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1. RESUMO 

A resposta imunológica está associada aos tipos de leishmanioses a 

serem desenvolvidas e dependem da interação da espécie de Leishmania 

com o hospedeiro, ativando assim o sistema imunológico e produzindo os 

linfócitos T auxiliares (Th1 e Th2), causando a diversidade de leishmaniose 

tegumentar (escoriações na pele e mucosa) e leishmaniose visceral 

(hepatoesplenomegalia) dentre outros sintomas. 

 

2. INTRODUÇÃO 

As leishmanioses são zoonoses causados por protozoários flagelados, 

cujo agente etiológico é a Leishmania, pertencentes à família 

Trypanosomatidae, é transmitida ao homem e outros hospedeiros através 

da picada de dípteros fêmeas da família Psychodidae. Consiste também em 

um complexo de doenças com extensão considerável clinico e variadas 

epidemiologias, as quais ocasionarão no hospedeiro vertebrado infectado 

manifestações clínicas de quadros diferentes, que vão desde o 

aparecimento de lesões cutâneas no local da picada até a visceralização da 

infecção. Essas manifestações clínicas podem levar o surgimento de lesões 

cutâneas com a ativação de linfócitos Th1 ou Th2. As leishmanioses se 

apresentam em dois aspectos clínicos diferentes, sendo elas a leishmaniose 

tegumentar americana (LTA) e leishmaniose visceral (LV). O diagnóstico de 

LTA compreende os aspectos epidemiológicos clínicos e laboratoriais como 

pesquisas parasitológicas e diagnósticos imunológicos. 

 

3. OBJETIVO 

Avaliar o tipo de resposta imunológica apresentada, após o contato 

com o mosquito palha, ocorrendo o ciclo no organismo do mosquito se 

desenvolver no organismo de um hospedeiro humano. 

 

4. METODOLOGIA 

Analises de dados bibliográficos através de revisão literária e consulta 

a artigos científicos e livros. Foram utilizados como fonte de pesquisa para 

este pré-projeto os sites da BIREME, SCIELO e secretaria de vigilância da 

saúde. Usadas como palavras chaves: leishmaniose, leishmaniose 



tegumentar e visceral e resposta imune dos linfócitos T auxiliares (Th1 e 

Th2). Foram utilizados também livros disponíveis na biblioteca das 

Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU). 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A leishmaniose tegumentar americana (LTA) é uma patologia que 

apresenta diferentes quadros de manifestações clínicas, por exemplo, na 

região cutânea com a ativação de linfócitos Th1 e na região da lesão muco 

cutânea tem apresentação e a ativação mista de Th1 e Th2. A forma 

cutânea difusa demonstra uma particularidade de ativação de linfócito Th2. 

A leishmaniose visceral (LV) é caracterizada por uma diminuição da resposta 

imunológica celular ao antígeno de Leishmania chagasi. Eles infectam 

preferencialmente os macrófagos que agem nos órgãos internos como o 

fígado e baço, causando as patologias hepatoesplenomegalia, anemia, 

adenopatia entre outros sintomas. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O desenvolvimento da infecção em cada tipo de leishmaniose (visceral 

e tegumentar) depende da interação complexa e intrigante entre os fatores 

de virulência do patógeno e a resposta imunológica do hospedeiro. Estão 

envolvidos nessa resposta citocinas, moléculas co-estimuladoras e ativação 

de linfócitos T auxiliares (Th1 e Th2).  
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