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1. RESUMO 

A leishmaniose visceral canina (LVC) é uma importante zoonose transmitida por 

insetos flebotomíneos, causada pelo protozoário Leishmania (Infatum) chagasi. A 

doença causa manifestações clínicas inespecíficas, sendo necessários testes 

laboratoriais para sua identificação. Este trabalho compara a técnica de 

Leishmaniose Ac Test Kit (Alere®),  reação de imunoflorescência indireta (RIFI), 

avaliando seus resultados reagentes de anticorpos presentes, e análise citológica. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A leishmaniose visceral é tida como uma ameaça à saúde pública no Brasil, 

considerando suas altas taxas de letalidade e a dispersão geográfica de grandes 

conglomerados urbanos ao longo dos últimos 25 anos (TAMAYO et al.,2010). 

Apesar dos seres humanos também desempenharem um papel no ciclo, o cão é 

considerado um dos mais importantes elos dessa cadeia epidemiológica (FREITAS 

et al., 2012). As manifestações clínicas podem ser variadas nos cães soropositivos, 

e esse quadro varia desde um estado aparentemente sadio até um estágio terminal 

(SILVA et al., 2010).  ASSIS et al., (2010) avaliou 34 cães, dentre os cães estudados, 

observou que, dentre os assintomáticos, todos os animais apresentaram aparência 

saudável, os oligossintomáticos, manifestaram até três sintomas e tiveram até três 

órgãos acometidos, sendo a maior parte das alterações foram as cutâneas (71,0%), 

mucosas pálidas (36,0%) e emagrecimento (14,0%). E os cães polissintomáticos 

apresentaram-se com o estado clínico bastante comprometido, com alterações de 

pele em (100%), esplenomegalia em (83,0%), emagrecimento (58,0%), linfonodos 

hipertróficos e onicogrifose em (50,0%) e ainda alterações oculares e mucosas 

pálidas em (33,0%). Segundo o MINISTÉRIO DA SAÚDE (2006) recomenda duas 

técnicas que avaliam a soroprevalência, em inquéritos caninos amostrais ou 

censitários, o ensaio imunoenzimático (ELISA) para triagem de cães 

sorologicamente negativos, e a reação de imunofluorescência indireta (RIFI) para 

confirmação dos cães soro-reagentes ou indeterminados ao teste ELISA. O MS 

substituiu o protocolo de diagnóstico da LVC pelo DPP® (imunocromatográfico) 

como exame de triagem, e o ELISA como teste confirmatório, porém a sensibilidade 

dos antígenos empregados nessas técnicas ainda não é a esperada, assim tem-se 

uma grande perspectiva sobre o desenvolvimento de antígenos usados nas tiras 

imunocromatográficas (FARIA; ANDRADE, 2012). 



 

3. OBJETIVOS 

Analisar a acurácia de métodos diagnósticos realizando um comparativo entre os 

métodos Leishmaniose Ac Test Kit (Alere®) e RIFI, com subsequente análise 

citológica de material puncionado de linfonodos, avaliando amostras de animais com 

suspeita clínica de LVC. 

 

4. METODOLOGIA 

Foi utilizado um kit de imunoensaio para detecção qualitativa de IgG anti-

Leishmania infantum, Leishmaniose Ac Test Kit (Alere®)  e a RIFI. O primeiro utiliza 

o método de imunocromatografia, por meio dos antígenos rK9, rK39 e rK26. A 

técnica RIFI será realizada segundo a descrição de OLIVEIRA et. al. (2008) onde a 

partir da obtenção do substrato antigênico de formas promastigotas de L. (L) 

chagasi, seguido pelo seu cultivo em meio RPMI – 1640, a 25°, cada soro é diluído 

seriadamente, partindo da diluição de 1:40. O conjugado é o anti-IgG conjugado 

para isotiocianato de fluoresceína (KPL, USA) diluído conforme recomendações do 

fabricante. Por fim, é considerado soro positivo, quando os parasitas exibirem uma 

coloração periférica verde brilhante, com fluorescência monótona do citoplasma com 

ponto de corte de 1:40 ou mais. Será realizada também análise citológica de 

material oriundo de linfonodos coletados por punção aspirativa por agulha fina 

(PAAF). 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Foram utilizados, até o presente momento, nove soros de cães de ambos os 

sexos, de raças e idades variadas, provenientes do Hospital Veterinário Anhembi 

Morumbi, que apresentavam alteração clínica e/ou laboratorial característica de LVC 

ou com histórico de permanência em áreas endêmicas. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Até o presente momento, as nove amostras analisadas, apresentaram resultado 

não reagente em ambos os testes, e nos preparados citológicos não se observou a 

presença de formas amastigotas da Leishmania intracelulares. 
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