishmania (r = 0,3215; p = 0,049), no entanto, permitiu 

evidenciar correlação negativa moderada com o número de manifestações clínicas 

e/ou a gravidade da protozoose (r = -0,2516; p = 0,028), confirmando, assim, uma 

maior transmissibilidade de parasitos para o vetor relativamente aos assintomáticos. 

Não foi observada qualquer correlação entre os índices de infecção dos 

flebotomíneos com a faixa etária (r = -0,1753; p = 0,3137), tampouco com o sexo (r = 

0,0432; p = 0,208). Merece destaque que não se observou qualquer correlação entre 

o parasitismo tegumentar e a taxa de infecção dos flebotomíneos (r = 0,2117; p = 

0,202). 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

O presente trabalho foi idealizado com o intuito de avaliar a importância de 

cães parasitados por Leishmania (L.) infantum chagasi, tanto os sintomáticos quanto 

aqueles assintomáticos, em servir como fonte de infecção para o inseto vetor, bem 

como de avaliar e comparar o padrão histológico, a carga parasitária e a imunidade 

celular da pele de caninos infectados, correlacionando com a sua caracterização 

clínica.  

As manifestações clínicas mais frequentes evidenciadas nos 24 caninos 

sintomáticos foram aquelas relativas a estruturas linfóides (linfoadenomegalia em 

95,8%); ao tegumento (91,7%), retratadas  principalmente por alopecia e dermatite 

esfoliativa; a órgãos como baço (esplenomegalia em 66,7%) e fígado 

(hepatomegalia em 54,2%). Tais achados corroboram o disposto, de há muito, na 

bibliografia (FERRER et al., 1988b; SLAPPENDEL; FERRER, 1998; VERÇOSA et 

al., 2008; FIGUEIREDO et al., 2010), mormente no que se refere à pele (FERRER et 

al., 1988b; KOUTINAS et al., 1993; CIARAMELA et al., 1997; KOUTINAS et al., 

1999; SCOTT; WILLIAM; GRIFFIN, 2001; SILVA et al., 2001; ALVAR et al., 2004; 

LIMA et al., 2004; GUIMARÃES et al., 2005; PAPADOGIANNAKIS et al., 2005; 

SARIDOMICHELAKIS et al., 2007; FIGUEIREDO et al., 2010), sendo esta 

considerada, do ponto de vista clínico na LVC, como o órgão, além de mais exposto, 

o mais acometido pela protozoose.  

Ao se avaliar a possibilidade de identificação de formas amastigotas de 

Leishmania, comparativamente, na pele e no linfonodo poplíteo, embora o parasito 

tenha sido observado tanto no exame parasitológico direto de linfonodo como por 

análise imunoistoquímica na totalidade dos 38 animais, sintomáticos ou 

assintomáticos, a sua detecção tegumentar só foi possível em 71,4% dos cães 

sintomáticos (14/24) e somente em 35,7% daqueles assintomáticos (5/14). Tais 

resultados estão de acordo com aqueles de Figueiredo et al. (2010) e Lima et al. 

(2010). Permite-se aventar a hipótese de que a detecção tegumentar de parasitos 

tem menor sensibilidade relativamente àquela de órgãos linfóides, onde há, por 

óbvio, uma maior concentração de protozoários. No entanto, o fato do parasito ter 

sido detectado na pele, em praticamente, três quartas partes (71,4%) dos caninos 
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sintomáticos e em um terço (35,7%) daqueles assintomáticos, bem caracteriza o 

papel do tegumento canino na transmissão da Leishmania ao flebotomíneo em 

áreas urbanas.  

No que tange especificamente à carga parasitária identificada em pele, os 

resultados ora obtidos diferem daqueles publicados por Lima et al. (2010), que 

verificaram haver uma maior densidade de parasitos na pele em detrimento ao 

identificado nos órgãos linfóides, independentemente do estado clínico dos cães 

avaliados. Especificamente no que se refere ao número de formas amastigotas/mm2 

(média ± desvio padrão) detectadas no tegumento comparativamente entre os 

grupos clínicos, não houve diferença significativa (p = 0,1584), corroborando, 

portanto, o observado por outros pesquisadores (MADEIRA et al., 2004; LIMA et al., 

2010). Tais dados, porém, destoam do verificado por outros autores (GIUNCHETTI 

et al., 2006; REIS et al., 2006b), que verificaram uma maior ocorrência em animais 

sintomáticos relativamente aos assintomáticos. Merece destacar que Solano-Gallego 

et al. (2004), evidenciaram a presença de parasitismo cutâneo tão somente em 

animais sintomáticos. Já, quanto à preocupante ocorrência de parasitismo na pele 

de cães assintomáticos, foi ela, também, relatada por outros autores (MADEIRA et 

al., 2004; GIUNCHETTI et al., 2006; VERÇOSA et al., 2008; MADEIRA et al., 2009; 

LIMA et al., 2010; LAURENTI et al., 2013).  

O diagnóstico sorológico mostrou correlação com a densidade de parasitas na 

pele, sendo que somente um cão sintomático (4,2%) e outro assintomático (7,1%) 

foram soronegativos. Relativamente aos títulos sorológicos, esses foram superiores 

nos animais sintomáticos quando comparados aos assintomáticos (p = 0,0411). 

Estudos pretéritos, também, demonstraram que a detecção do parasito em animais 

infectados está diretamente correlacionada à presença de anticorpos séricos 

circulantes (DYE et al., 1993; MADEIRA et al., 2004; SANTOS et al., 2008).  

No atinente à ocorrência do diagnóstico parasitológico estabelecido em dois 

casos em detrimento de resultados obtidos por exame sorológico, existem outros 

relatos dispostos na bibliografia em que se demonstrou a presença de Leishmania 

em animais soronegativos (BARROUIN-MELO et al., 2006; SANTOS et al., 2008; 

MADEIRA et al., 2009). Supõe-se que tal fato possa ocorrer em função da menor 

produção de anticorpos nas fases iniciais ou terminais da enfermidade ou, também, 
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naquelas infecções assintomáticas, uma vez que cães parasitados geralmente 

apresentam um aumento gradativo do título de anticorpos ao longo do tempo de 

evolução (OLIVA et al., 2006), ou, ainda, pode estar relacionada com a possibilidade 

desses animais jamais fazerem soroconversão (LEONTIDES et al., 2002; IKEDA-

GARCIA; FEITOSA, 2006), indicando, assim, que um único método diagnóstico pode 

não identificar todos os animais infectados.  

Já, no que se refere ao evidenciado quanto à correlação dos títulos 

sorológicos com a caracterização clínica dos cães avaliados, o mesmo já houvera 

sido verificado por outros autores (PINELLI et al., 1994; QUINNELL et al., 2001; 

SOLANO-GALLEGO et al., 2001; MENDES et al., 2003; REIS et al., 2006a; COSTA-

VAL et al., 2007). Tal fato pode estar relacionado com o decurso crônico da 

enfermidade (MADEIRA et al., 2004) que, consequentemente, estimularia uma 

exacerbada resposta humoral, conforme o que é habitualmente verificado em 

caninos sintomáticos (CAMPINO et al., 2000; ALEXANDRE-PIRES et al., 2010). 

Essa possibilidade, também, poderia explicar a correlação positiva moderada (p = 

0,042) verificada entre a densidade de parasitos na pele e os títulos de anticorpos 

anti-Leishmania detectados. 

Quanto à avaliação do percentil de infectividade dos flebotomíneos 

hematófagos, a despeito de cães de ambos os grupos clínicos terem sido 

importantes fontes de infecção para os vetores, os assintomáticos infectaram uma 

maior percentagem de fêmeas, indicando, portanto, serem mais “competentes” em 

transmitir o parasito. Tais resultados são similares aos obtidos por Molina et al. 

(1994) e Guarga et al. (2000), que verificaram a transmissão de parasitos para o 

vetor Phlebotomus perniciosus, principal espécie responsável pela transmissão do 

protozoário no Velho Mundo, a partir de cães assintomáticos, em percentis 

semelhantes aos obtidos após o repasto em animais sintomáticos. Por outro lado, 

esses resultados confrontam-se daqueles obtidos em prévios estudos brasileiros 

realizados por Michalsky et al. (2007), que observaram que animais assintomáticos 

são cerca de quatro vezes menos infectantes aos flebotomíneos que os 

sintomáticos, e, ainda, naqueles de Verçosa et al. (2008), bem como em estudos 

colombianos realizados por Travi et al. (2001,2002), que concluíram que nenhum 

dos cães assintomáticos por eles investigados infectaram os vetores. 
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No que concerne a correlação dos percentis de infecção do vetor 

relativamente à caracterização clínica dos animais avaliados, foi observada uma 

correlação negativa moderada (p = 0,028), ou seja, quanto mais manifestações 

clínicas, menor a proporção de infecção dos vetores, e vice-versa. Tal resultado 

reforça já referida ocorrência de uma maior transmissibilidade de parasitos para o 

vetor a partir de animais assintomáticos. Destaque-se, porém, que conclusões 

obtidas por meta análise realizada por Quinnell e Courtenay (2009), analisando sete 

estudos publicados, verificaram que a proporção de flebtomíneos infectados não 

parece ter qualquer relação com a caracterização clínica de cães infectados. De 

acordo com esses últimos autores, a possibilidade de animais com LVC transmitir 

parasitos aumenta significativamente com a quantidade de manifestações clínicas 

presentes, o que também discorda dos resultados ora apresentados. No presente 

estudo, cães sintomáticos com lesões cutâneas foram menos infectantes aos 

vetores em relação àqueles assintomáticos, o que pode ser, pressupostamente, 

explicado pela hipótese aventada em relato publicado há cerca de 80 anos por Adler 

e Theodor (1931). A dupla de autores observou que a presença de lesões de pele 

agravada pela presença de patógenos fúngicos ou bacterianos secundários pode 

interferir negativamente na aproximação dos flebotomíneos. É mister destacar-se 

que não foram pesquisados outros possíveis eliciadores das lesões tegumentares 

identificadas nos animais sintomáticos, ora estudados.    

Quanto à possibilidade de infecção dos vetores no relativo ao parasitismo 

cutâneo, não houve correlação entre essas variáveis (p = 0,202), bem como não foi 

observada diferença estatística significativa no que tange à detecção de Leishmania 

na pele de cães assintomáticos ou sintomáticos, concordando com o já verificado 

por Travi et al. (2001). Ainda, mesmo que com ausência de parasitos no tegumento, 

animais de ambos os grupos foram capazes de transmiti-los ao flebotomíneo, o que 

reforça que a ocorrência de parasitismo cutâneo não é primordial para que ocorra a 

transmissibilidade do protozoário ao inseto vetor. Por outro lado, a totalidade dos 

animais, de ambos os grupos, foi positiva quando da pesquisa de parasitos em 

linfonodo poplíteo, tendo sido o achado que demonstrou ter a maior correlação com 

a positividade do xenodiagnóstico. Assim, permite-se supor que o parasitismo 

sistêmico pode ser mais importante para a ocorrência de transmissão ao 

flebotomíneo que o cutâneo. Além disso, uma vez que parasitos circulantes podem 
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ser, eventualmente, detectados em cães leishmanióticos (MANNA et al., 2004), é 

plausível aventar a hipótese de que os parasitos, ao deixarem os gânglios linfáticos, 

através dos vasos linfáticos, caiam na corrente sanguínea, fonte de alimento do 

vetor. 

No atinente aos fatores etário e sexual, quando correlacionados com os 

resultados obtidos pelo XDG, não foi observada correlação entre a infectividade dos 

flebotomíneos com a faixa etária (p = 0,3137) e tampouco com o sexo (p = 0,208). 

Relativamente à primeira, pressupunha-se haver uma maior infecção do vetor tanto 

a partir de animais jovens, pela sempre presumida imaturidade do seu sistema 

imune, bem como daqueles mais velhos, pela maior exposição às múltiplas picadas 

de insetos vetores em função de viverem, por períodos mais longos, em áreas 

endêmicas. Já, em relação à segunda variável, qual seja o gênero, supõe-se que 

este, realmente, não influencie na transmissão do parasito ao flebotomíneo. 

Especificamente quanto ao padrão inflamatório detectado por exame 

histológico da pele dos animais estudados, os achados obtidos corroboram aqueles 

dispostos na bibliografia compilada. Genericamente, também se descreve a 

presença, predominante, em cães infectados, de infiltrado inflamatório, na derme 

superficial, caracterizado, principalmente, por células mononucleares (macrófagos, 

linfócitos e plasmócitos), que pode variar de discreto a intenso, por vezes, focal, ou, 

mesmo, difuso (TAFURI et al., 2001; SOLANO-GALLEGO et al., 2004; 

SARIDOMICHELAKIS et al., 2007; FIGUEIREDO et al., 2010). É importante aventar 

a hipótese de que, principalmente naqueles animais nos quais não se identificou 

parasitismo tegumentar, o início do processo inflamatório pode ser atribuído, 

também, por uma série de outras condições, tais como picadas de outros insetos, 

que são relativamente contumazes durante todo o ano, em países tropicais (PRATS; 

FERRER, 1995). Afora isso, autores catalães como Prats e Ferrer (1995) e Mozos et 

al. (1999) referiram-se aos cotidianos traumatismos (folguedos, brigas) e às 

ectoparasitoses como primícias de inflamação. 

Histologicamente, foi, ainda, identificada, em apenas um animal (2,6%) do 

grupo sintomático, a presença de evidente resposta granulomatosa. Tal 

possibilidade já houvera sido previamente relatada por outros autores (MÜLLER et 

al., 2003; SANTOS et al., 2004; SOLANO-GALLEGO et al., 2004; 
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PAPADOGIANNAKIS, 2005; VERÇOSA et al., 2008), porém, destoa do verificado 

em parte da literatura compulsada (GIUNCHETTI et al., 2006; XAVIER et al., 2006; 

MOURA et al., 2008; FIGUEIREDO et al., 2010). Muitos pesquisadores concordam 

que a formação de granuloma provém da presença de patógenos intracelulares, 

consistindo de um adensamento de macrófagos parasitados circundados por um 

halo de células mononucleares, contendo monócitos (MURRAY, 2001). Destarte, é 

mister que se considere que a sua formação também pode decorrer da presença 

prévia de lesão tegumentar de outra etiologia e que, somente após a chegada do 

parasito no sítio já lesado, pode levar a uma mudança do padrão inflamatório no 

sentido de induzir a formação de granulomas (PRATS; FERRER, 1995; MOZOS et 

al., 1999).  

No tocante a observação, por avaliação histológica, de pele com padrão 

inflamatório aparentemente normal, ou seja, não mostrando qualquer tipo de lesão 

tecidual, conforme o verificado em 25% (6/24) ou em 36% (5/14) dos animais, 

respectivamente, sintomáticos ou assintomáticos, já havia sido demonstrado por 

Solano-Gallego et al. (2004). No que tange a presença de formas amastigotas de 

Leishmania, essa foi observada em apenas 46% (11/24) dos animais sintomáticos e 

em 36% (5/14) daqueles assintomáticos, nos cortes histológicos corados pela HE, 

sendo tais resultados similares aos verificados por outros autores (BOURDOISEAU; 

MARCHAL; MAGNOL, 1997; SARIDOMICHELAKIS et al., 2007). O fato de não 

terem sido detectados histologicamente parasitos na pele em, respectivamente, um 

quarto e cerca de um terço dos sintomáticos e daqueles desprovidos de 

manifestações clínicas, pode ter ocorrido devido à baixa densidade protozoótica 

presente no tegumento dos cães avaliados. Tal ilação apoia-se na possibilidade de 

que, após a transmissão percutânea de Leishmania pelo inseto vetor, levando-se em 

consideração a evolução natural da doença, ocorreria a disseminação do protozoário 

para todo o organismo do animal acometido, permanecendo, portanto, menor 

quantidade de protozoários no cancro primário de inoculação. Além disso, há que se 

considerar a baixa sensibilidade do método empregado, bem como que se avente a 

possibilidade de que um pequeno fragmento de pele possa não representar o real 

parasitismo tegumentar como um todo. 

Com relação à caracterização da resposta imune celular na pele dos animais 

estudados, no atinente às contagens de macrófagos e de células T CD3+, T CD4+ e 
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T CD8+, embora o número médio de células/mm2 detectadas tenha sido maior no 

tegumento dos animais sintomáticos, não foi verificada diferença estatística 

significativa entre os grupos (respectivamente, p = 0,2147, p = 0,1285, p = 0,0510 e 

p = 0,0500). Já, quanto à densidade (células/mm2) de células iNOS+, esta foi 

significantemente maior na derme dos cães sintomáticos quando comparado aos 

assintomáticos (p = 0,0368). Tais achados mostram uma similaridade na resposta 

imune celular comparativamente entre animais assintomáticos ou sintomáticos, 

embora um número maior de células tenha sido observado na pele daqueles 

sintomáticos, que, pressupostamente, pode estar relacionado à maior carga 

parasitária identificada nestes animais, o que, consequentemente, estimularia um 

maior afluxo de células inflamatórias (COURA-VITAL et al., 2011). Porém, há que se 

ressaltar que, de acordo com a bibliografia consultada, não era de se esperar que os 

sintomáticos apresentassem contagens de células iNOS+ com índices 

significativamente superiores comparativamente àqueles assintomáticos (REIS et al., 

2006a; ZAFRA et al., 2008; REIS et al., 2009). 

Especificamente no que tange os níveis de CD4+ identificados, Guarga et al. 

(2004) verificaram que quanto mais baixas as suas contagens, maiores seriam as 

possibilidades de infecção do vetor, o que poderia explicar a ocorrência, no presente 

estudo, de maior índice de infectividade aos flebotomíneos a partir de animais 

assintomáticos comparativamente aos sintomáticos, embora não se tenha 

confirmado tal diferença pelo método estatístico ora empregado. Já, quanto ao 

marcador CD8+, é, segundo Reis et al. (2009), a principal célula relacionada à 

patogenicidade do quadro clínico em caninos. Tais autores demonstraram que 

baixos níveis circulantes de CD8+ estariam relacionados com doença grave e, por 

outro lado, o seu aumento seria esperado em animais assintomáticos, achado esse 

que destoa, portanto, do verificado no presente estudo. Porém, é pertinente 

considerar que, na investigação conduzida por Reis et al. (2009), não se realizou a 

avaliação do marcador na pele dos animais por eles estudados. Ainda, como se 

presumia, houve uma correlação positiva forte entre a densidade de células T CD3+ 

e as células T CD4+ (p = 0,0001) e CD8+ (p = 0,0001), na medida em que são 

considerados os principais mediadores da imunidade celular local e, também, da 

produção de anticorpos (PINELLI et al., 1999), tendo tais células, comprovadamente 
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em humanos, um importante papel na proteção contra infecções em mucosas 

(ANTONELLI et al., 2006). 

Já, no que se relaciona ao marcador iNOS+, era de se esperar maiores 

contagens nos assintomáticos relativamente aos sintomáticos, uma vez que, de 

acordo com a bibliografia consultada, a expressão de iNOS+ seria fundamental na 

regulação agindo como molécula efetora prevenindo a multiplicação do parasito. A 

suposição retro referida baseava-se em resultados provenientes de estudos in vitro 

que verificaram que quando de resposta imune protetora, formas amastigotas de 

Leishmania seriam fagocitadas e, em seguida, destruídas pelos macrófagos ativados 

(BOGDAN; RÖLLINGHOFF; DIEFENBACH, 2000; GANTT et al., 2001; SISTO et al., 

2001). Segundo Zafra et al. (2008), macrófagos contendo grande número de formas 

amastigotas de Leishmania não expressam iNOS+, sustentando, assim, aquela 

hipótese. A mensuração da sua expressão, segundo a bibliografia, seria deveras 

importante para avaliar o potencial de produção de óxido nítrico, cuja síntese, pelos 

macrófagos, é ativada pela resposta Th1 (MELBY et al., 1998; BOGDAN; 

RÖLLINGHOFF; DIEFENBACH, 2000), que seria requerida para a efetiva destruição 

de agentes patogênicos (STENGER et al., 1996; SHIN et al., 2000).  

Ainda, no que se refere à correlação das contagens do marcador iNOS+ com 

as demais células ora avaliadas, foi verificada moderada correlação positiva entre a 

densidade de células iNOS+ e T CD3+ (p = 0,005), CD4+ (p = 0,001) e CD8+ (p = 

0,0001). Tais achados, pressupostamente, mostram que a ativação macrofágica, 

com a subsequente produção de óxido nítrico, pode estar diretamente relacionada à 

exacerbada resposta imune celular e com o baixo parasitismo tegumentar ora 

verificados, corroborando, portanto, com o demonstrado por Zafra et al. (2008).  

Finalmente, no que tange a correlação da densidade de parasitos 

identificados na pele com os resultados de imunidade celular obtidos, foi observada 

correlação positiva moderada entre as densidades parasitárias cutânea e aquela de 

macrófagos (p = 0,031), de células T CD4+ (p = 0,015) e CD8+ (p = 0,023), 

mostrando que quanto maior o parasitismo tecidual, mais intensa é a resposta 

inflamatória (SANTOS et al., 2004; SOLANO-GALLEGO et al., 2004). 

Diante do exposto, pode-se constatar, levando-se em consideração os 

resultados ora apresentados, que não houve correlação da transmissibilidade ao 
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vetor tanto com o padrão inflamatório como com a resposta imune tegumentar, e 

tampouco, com a carga parasitária evidenciada no mesmo tecido. Afora isso, os 

achados da presente investigação embasam a hipótese de que o parasitismo dito 

sistêmico parece ser mais importante para a infecção do flebotomíneo que aquele 

presente na pele de cães infectados.  
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7 CONCLUSÕES 

 

 

Os resultados obtidos no presente estudo, levando-se em consideração a 

metodologia empregada, permitem concluir que: animais mesmo assintomáticos são 

potenciais fontes de infecção para os insetos vetores por serem mais competentes 

na transmissão do parasito para o flebotomíneo; o parasitismo sistêmico teria maior 

correlação com a ocorrência de transmissão ao vetor que o tegumentar, 

independentemente do estado clínico do animal; a principal alteração histológica 

detectada na pele de cães infectados foi a presença de infiltrado inflamatório na 

derme superficial, constituído, principalmente, por células mononucleares; a 

resposta imune celular demonstrou ser semelhante entre os grupos clínicos, exceto 

pelo marcador iNOS+, que apresentou índices dérmicos significantemente superiores 

nos cães sintomáticos frente àqueles assintomáticos. 
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