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RESUMO 
 

Tratando-se de uma importante zoonose, pouca conhecida e que acomete em número elevado 

animais, muitas vezes domésticos, normalmente de forma silenciosa, o que faz com que a 

doença seja disseminada tornando seu controle cada vez mais dificil. 

O estudo tem como objetivo identificar regiões endêmicas, de modo a identificar animais 

contaminados que podem servir como reservatório do protozoário, metódos de diagnóstico 

especificos, para um possivel trabalho de profilaxia e conscientização da população, já que 

apesar da grande incidência, grande parte da população não tem o real conhecimento da 

doença, transmissão, e do perigo sanitário que ela aprensenta.   

Desse modo, com maior conhecimento sobre o assunto, discutir sobre possiveis diagnósticos 

positivos, conduta profissional do médico veterinário e possibilidade de tratamentos que vem 

sendo estudados. 
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ABSTRACT 
 

Since this is an important zoonosis, little known and that affects large numbers in animals, often 

domestic, so normally silent, which means that the disease is spread by making its control 

increasingly difficult. 

The study aims to identify endemic regions, in order to identify infected animals that can serve 

as reservoirs of the parasite, diagnostic methods specific for a possible job prophylaxis and 

public awareness, since despite the high incidence, most of the population has no real 

knowledge of the disease, transmission, and the health hazard it aprensenta. 

Thus, more knowledge on the subject, discussing possible positive diagnosis, the veterinarian's 

professional conduct and possible treatments that are being studied. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A Leishmaniose é uma doença crônica, de manifestação cutânea ou 

visceral, causada por protozoários flagelados do gênero Leishmania, da família 

dos Trypanosomatidae (CARLI, G. A.,2007). 

A transmissão ocorre a partir da picada do individuo por um vetor infectado. O 

ciclo biológico da Leishmania sp. é heteroxeno, onde o vetor são as fêmeas de 

Lutzmoyia longipalpis, sendo um hematófago, ao se alimentar do sangue de 

um animal infectado ingere células parasitadas pelas formas amastigotas do 

protozoário. No tubo digestivo, essas formas amastigotas se transformam em 

promastigotas, processo que leva cerca de 13 a 15 horas de sucessivas 

divisões binária colonizando o trato digestivo do inseto, e secretando enzimas 

que danificam a função do cárdia, o que faz com que o flebotomíneo regurgite 

as formas promastigotas  no local da próxima picada. (NETO, V. A.,2008). 

Ao serem inoculadas no individuo, as formas promastigotas são fagocitadas e 

novamente voltam à forma amastigota, dessa forma elas se multiplicam no 

interior dos macrófagos, aumentando significativamente sua população no 

individuo (BIGELI,  J. G. et all., 2012) 

O fator determinante para o curso que a infecção ira seguir é o tipo de resposta 

imune será desencadeada pelo individuo, sendo Th1 ou Th2, e estas 

dependem também de fatores de natureza desconhecida como fatores 

genéticos, resposta efetiva de células natural killer, produção de interferon- y, 

entre outros (CARLI, G. A.,2007). 

Na reação Th2, onde há progressão da doença, os macrófagos infectados 

rompem, liberando as formas amastigotas do protozoário, que invade novos 

macrófagos; esses tem uma grande produção de GM-CSF e outras 

quimiotoxinas que atraíram novos macrófagos, que vão ser parasitas, 

continuando o ciclo e auxiliando na rápida multiplicação do parasito. Células de 

Langherans disseminam o protozoário para o fígado, baço, linfonodos e medula 

óssea através da corrente sanguínea. Esse processo desencadeia uma grande 

produção de imunoglobulinas, em especial IgG e IgM. Em macrófagos ela 

induz a produção de IL -12, responsável por uma resposta de Th1 efetiva que 

tem como atividade principal regular a atividade do interferon- y, responsável 

pela destruição do parasito ( BIGELI,  J. G. et all.,2012). 



As infecções podem ser classificadas como aparentes ou inaparentes. Sendo a 

ultima sempre sem manifestação clinica, o que diminui muito a evidencia da 

doença (CARLI, G. A.,2007). 

Já nas manifestações aparentes, podem ser subdivididas pelos sinais clínicos 

em formas discreta, moderada ou grave, podendo levar a morte.  

Deve-se analisar a região onde está situado o paciente, ou se esteve em áreas 

endêmicas para LV, sempre considerando o período de incubação da doença 

que pode variar de 3 até 12 meses. A leishmaniose visceral pode ser dividida 

em três fases, sendo elas: 

- Período inicial: sintomas leves. Normalmente febre por menos de quatro 

semanas, palidez das mucosas e hepatoesplenomegalia discreta. Também 

pode acompanhar o quadro leve diarréia e tosse não produtiva. Normalmente 

essa manifestação se dá na forma oligosintomática, onde a cura é espontânea, 

e pode ser confundida com facilidade com outros processos infecciosos. 

- Período de estado: repete-se os sintomas do período inicial, sendo a febre 

com dois picos diários, e adinamia, emagrecimento progressivo, e aumento da 

hepatoesplenomegalia e consequentemente aumento abdominal. 

- Período final: comprometimento do estado geral do paciente, febre continua, 

desnutrição protéico-calórica, edema de membros inferiores, podendo evoluir 

para anasarca, distúrbios hemorrágicos como enterorragias, epistaxes, 

gengivorragias e petequias, icterícia e ascite. A evolução normalmente leve ao 

óbito por infecções secundárias (NETO, V. A.,2008). 

A.  Diagnóstico: 

Obtenção do material. 

Assepsia do local da lesão com álcool etílico 70%, seguido de anestesia local, 

usualmente com lidocaína a 2% com vasoconstritor. A biopsia deve visar 

sempre a borda da lesão, já que o meio se encontra em processo de necrose. 

Deve ser efetuada com uma lamina de bisturi de 4 a 6 mm de diâmetro. Deve 

ser efetuada sempre nas lesões mais recentes, já que a concentração de 

parasitas nessa é maior ( MOURA, S.T.  et all, 1999). 

O fragmento obtido é subdividido para processos como histopatologia, 

esfregaço por aposição, semeadura em meio de cultura e etc. amostras que 

visam o diagnostico molecular devem ser fixadas em etanol 70%, já que 

demais substancias inibem a reação em PCR. 



A.a) Esfregaço corado 

Deve se comprimir repetidas vezes de forma delicada o fragmento do tecido 

sobre uma lamina, deixando o material secar a temperatura ambiente. Após, 

devem ser corados pelo método de Giemsa por 15 a 20 minutos. A pesquisa 

deve ser feita em lente objetiva 100x, onde podemos encontrar as formas 

amastigotas de leishmania sp livre ou no interior de macrófagos ou histiócitos 

(MOURA, S.T.  et all, 1999). 

A.b) Histopatológica 

Consiste em infiltrado inflamatório mononuclear misto, apresentando 

granulomas tuberculóides. O encontro de formas amastigotas ira depender do 

tempo de evolução da lesão, inversamente proporcional ao tempo de evolução 

da ulcera; e da forma clinica da doença ( MOURA, S.T.  et all, 1999). 

     A.c) Cultura 

Pode ser realizada a partir de fragmento obtido na biopsia, semeado no meio 

de LIT (liver Infusion Tryptose), NNN (ágar-sangue) + LIT ou meio Schneider. A 

coleta do material pode ser feita também por aspiração da lesão utilizando um 

agulha de 5ml com agulha de 25x8, onde, após assepsia e anestesia local a 

agulha é introduzida na borda da lesão injetando-se cerca de 1 a 3ml de salina 

estéril e mediante movimentos rotacionais, é possível aspirar o material do qual 

se pode semear em meio de cultura. Em alguns casos os isolados de 

Leishmania podem apresentar crescimento muito lento ou ter dificuldade de 

estabelecimento no meio de cultura. (NETO, V. A., 2008) 

     A.d) Inoculação em animais 

Normalmente em hamister por sua grande suscetibilidade ao microrganismo. É 

feita a inoculação do fragmento devidamente triturado e utilizando como veiculo 

a solução salina ou tampão na via subcutânea do animal. O tempo para 

aparecimento das lesões varia de acordo com a espécie do microrganismo e 

da quantidade inoculada, variando cerca de dois meses a um ano. (CARLI, G. 

A.,2007) 

      A.e) Intradermorreação de Montenegro (IDMR) 

Além da utilização para fins diagnósticos, também é utilizada para inquéritos 

epidemiológicos e na monitoração de programas de vacinas de leishmaniose 

tegumentar. É realizada como antígeno padronizado, composto de 

promastigotas mortos numa concentração de 240mg de nitrogênio total ou 



40mg  de nitrogênio protéico por mililitro. Para ser realizado o teste 0,1ml do 

antígeno é injetado intradermicamente na face anterior do antebraço. A leitura 

é realizada 48 a 72 horas apos a inoculação, medindo-se o diâmetro do halo de 

enduração com o auxilio de uma caneta esferográfica. Embora não existam 

medidas limites de teste, a enduração com diâmetro igual ou maior a 5mm é 

considerada positiva. A intensidade da reação depende da resposta celular do 

paciente, tempo de evolução da lesão, forma clinica da doença e qualidade do 

antígeno ( MOURA, S.T.  et all, 1999). Na forma tegumentar a intensidade da 

resposta é maior quando o paciente já apresenta úlceras crônicas; na forma 

mucocutânea, em virtura do estado hiper-reativo do paciente,a resposta pode 

ser tão intensa a ponto de causa flictemas e necrose no local de injeção do 

antígeno. Contrariamente, na leishmaniose difusa, devido ao estado alérgico do 

paciente, a resposta é negativa. Da mesma forma na leishmaniose visceral o 

teste intradérmico é geralmente negativo na fase da doença ativa em virtude da 

imunossupressão causada pelo parasito. Na leishmaniose visceral o teste 

intradérmico volta a ser positivo após a cura da doença (CARLI, G. A.,2007). 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa será realizada a partir de revisões bibliográficas e estudo 

realizado com 500 animais pertencentes ao estado de São Paulo, de ambos os 

sexos, idades diversas, manejo diferenciado uns dos outros. Os animais 

utilizados são provenientes de diversos municípios presentes no Estado. Dessa 

forma aleatória de escolha, podemos analisar animais em diferentes condições 

e realizar um estudo mais distinto onde poderá ser avaliado o meio em relação 

à patologia. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O ciclo biológico da Leishmania sp. é heteroxeno, sendo os vetores as  

fêmeas de Lutzmoyia longipalpis, mosquito hematófago, que ao se alimentar do 

sangue de um animal infectado ingere células parasitadas pelas formas 

amastigotas do protozoário. No tubo digestivo, essas formas amastigotas se 

transformam em promastigotas, processo que leva cerca de 13 a 15 horas de 

sucessivas divisões binária colonizando o trato digestivo do inseto, e 



secretando enzimas que danificam a função do cárdia, o que faz com que o 

flebotomíneo regurgite as formas promastigotas  no local da próxima picada. 

(NETO, V. A., 2008). 

Ao serem inoculadas no individuo, as formas promastigotas são fagocitadas e 

novamente voltam à forma amastigota, dessa forma elas se multiplicam no 

interior dos macrófagos, aumentando significativamente sua população no 

individuo.( MOURA, 1999) 

O fator determinante para o curso que a infecção ira seguir é o tipo de resposta 

imune será desencadeada pelo individuo.  

4. CONCLUSÃO 
 

A leishmania é considerada doença de potencial zoonótico, de evolução 

crônica, pode ter manifestação cutânea ou visceral, causada 

predominantemente por protozoário da família Trypanosomatidae. A doença e 

caracterizada pela invasão dos macrófagos, onde o parasita se replica, e 

subsequentemente aparecimento de lesões, crescimento exacerbado de 

unhas, queda de pêlos, perda de peso, entre outros. A transmissão é mais 

comum em regiões de climas quentes, e localidades endêmicas. 
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