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1. RESUMO  

O presente trabalho tem como objetivo detectar a soroprevalência de Leishmania 

infantum chagasi em felinos domésticos oriundos de uma região endêmica (Natal, 

Rio Grande do Norte). Para isso serão selecionados aleatoriamente 110 gatos com 

ausência ou presença de manifestações clínicas sugestivas de leishmaniose como 

lesões dermatológicas, linfadenomegalia, anemia, emagrecimento progressivo, entre 

outros. As amostras serão submetidas à técnica de reação de imunofluorescência 

indireta (RIFI) objetivando a detecção de anticorpos e posterior titulação dos soros 

reagentes.  

2. INTRODUÇÃO 

A leishmaniose é uma zoonose que acomete o homem e outras espécies de 

mamíferos domésticos e até silvestres de forma crônica com diversas manifestações 

clínicas. São causadas por protozoários do gênero Leishmania cuja transmissão 

ocorre através da picada de insetos vetores da subfamília Phlebotomina. É uma 

doença negligenciada que afeta muitos países e, nos últimos anos, tornou-se um 

importante problema de saúde pública. No Brasil, a principal espécie é a Leishmania 

i. chagasi e o transmissor invertebrado da espécie Lutzomia longipalpis. A taxa de 

flebotomíneos naturalmente infectados em áreas endêmicas e a correta identificação 

da Leishmania envolvida em determinadas espécies de flebotomíneos, são de 

grande importância em estudos epidemiológicos e de vetores das leishmanioses. 

(MICHALSKY et al., 2002). 

A ocorrência de leishmaniose visceral em gatos tem sido descrita em vários países, 

como no Brasil, Espanha, França e Itália. Visualizações de lesões cutâneas foram 

relatadas em gatos com presença de leishmaniose, apresentando crostas e 

pequenas úlceras no rosto, bem como sobre os palmares e plantares (FIG.1)  

                2009). 

A doença é endêmica em 65 países e 90% dos 500 mil casos que ocorrem por ano 

são dos seguintes países: Índia, Bangladesh, Nepal, Sudão e Brasil (DESJEUX, 

2004). Estima-se que, em humanos, a taxa mortalidade de leishmaniose visceral 

seja de aproximadamente 59.000 por ano (ALVAR et al., 2006). 

A técnica de imunofluorescência indireta (RIFI) visa detectar anticorpos. A 

imunofluorescência indireta é um exame sorológico que possui alta sensibilidade e 

especificidade diagnóstica, tornando-se assim um bom teste de triagem para a 

presença da doença, pois apresenta poucos resultados falsos negativos e positivos. 



Testes sorológicos falsos negativos ocorrem quando o limiar de detecção for 

insatisfatório ou se o animal estiver na fase inicial da doença, já o falso positivo pode 

ocorrer se o sinal é inespecífico ou se o animal for vacinado. (LUCIANO, 2009). 

 

 

3. OBJETIVOS 

Determinar a soroprevalência para leishmaniose em gatos, com ausência ou 

presença de manifestações clínicas sugestivas de LV, oriundos da cidade de Natal, 

Rio Grande do Norte (RN). 

4. METODOLOGIA 

As amostras sanguíneas foram coletadas de gatos, de ambos os sexos, de 

diferentes idades, sem raça definida (SRD), da cidade de Natal, Rio Grande do 

Norte (RN) de animais resgatados da região urbana e encaminhados para uma 

organização não governamental. A pesquisa de anticorpo anti-Leishmania sp será 

realizada pela técnica da RIFI com posterior titulação dos casos soros reagentes. 

5. DESENVOLVIMENTO 

As amostras foram coletadas das veias jugulares ou cefálicas. Com a punção 

obteve-se cinco mililitros de sangue total que foram armazenados em tubos sem 

anticoagulante para a obtenção de soro, para posterior realização da RIFI. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Foram utilizados 110 soros de gatos de ambos os sexos, de raças e idades 

variadas, provenientes da cidade de natal (RN), com ou sem manifestação clínica 

característica de leishmaniose. Para realizar a técnica, foi determinada a diluição do 

soro de 1:40 com solução slaina tamponada (PBS) 1x concentrada. Essa diluição foi 

utilizada por já ser um indicador de exposição ao agente segundo alguns autores 

(RIKIHISA, 1991; HARRUS et al.,2002; AGUIAR et al., 2007a).   Na primeira etapa, o 

Fig. 1. Gato com leishmaniose visceral apresentando ulceração 

em plano nasal e nódulos em pavilhão auricular (SOUZA et al.; 

2009). 



soro do animal é incubado com o antígeno (L. i. chagasi) fixado em lâmina de 

microscopia por 30 minutos a 37°C e depois lavado 3 vezes durante 5 minutos em 

PBS. Depois, adiciona-se o conjugado (isotiocianato de fluoresceína) com a solução 

corante azul de Evans a 2%, incubando novamente por 30 minutos a 37°C e 

realizados as mesmas lavagens descritas na etapa anterior. A leitura das lâminas 

foram realizadas em objetiva de 40x em microscopia de epifluorescência (Nikon 

Eclipse E400®) que permite a detecção de fluorescência em casos reagentes. 
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Fig. 2. Lâmina com presença das formas 

promastigostas na imunofluorescência indireta (RIFI) 

em caso positivo para Leishmania sp. Objetiva de 

40x. (HOVET Anhembi Morumbi, 2014). 


