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RESUMO 

AMADO-GOMES, A. C. Avaliação do antígeno rKDDR-Plus para o diagnóstico da 

Leishmaniose Visceral Canina em abrigos de animais de Aracaju/SE. Dissertação 

(Mestrado). Programa de pós-graduação em biologia parasitária - UFS, São Cristóvão, 2020. 

 
A Leishmaniose Visceral (LV) é uma doença tropical negligenciada que pode levar a morte 

caso não seja diagnosticada e tratada corretamente. O cão doméstico é considerado o 

reservatório mais importante devido a sua proximidade com o homem. O diagnóstico correto 

do reservatório canino é de suma importância para controlar a transmissão da doença. A fim de 

aprimorar o diagnóstico da LV canina, foi desenvolvido um antígeno recombinante constituído 

por 15,3 motivos repetitivos e 39 aminoácidos da kinesina denominado rKDDR-Plus. O 

objetivo deste estudo foi avaliar o antígeno rKDDR-Plus para o diagnóstico da Leishmaniose Visceral 

Canina em cães mantidos em abrigos de Aracaju/SE. Foi utilizada como padrão ouro, a PCR para 

Leishmania sp. O teste imunocromatográfico de rKDDR-Plus mostrou maior sensibilidade 

(57%); comparado ao DPP Bio-Manguinhos® (45%). Ambos os testes obtiveram a mesma 

especificidade (69%). O rKDDR-Plus apresentou maior acurácia em diagnosticar cães para LV 

em área endêmica quando comparado ao teste rápido utilizado atualmente na realização na 

triagem A ELISA rKDDR apresentou maior sensibilidade, 49% com IC de 95%: 40.71-57.78; 

já a ELISA rKDDR-Plus apresentou maior especificidade, 81% com IC de 95%: 62.12-91.49. 

Quando comparada com os outros dois testes, o rKDDR-Plus apresentou a maior área da curva 

ROC, seguida por Extrato Bruto e rKDDR. Conclui-se que o rKDDR-Plus pode ser utilizado 

como ferramenta para diagnosticar a LVC. 
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ABSTRACT 

Visceral Leishmaniasis (VL) is a neglected tropical disease that can lead to death if not properly 

diagnosed and treated. The domestic dog is considered the most important reservoir due to its 

proximity to man. Correct reservoir diagnosis is important to control disease transmission. In 

order to improve or diagnose the LV canine, a recombinant antigen was developed consisting 

of 15.3 repeated motifs and 39 kinin amino acids called rKDDR-Plus. The aim of this study 

was to evaluate the rKDDR-Plus antigen for the diagnosis of Canine Visceral Leishmaniasis in 

dogs kept in shelters in Aracaju / SE. As a gold standard, a PCR for Leishmania sp. The rKDDR- 

Plus immunochromatographic test showed greater sensitivity (57%); compared to DPP Bio- 

Manguinhos® (45%). Both testicles have the same specificity (69%). The rKDDR-Plus was 

more accurate in dogs diagnosed with VL in endemic areas when it heard a rapid test and 

currently uses the screening ELISA rKDDR is more sensitive, 49% with 95% CI: 40.71-57.78; 

in the ELISA rKDDR-Plus, it showed greater specificity, 81% with 95% CI: 62.12-91.49. When 

compared to the other two tests, rKDDR-Plus showed the largest area of the ROC curve, 

followed by Gross Extract and rKDDR. Conclude that rKDDR-Plus can be used as a tool to 

diagnose a CVL. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Leishmaniose é uma doença parasitária causada por protozoários intracelulares 

obrigatórios do gênero Leishmania (Ross, 1903). A Leishmaniose Visceral (LV) ou 

popularmente conhecida como kala-azar (calazar), é considerada a forma mais grave da doença, 

pois pode levar a morte caso não seja corretamente diagnosticada e tratada. Causada por 

Leishmania infantum no Novo Mundo e Leishmania donovani no Velho Mundo, ambas 

pertencem ao complexo Leishmania donovani (Akhoundi et al., 2016), contudo já foi sugerido 

que a LV pode ser causada por outras espécies, como Leishmania amazonensis (Lukeš et al., 

2007). 

No Brasil, a LV possui caráter zoonótico, seu agente etiológico é a Leishmania infantum 

e o cão doméstico é considerado o principal reservatório da doença. A proximidade entre cão e 

homem eleva as chances de dispersão da doença, pois os casos de leishmaniose visceral humana 

(LVH) são precedidos por casos de leishmaniose visceral canina (LVC), evidenciando a 

importância do cão para a transmissão da doença e a manutenção do ciclo urbano (Dantas- 

Torres et al., 2019; Travi et al., 2018). A transmissão da doença no Brasil ocorre através da 

picada do flebotomíneo Lutzomyia longipalpis, que inocula as formas infectantes no hospedeiro 

vertebrado durante o repasto sanguíneo (Rêgo et al., 2015). Porém, em áreas onde esta espécie 

não é encontrada, outras formas de transmissão podem estar associadas, como transfusão 

sanguínea (De Freitas et al., 2006), transplacentária (Royspal et al., 2005), transmissão venérea 

(Silva et al., 2009) e por pulgas e carrapatos (Zanatta Coutinho et al., 2005; Paz et al., 2010). 

Na América do Sul, a LV foi descrita em lobos-guará Chrysocyon brachyurus, cães-do-mato 

Speothos venaticus (Tolentino et al., 2019; Mol et al., 2015), rato preto Rattus rattus, raposa 

carnívora Cerdocyon thous (Quinnell et al., 2009) e macacos (de Oliveira et al., 2019); porém, 

a confirmação desses hospedeiros como reservatórios primários ou secundários necessita de 

mais estudos a nível populacional. 

Devido ao processo de urbanização, os animais domésticos se tornaram uma peça 

importante na manutenção do ciclo urbano. O cão doméstico Canis lupus familiaris, 

diferentemente dos reservatórios naturais, desenvolve a doença, com risco de morte para o 

animal. A epidemiologia da LVC varia de acordo com a região e fatores como ocupação recente 

e urbanização inadequada de áreas periurbanas; processos de migração constante e 

desmatamento explicam o aumento da incidência em áreas antes não endêmicas para a doença, 

uma vez que ocasionaram mudança nos hábitos alimentares do flebotomíneo, fazendo com que 

fêmeas passassem a se alimentar do sangue de cães domésticos como uma alternativa viável 

(Dantas-Torres, 2009; Campos et al., 2017). 
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Cães aparentemente saudáveis podem ter a LVC; mesmo positivos sorologicamente, não 

apresentam sinais clínicos que demonstram a infecção, podendo vir a desenvolver a doença 

futuramente. Recentemente, pesquisas apontaram que as cargas parasitárias entre cães 

saudáveis e doentes não apresentaram diferenças significativas, porém os cães doentes e com 

sinais clínicos apresentaram mais parasitos na pele (Laurenti et al., 2013). Os principais sinais 

clínicos da LVC são perda de peso, letargia, atrofia muscular, anemia, linfadenomegalia, 

esplenomegalia, epistaxe, diarreia, disfunção hepática e/ou renal, lesões oculares, poliartrite, 

onicogrifose e lesões na pele. As lesões na pele são caracterizadas principalmente por 

descamações, eczema, ulcerações localizadas frequentemente na orelha, focinho e cauda, além 

de opacidade no pelo. Na fase avançada da doença, o animal geralmente apresenta 

hepatoesplenomegalia, linfadenopatia, alopecia, ceratoconjuntivite, apatia, vômito, coriza, 

edema nos membros, hemorragia intestinal e hiperqueratose. Já na fase terminal ocorre 

insuficiência renal, paralisia dos membros posteriores, inanição, caquexia e morte (Solano- 

Gallego et al., 2011; Dantas-Torres e Otranto, 2014). 

Devido à complexidade da relação parasito, vetor e hospedeiros e tendo em vista os 

dados alarmantes sobre a doença, o Programa de Controle da Leishmaniose Visceral, 

juntamente com a Secretaria de Vigilância da Saúde, baseada em orientações estabelecidas pela 

Organização Mundial de Saúde, formulou estratégias como manejo do inseto vetor, 

monitoramento, diagnóstico e eutanásia do reservatório animal e tratamento precoce e adequado 

para humanos infectados, a fim de controlar a doença (Ministério da Saúde, 2014). Apesar de 

todas as estratégias para controle da LV, a incidência da doença vem aumentando e achados 

recentes apontam que a infecção em cães é um elemento essencial para a disseminação da 

doença em humanos (Costa et al., 2013). 

A medida de controle recomendada para cães positivos é a eutanásia; porém, estudos 

mostram que essa medida possui impacto limitado. Durante quatro anos, mais de 80 mil cães 

foram eutanasiados no Brasil, mas a incidência da doença humana aumentou mais de 100%. A 

baixa sensibilidade e especificidade, a reatividade cruzada dos testes sorológicos (utilizados a 

fim de selecionar os cães a serem eutanasiados), a pequena adesão dos donos em eutanasiar 

seus cães soropositivos e a rápida substituição dos cães sacrificados por filhotes suscetíveis, 

podem ser motivos responsáveis pelo fracasso dessa estratégia de controle (Dantas-Torres, 

2009; Alvar et al., 2012). 

Coleiras repelentes impregnadas com deltametrina 4% são utilizadas como medidas de 

prevenção individual; porém, o alto custo e acompanhamento do tempo de vida útil tornam 

difícil a aplicabilidade como medida de controle em cães de rua e/ou que vivem em ambiente 
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rural e em abrigos que possuem um alto número de animais (Leite et al., 2018). Recentemente, 

vacinas utilizando células vivas e mortas e vacinas antigênicas recombinantes estão sendo 

desenvolvidas; entretanto, existe apenas uma vacina canina comercialmente disponível (Leish- 

tec®). Essa vacina é licenciada apenas para profilaxia individual, recomendada para cães 

saudáveis e mostrou efeitos promissores, mas é necessária realizar otimização para condições 

em campo devido a dificuldade de medir com precisão as respostas imunes, particularmente ao 

discriminar a resposta da vacina por anticorpos induzidos. Estudos recentes demonstraram que 

a vacinação de cães pode não ter impacto em áreas de alta transmissão para LVC e a utilização 

de vacinas não eficazes representa ameaça, pois não são completamente esterilizantes e 

permitem que cepas mais virulentas sobrevivam e sejam transmitidas (Grimaldi Jr et al., 2017; 

Velez et al., 2020). 

O diagnóstico clínico da LVC se baseia em sinais clínicos (em geral não 

patognomônicos) em associação a dados epidemiológicos e exames laboratoriais, que podem 

incluir métodos sorológicos e moleculares. Porém, de forma individual, nenhum método 

diagnóstico se mostrou eficaz, sendo necessária a associação de métodos para uma 

comprovação satisfatória (Freitas et al., 2012). O método parasitológico direto consiste na 

visualização de formas amastigotas em esfregaços confeccionados a partir de aspirados de 

linfonodos, medula óssea, pele, sangue, baço e fígado. Possui alta especificidade e sensibilidade 

dependente do tipo de material biológico coletado, tempo de leitura da lâmina, experiência do 

microscopista e nível de parasitismo do animal, sendo maior em cães sintomáticos. Contudo a 

técnica é demorada, invasiva, arriscada para o cão e necessita de mão de obra qualificada 

(Laurenti et al., 2013). 

Com o propósito de evitar métodos de coleta dolorosos e perigosos para o cão, surgiram 

os métodos moleculares. A Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) identifica e amplifica 

sequências de DNA de forma seletiva, possui boa precisão e permite a utilização de diferentes 

materiais biológicos como cortes histológicos, aspirado de linfonodos, medula óssea, biópsia 

cutânea e sangue (Solano-Gallego et al., 2009). A PCR quantitativa (qPCR) possibilita a 

observação das amplificações de DNA durante o transcorrer da reação, possibilitando assim a 

eliminação da fase de preparo do gel para eletroforese, fase necessária durante a realização do 

PCR convencional. Entretanto, os métodos moleculares possuem alto custo econômico, mão de 

obra qualificada, laboratórios equipados e não são aplicáveis em campo (Campino, 2008; 

Cavalcanti et al., 2008; Maia et al., 2012). 

Uma alternativa são os ensaios sorológicos como o Teste de Aglutinação Direta (DAT) 

e Reação de Imunofluorescência Indireta (RIFI). O DAT utiliza promastigotas inteiros que são 
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incubados com soro dos cães e posteriormente se observa aglutinação; é um método altamente 

sensível (94,8%), com boa especificidade (85,9%) e baixo custo econômico. Porém, sua 

realização necessita de pipetagem múltipla, tempo de incubação longo, além da possibilidade 

de reação cruzada gerando resultados falso-positivos. A RIFI, anteriormente considerada 

padrão ouro, busca anticorpos através de antígenos de promastigotas inteiros. Este método 

diagnóstico apresenta sensibilidade de 82% a 95% e especificidade 78% a 92%. Para sua 

execução é necessário utilizar microscópio de fluorescência, o resultado pode apresentar 

reatividade cruzada (principalmente com Doença de Chagas e Leishmaniose Tegumentar) e a 

interpretação do resultado é subjetiva, pois depende da experiência do microscopista (Rosário 

et al., 2005; Maia et al., 2012; Solano-Gallego et al., 2014). 

O teste sorológico ELISA baseia-se na reação de anticorpos presentes no soro com 

antígenos solúveis e purificados obtidos de cultura in vitro. Dependendo do antígeno, a 

sensibilidade pode chegar a 100% e a especificidade a 96% (Solano-Gallego et al., 2014). Para 

sua realização é necessária mão de obra qualificada e equipamentos sofisticados que necessitam 

da utilização de energia elétrica, tornando inviável sua aplicabilidade em campo. Além disso, 

as limitações do teste devido à preparações antigênicas realizadas a partir de promastigotas 

inteiros ou seus extratos solúveis restringem a reprodutibilidade e padronização do teste 

(Rosário et al., 2005). 

A reatividade cruzada em testes sorológicos de LVC pode levar a resultados errados. 

Cães altamente debilitados com baixa produção de anticorpos podem gerar resultados falso- 

negativos, assim como a presença de outro patógeno pode gerar resultados falso-positivos em 

consequência da baixa especificidade. No sudeste do Brasil, casos de cães co-infectados por L. 

infantum e L. braziliensis, ou outro tripanossomatídeo, foram relatados (Dantas-Torres, 2009; 

Campos et al., 2017). Agentes infecciosos como Ehrlichia canis, Babesia canis, Toxoplasma 

gondii e Neospora caninum apresentaram reatividade cruzada com testes sorológicos para LVC, 

diagnosticando cães equivocadamente como positivos (Zanette et al., 2014). 

Dispositivos imunocromatográficos realizam a detecção de anticorpos em sangue, 

plasma ou soro através de antígeno recombinante presente na fita teste. O Teste Rápido 

Imunocromatográfico (TIC) é um método diagnóstico qualitativo que detém sensibilidade de 

60% a 100% e especificidade de 70% a 100%, possui boa aplicabilidade em campo, fácil 

execução por não necessitar de mão de obra qualificada, concede rapidamente o resultado (15 

– 20 minutos), tem baixo custo financeiro e é excelente para realizar triagem em massa. Podem 

ocorrer resultados falso-positivos devido a reação cruzada com outras patologias e falso- 

negativos em cães assintomáticos (Miró et al., 2008; Maia et al., 2008). No presente momento, 



19 
 

o dispositivo imunocromatográfico de dupla migração, ou duplo percurso (dual path plataform), 

DPP Bio-Manguinhos é a primeira opção de teste rápido para realizar o diagnóstico em 

inquéritos caninos. O resultado é rapidamente viabilizado (15 minutos), pode-se utilizar 

amostras biológicas como soro, plasma e sangue total e não é necessária mão de obra 

especializada para a sua execução (Siqueira, 2018). 

Recentemente, uma série de antígenos recombinantes tem sido testados e caracterizados 

a fim de melhorar o diagnóstico da LVC, com destaque para os antígenos rK39, rK9, rK26 e 

rK28, derivados da kinesina de L. infantum e rKRP42, rKE16 e rKLO8 de L. donovani (Sarkari, 

Rezaei, Mohebali, 2018). Kinesinas são proteínas motoras que exercem importante papel de 

regular processos mitóticos e o comprimento do flagelo nas espécies de Leishmania. A proteína 

recombinante K39 possui alta antigenicidade relacionada a motivos repetidos de sequências de 

aminoácidos de kinesina. Porém, apesar da sua utilização contínua, seu desempenho em 

diagnosticar a doença não se mostrou eficaz (Faria et al., 2015). 

Denominado rKDDR, um antígeno recombinante com 8,5 motivos repetidos da proteína 

kinesina, além de 19 amnoácidos da porção não repetitiva desta mesma proteína, gerou melhoria 

no teste diagnóstico para a LVC (Dhom-Lemos et al., 2019). A fim de alcançar um resultado 

superior para o diagnóstico da LVC, foi desenvolvido outro antígeno recombinante constituído 

por 15,3 motivos repetitivos e 39 aminoácidos da kinesina denominado rKDDR-Plus. O teste 

por imunocromatografia de fluxo lateral oriundo deste antígeno recombinante é representado 

por uma fita de nitrocelulose com duas extremidades compostas de fibras de celulose 

denominadas almofada da amostra – na qual, de forma adjacente, é depositada a amostra e a 

solução tampão da amostra, e almofada absorvente – com a função de absorver fluxos 

excessivos. A linha teste contém o antígeno KDDR-Plus e a linha controle possui biotina. Na 

membrana do conjugado tem-se estreptavidina e rKDDR-Plus ligadas ao ouro coloidal. Com a 

adição de soro canino na almofada da amostra, o fluxo na fita carreia os anticorpos que se ligam 

na rKDDR-Plus marcada com ouro coloidal. A estreptavidina vai se ligar a biotina na linha 

controle a fim de confirmar que houve fluxo da amostra. Com a adição da solução tampão na 

almofada da amostra, a rKDDR-Plus marcada é carreada se ligando a linha teste. Dessa forma, 

a reação é revelada pelo próprio antígeno e não por um anti-IgG secundário, funcionando para 

qualquer espécie (FIGURA 1). 
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Fonte: Siqueira. 2018. 

Figura 1 – Representação esquemática do Teste Rápido Imunocromatográfico de fluxo lateral 

rKDDR-Plus 
 

 
Nos últimos anos, o grupo de pesquisa do Prof. Ricardo Fujiwara vem estudando o papel 

das repetições altamente antigênicas em proteínas recombinantes para o sorodiagnóstico da 

LVC. Acredita-se que quanto maior a quantidade de motivos repetitivos em uma proteína de 

kinesina, maior será a capacidade antigênica, tornando-a um potencial alvo para o diagnóstico 

da LVC (Siqueira, 2018). Apesar do bom desempenho diagnóstico do rKDDR-PLUS em testes 

laboratoriais, há a necessidade da avaliação deste método diagnóstico em áreas endêmicas para 

a leishmaniose. Assim, o correto diagnóstico para a LV será importante para compreendermos 

a epidemiologia da doença na região. Além disso, a acurácia no diagnóstico evitaria a eutanásia 

de cães erroneamente diagnosticados pelos métodos atuais. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral 

• Avaliar o antígeno rKDDR-Plus para o diagnóstico da Leishmaniose Visceral Canina 

em cães mantidos em abrigos de Aracaju/SE. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

• Avaliar a reatividade cruzada entre leishmaniose visceral canina e babesiose em testes 

diagnósticos sorológicos – ELISA, DPP Bio-Manguinhos e Teste munocromatográfico 

rKDDR-Plus. 

• Avaliar a performance do antígeno rKDDR PLUS em relação a outro método 

diagnóstico disponível no mercado. 

• Avaliar as manifestações clínicas associadas a leishmaniose visceral canina em cães 

mantidos em abrigos de Aracaju/SE. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Delineamento experimental 

O estudo possui caráter experimental transversal, com coleta que ocorreu apenas em 

momento pontual. 

 

3.2. Considerações éticas 

Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da 

Universidade Federal de Sergipe – UFS, conforme protocolo nº 05/2019. (ANEXO 1). 

 

3.3. Área de estudo 

O estado de Sergipe está localizado na região nordeste do Brasil e é o menor estado do 

país possuindo 21.962,10 km². Sua capital Aracaju possui 181,857 km² e uma população 

estimada em 657.013 habitantes em 2019 (IBGE, 2020). Aracaju é dividida em 39 bairros, 

possui clima quente úmido, temperatura média de 26 °C, precipitação anual de 1.590 mm e com 

estação chuvas entre março e agosto (FIGURA 2). O município de Aracaju apresentou entre 

os anos de 2014 e 2018 média de 25,8 casos positivos para LVH, sendo classificada como área 

com transmissão intensa e, de acordo com inqueritos caninos realizados pelo Centro de Controle 

de Zoonoses de Aracaju, em 2018 17,38% (318/1830) dos cães avaliados, foram diagnosticados 

como positivos pa LV. Considerando a importância do reservatório canino na manutenção e 

transmissão da doença, existe a necessidade da obtenção de métodos diagnósticos confiáveis 

para LV (Campos et al., 2017). 

 

Figura 2 – A) Mapa do Brasil com destaque para a região Nordeste. B) Mapa do estado de 

Sergipe; C) Mapa do município de Aracaju 
 

Fonte: Adaptado de IBGE, 2017. 
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3.4. Instalações 

Fizeram parte deste estudo dois abrigos de animais, ambos localizados no bairro Santa 

Maria, situado na zona de expansão de Aracaju. Os abrigos são abertos, os cães são separados 

em setores por capacidade de convivência entre os mesmos, não existe asfaltamento nas ruas 

onde residem, todos os cães são alimentando duas vezes por dia, água é disponibilizada em 

vários pontos, os cães machos são em sua maioria castrados (os que não são estão aguardando 

castração) e a limpeza das áreas é realizada todos os dias pelas manhãs. Cães que possuem 

alguma doença altamente contagiosa como cinomose ou alguma debilidade como paralisia são 

agrupados em áreas separadas. Cães diagnosticados para LV são mantidos no abrigos, não é 

realizada a eutanásia dos mesmos. Filhotes recém nascidos e cães em tratamento são colocados 

em canis individuais (FIGURA 3). De acordo com a contagem anterior ao início das coletas, 

foram contabilizados nos dois abrigos o total de 400 cães. 

Figura 3 – Instalações dos abrigos; diferentes setores onde os cães permanecem 

Fonte: Amado-Gomes, 2019. 

 

3.5. Cálculo amostral 

O número de animais foi estipulado utilizando a fórmula para cálculo do tamanho de 

amostras para descrição de variáveis qualitativas em uma população finita, onde n representa o 

tamanho da amostra; Zα/2 o valor crítico para o grau de confiança desejado, usualmente: 1,96 

(95%); E o erro padrão, usualmente: ±5% da proporção dos casos (precisão absoluta), N o 

tamanho da população (finita); p a proporção de resultados favoráveis da variável na população; 

q a proporção de resultados desfavoráveis na população (q=1-p) (Miot, 2011). 

 

N . p . q . (Z α/2)2 
𝑛 = 

(N − 1). (𝐸)2 + p . q . (Z α/2)2 
 
 

Com N = 400 (número do total de cães nos dois abrigos), margem de erro de 5%, nível 

de significância de 5% e considerando um percentual de 85,29% de cães positivos na PCR 
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(Pessoa e Silva et al., 2019), o tamanho mínimo da amostra foi de 131 cães. A amostra deste 

estudo foi composta por 154 cães sem raça definida (SRD) residentes de dois abrigos de animais 

de Aracaju. 

As coletas foram realizadas após a apresentação do projeto, esclarecimento de possíveis 

dúvidas e assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) pelo responsável 

pelo abrigo (ANEXO II). 

 

3.6. Seleção e contenção dos cães 

Com a finalidade de tornar a seleção dos cães aleatória, primeiramente foi feito um 

levantamento das cores dos cães dos abrigos (preto, branco, amarelo, preto e branco, pintado, 

pequeno ou aparentemente novo, velho, marrom ou castanho e sem cor determinada). 

Posteriormente, a uma funcionária do abrigo, que não sabia do que se tratava o estudo, foi 

designada a função de escolher aleatóriamente um cão a partir da cor que estava listada, 

alternando entre machos e fêmeas. Os cães eram conduzidos, através de uma coleira, ao local 

da coleta e avaliação clínica. Foi utilizada como contenção, para retirar os cães do chão e 

colocá-los na mesa de coleta, uma corda para prevenção de mordidas (FIGURA 4). 

 
Figura 4 – Corda utilizada como contenção para prevenção de mordidas dos cães 

 
Fonte: Amado-Gomes, 2019. 

 
 

3.7. Avaliação clínica dos animais 

Todo cão participante da coleta foi identificado através de uma numeração inserida em 

sua ficha de avaliação e nos tubos da coleta sanguínea. Em seguida foi fotografado e avaliado 

clinicamente por uma bióloga que buscou sinais e sintomas potencialmente relacionados à 

leishmaniose visceral canina e os cães foram discriminados como machos ou fêmeas 
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(APÊNDICE 1). Não foi possível discriminar a idade dos cães, tendo em vista que 90% dos 

cães avaliados foram regatados adultos, inviabilizando assim determinar com precisão, a partir 

de características físicas (dentição) a idade do animal. Finalizada a avaliação clínica do cão, foi 

realizada a coleta sanguínea e um barbante amarrado em volta do pescoço de cada animal foi 

utilizado como ferramenta de marcação, a fim de evitar coletas sanguíneas repetidas no mesmo 

cão (FIGURA 5). 

 

 
Figura 5 – Barbante amarrado utilizado como ferramenta de marcação 

 
Fonte: Amado-Gomes, 2019. 

 

3.8. Coleta sanguínea 

Foram coletados 8 ml de sangue por animal da veia safena do membro posterior ou da 

veia cefálica do membro dianteiro. O sangue coletado foi distribuído em dois tubos de coleta 

(4 ml em cada tubo), um contendo EDTA como anticoagulante e outro sem anticoagulante para 

a separação do soro. O sangue armazenado nos tubos de EDTA foi pipetado e aliquotado em 

ependorffs de 2 ml e o sangue contido nos tubos sem anticoagulante foi centrifugado a 2500 

rpm durante 10 minutos, o soro decorrente da centrifugação foi pipetado e aliquotado em 

ependorffs de 2 ml. Posteriormente todas as amostras foram armazenadas a - 80ºC. 

 

3.9. Triagem sorológica por testes rápidos 

3.9.1. Teste imunocromatográfico DPP Bio-Manguinhos® 

O teste DPP Bio-Manguinhos® (FIOCURUZ, Brasil) foi realizado de acordo com as 

instruções do fabricante. Resumidamente, o teste DPP® foi realizado pela adição de 5 μL do 

soro ao poço 1 intitulado “Amostra + Tampão”, a seguir foram adicionadas duas gotas do 

tampão. Após cinco minutos as duas linhas azuis, controle (C) e teste (T), desapareceram. Em 

seguida foram colocadas quatro gotas do tampão no poço 2 intitulado “Tampão”. A leitura dos 
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resultados foi realizada 10 minutos após esta etapa, sendo visualizadas as seguintes condições: 

aparecimento (Figura 6a) de duas linhas vermelhas – resultado positivo; (Figura 6b) de uma 

linha vermelha – resultado negativo. 

 

Figura 6 – Exemplo de resultado do teste de Imunocromatografia de dupla migração DPP 

Bio-Manguinhos® 

 
Fonte: Amado-Gomes, 2019. 

 

3.9.2. Teste imunocromatográfico rKDDR-PLUS 

O teste imunocromatográfico rKDDR-Plus (Safetest® Diagnósticos, Brasil) foi utilizado 

de acordo com as instruções do fabricante. Resumidamente, 20µL da amostra de soro foi 

aplicado no cassete de amostra, posteriormente uma gota do tampão de corrida foi adicionado. 

O resultado foi visualizado após 15 minutos de incubação. Após esta etapa, foram visualizas as 

seguintes condições: aparecimento (Figura 7a) duas linhas vermelhas – resultado positivo ; 

(Figura 7b) de uma linha vermelha – resultado negativo. 

 

 
Figura 7– Exemplo de resultado do teste de Imunocromatografia de fluxo lateral rKDDR- 

Plus® 

 

3.10. Padronização de ELISA 
Fonte: Amado-Gomes, 2019. 

Foi utilizado o protocolo de três dias para realização das ELISA’s e cada amostra foi 
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pipetada em duplicata. No primiro dia, cada orifício da placa de microtitulação de 96 poços 

(Costar, Cambridge, MA, USA) foi sensibilizado com antígeno (rKDDR 100 ng, rKDDR-Plus 

100 ng ou antígeno bruto de L. infantum). Foi utilizado 1 micrograma de antígeno – diluído em 

100 μl de tampão carbonato (NA2CO3 + NAHCO3 + H2O destilada). Incubado overnight, por 

pelo menos 12 horas na temperatura de 4°C. No segundo dia, a placa foi lavada 3 vezes com 

200 μl de solução de lavagem (PBS-0,05% Tween 20) e, posteriormente, 200 μl de solução de 

bloqueio de sítios inespecíficos (PBS-0,5 % + BSA 1%) foi adicionada a placa. Após incubação 

por 60 minutos em temperatura ambiente (25°C) a placa foi vertida para descarte. Foram 

aplicados 100 μl dos soros dos cães diluídos 1:100 em PBS-0,5 % + BSA 1% em cada orifício 

e em seguida foram incubados overnight, por pelo menos 12 horas na temperatura de 4°C. Nos 

últimos poços de cada placa foram colocados os controles (2 amostras positivas, 3 negativas e 

2 brancos). No terceiro e último dia, cada placa foi lavada cinco vezes com 200 μl de solução 

de lavagem (PBS-0,05% Tween 20), o conjugado Anti-Dog IgG - Peroxidase produzida em 

coelho (Sigma – HPR A6792) foi diluído em 1:2500 em BSA 1% Tween 20, logo após foi 

aplicado 100 μl do conjugado diluído em cada orifício da placa e incubado por 60 minutos em 

temperatura ambiente. Cada placa foi lavada cinco vezes com 200 μl de solução de lavagem 

(PBS-0,05% Tween 20), foi adicionado a cada poço 100 μl da solução reveladora contendo 

ácido cítrico 0,1 M, Na2PO4 0,2 M, OPD 0,05% e H2O2 0,1%. Após incubação por 20 minutos 

em temperatura ambiente e em local escuro, foi interrompida a reação com 25 μl de H2SO4 (2N) 

e realizada a leitura usando o comprimento de onda de 492 nm. 

Para cada placa o ponto de corte (cut-off) foi determinado a partir da média das leituras 

de absorbância dos seis soros negativos, mais duas vezes o desvio padrão. A média da 

absorbância dos soros testados foi dividido pelo valor de cut-off encontrado em cada placa, com 

o objetivo de determinar o índice de reatividade (IR), normalizando assim os valores de 

densidade óptica (OD). Os soros que apresentaram valor de IR>1,0 foram considerados 

positivos e IR<1,0 foram considerados negativos. As reações foram lidas em leitor de ELISA 

(Modelo: Synergy Mx 267101) a 492 nm e os resultados expressos em valores de absorbância. 

 
3.11. Diagnóstico molecular 

3.11.1. Extração de DNA das amostras de sangue total 

A extração de DNA de amostras de sangue total dos animais foi realizada utilizando o 

protocolo de guanidina, segundo Pitcher e cols. (1989), com pequenas modificações. Amostras 

de sangue total foram diluídas em reagente de GES (60 g/L Tiocianato de Guanidina, 0,5 de 

EDTA, pH 8,0). Foi realizada centrifugação por 10 minutos a 1844 giros por minuto e ao 



28 
 

sobrenadante foi adicionado isopropanol (2-propanol) a -20°C. Os tubos foram acondicionados 

por 10 minutos a -20°C, após esse período foram invertidos, homogeneizados e centrifugados 

1844 giros por minuto, por 5 minutos para precipitar o DNA. O sobrenadante foi descartado e 

o sedimento lavado com etanol 70% a temperatura ambiente. Em seguida o sedimento foi 

suspenso, uma centrifugação de 5 minutos a 1590 giros por minuto foi feita, os tubos foram 

secados invertidos. O sedimento foi então suspenso e diluído em 30 μL de água Milli-Q e 

armazenado a -20°C. 

 

3.11.2. PCR para diagnóstico de Leishmania sp. 

A análise das amostras de sangue foi realizada conforme Lachaud e cols. (2002). 

Resumidamente, foi utilizado 19 μL de supermix (Invitrogen, Brasil), 4 μL de DNA 

(aproximadamente 200 ng) e 1 μL de cada iniciador (Forward:5’ 

CTTTTCTGGTCCCGCGGGTAGG 3’, Reverse: 5’ CCACCTGGCCTATTTTACACCA 3’, 

10 μM), totalizando um volume de 25 μL. As condições de PCR consistiram de uma 

desnaturação inicial de 94°C por 5 minutos, 35 ciclos de desnaturação de 94°C por 30 segundos, 

anelamento de 59°C por 30 segundos, e extensão de 72°C por 30 segundos, seguido de uma 

extensão final de 72°C por 7 minutos. Os produtos amplificados foram submetidos à 

eletroforese em gel de agarose (Invitrogen, Brasil) a 2%, em tampão de corrida Tris-Borato 

EDTA (TBE - 50 mM de Tris, 50 mM de ácido bórico, 2,5 mM de EDTA, pH 8,0), corado com 

SYBR safe DNA gel strain (Invitrogen, Brasil) e examinado em transiluminador de luz 

ultravioleta. As bandas foram comparadas com o padrão de tamanho molecular plus DNA 

leadder (Invitrogen, Brasil) de 145 pb. Controles positivos e negativos foram utilizados como 

controle interno de reação. 

 

3.11.3. PCR para diagnóstico de Babesia spp. 

Com a finalidade de verificar reatividade cruzada, foi realizada PCR para o diagnóstico 

de babesiose. A análise das amostras de sangue foi realizada conforme Carret e cols. (1999) 

com pequenas modificações. Resumidamente, foram utilizados 17 μL supermix (Invitrogen, 

Brasil), 1 μL de DNA (Aproximadamente 50 ng) e 1 μL de cada iniciador (Forward: 5’ - 

AATACCCAATCCTGACACAGGG - 3’, Reverse:5’ - TTAAATACGAATGCCCCCAAC  - 

3’, 10 μM), em volume total de 20 μL. As condições de PCR consistiram de uma desnaturação 

inicial de 95°C por 5 minutos, 35 ciclos de desnaturação de 95°C por 45 segundos, anelamento 

de 55°C por 45 segundos, e extensão de 72°C por 45 segundos, seguido de uma extensão final 
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de 72°C por 7 minutos. Os produtos amplificados foram submetidos à eletroforese em gel de 

agarose (Invitrogen, Brasil) a 2%, em tampão de corrida Tris-Borato EDTA (TBE - 50 mM de 

Tris, 50 mM de ácido bórico, 2,5 mM de EDTA, pH 8,0), corado com SYBR safe DNA gel 

strain (Invitrogen, Brasil) e examinado em um transiluminador de luz ultravioleta. As bandas 

foram comparadas com o padrão de tamanho molecular plus DNA leadder (Invitrogen, Brasil) 

de 400 pb. Controles positivos e negativos foram utilizados como controle interno de reação. 

 
3.11.4. PCR quantitativa (qPCR) para determinação da carga parasitária 

Para quantificar a carga parasitária dos animais positivos na PCR convencional, foi preparado 

um mix contendo 5 μL de Sybr (PowerUpTM SYBRTM Green Master Mix), 1 μL de Primer L. 

infantum DNA polimerase (Forward: 5’ TGT CGC TTG CAG ACC AGA TG 3’, Reverse: 5’ 

GCA TCG CAG GTG TGA GCA C 3’, 10 μM) e 4 μL de água ultrapura estéril. As reações 

foram distribuídas em placas (Applied Biosystems N8010560 Microamp Optical 96 well). Cada 

poço recebeu o volume final de 10 μL, sendo 9 μL do mix acrescido de 1 μL de DNA (20 

ng/μL), a placa foi então selada utilizando MicroAmpTM Optical Adhesive Film e centrifugada 

a 300 giros por cinco minutos na temperatura ambiente. Posteriormente, as placas foram 

colocadas no equipamento 7500 Real Time PCR System (Applied Systems, EUA), As 

condições da qPCR consistiram de uma desnaturação inicial de 95°C por 10 minutos, 40 ciclos 

de desnaturação de 95°C por 15 segundos, anelamento e extensão de 60°C por 1 minuto. A 

análise da qPCR foi realizada pelo 7500 software versão 2.0.1 (Thermo Fisher, EUA) e os 

resultados foram determinados segundo o método de curva padrão que foram constituídos a 

partir da diluição seriada de DNA extraído de 106 promastigotas de L. infantum. 

 
3.12. Análise estatística 

Para a determinar a normalidade da amostra foi realizado o teste de Kolmogorov- 

Smirnov. A distribuição dos sintomas e diagnósticos foi analisada por meio de tabelas de 

contingência a 5% de significância pelo teste de Qui-quadrado ou teste Exato de Fisher. 

Posteriormente, foi utilizado o modelo de regressão logística binária e calculadas odds ratio 

(OR) para a presença de sinais clínicos. A curva ROC (Receiver Operating Characteristic) foi 

utilizada para estabelecer o limite inferior de positividade (cut-off) para as ELISAS rKDDR, 

rKDDR-Plus e Extrato Bruto de L. infantum para determinar o maior valor combinado de 

sensibilidade, especificidade e área sob a curva. Conforme descrito previamente (Linnet et al., 

2012), o desempenho de cada teste foi avaliado de acordo com a sensibilidade, especificidade, 

o valor preditivo positivo (VPP), valor preditivo negativo (VPN), a área sob a curva (AUC) e 
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acurácia (AC). O grau de concordância entre os testes de triagem, ELISA e a PCR foi 

determinado pelo índice Kappa (k) e os valores com intervalos de confiança de 95% 

interpretados de acordo com a seguinte escala de Fleiss: 0,00-0,20, pobres; 0,21-0,40, justo; 

0,41-0,60, moderada; 0,61-0,80, boa; 0,81-0,99, muito bom e 1,00, perfeito (Fleiss et al., 1972). 

Para a análise estatística dos dados gerados neste trabalho foi utilizado o GraphPad Prism 8 

(GraphPad Inc, EUA), o Microsoft Excel (2019) e o IBM Spss Statistic (versão 23). 
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RESUMO 

A Leishmaniose Visceral (LV) é uma doença tropical negligenciada que pode levar a morte 

caso não seja diagnosticada e tratada corretamente. O cão doméstico é considerado o 

reservatório mais importante devido a sua proximidade com o homem. O diagnóstico correto 

do reservatório canino é de suma importância para controlar a transmissão da doença. A fim de 

aprimorar o diagnóstico da LV canina, foi desenvolvido um antígeno recombinante constituído 

por 15,3 motivos repetitivos e 39 aminoácidos da kinesina denominado rKDDR-Plus. O 

objetivo deste estudo foi avaliar o antígeno rKDDR-Plus para o diagnóstico da Leishmaniose Visceral 

Canina em cães mantidos em abrigos de Aracaju/SE. Foi utilizada como padrão ouro, a PCR para 

Leishmania sp. O teste imunocromatográfico de rKDDR-Plus mostrou maior sensibilidade 

(57%); comparado ao DPP Bio-Manguinhos® (45%). Ambos os testes obtiveram a mesma 

especificidade (69%). O rKDDR-Plus apresentou maior acurácia em diagnosticar cães para LV 

em área endêmica quando comparado ao teste rápido utilizado atualmente na realização na 

triagem A ELISA rKDDR apresentou maior sensibilidade, 49% com IC de 95%: 40.71-57.78; 

já a ELISA rKDDR-Plus apresentou maior especificidade, 81% com IC de 95%: 62.12-91.49. 

Quando comparada com os outros dois testes, o rKDDR-Plus apresentou a maior área da curva 

ROC, seguida por Extrato Bruto e rKDDR. Conclui-se que o rKDDR-Plus pode ser utilizado 

como ferramenta para diagnosticar a LVC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Palavras-chaves: Kala-azar; Leishmania infantum; Sorologia; Proteína recombinante. 
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INTRODUÇÃO 

A Leishmaniose é uma doença parasitária causada por protozoários intracelulares 

obrigatórios do gênero Leishmania [1]. A Leishmaniose Visceral (LV) ou popularmente 

conhecida como kala-azar (calazar), é considerada a forma mais grave da doença, pois pode 

levar a morte caso não seja corretamente diagnosticada e tratada. Causada por Leishmania 

infantum no Novo Mundo e Leishmania donovani no Velho Mundo, ambas pertencem ao 

complexo Leishmania donovani [2], contudo já foi sugerido que a LV pode ser causada por 

outras espécies, como Leishmania [3]. 

No Brasil, a LV possui caráter zoonótico, seu agente etiológico é a Leishmania infantum 

e o cão doméstico é considerado o principal reservatório da doença. A proximidade entre cão e 

homem eleva as chances de dispersão da doença, pois os casos de leishmaniose visceral humana 

(LVH) são precedidos por casos de leishmaniose visceral canina (LVC), evidenciando a 

importância do cão para a transmissão da doença e a manutenção do ciclo urbano (4, 5). 

A medida de controle recomendada para cães positivos é a eutanásia; porém, estudos 

mostram que essa medida possui impacto limitado. Durante quatro anos, mais de 80 mil cães 

sofreram eutanásia no Brasil, mas a incidência da doença humana aumentou mais de 100%. A 

baixa sensibilidade e especificidade, a reatividade cruzada dos testes sorológicos, a pequena 

adesão dos donos em realizar a eutanásia seus cães soropositivos e a rápida substituição dos 

cães sacrificados por filhotes suscetíveis, podem ser motivos responsáveis pelo fracasso dessa 

estratégia de controle [6]. 

Recentemente, uma série de antígenos recombinantes tem sido testados e caracterizados 

a fim de melhorar o diagnóstico da LVC, com destaque para os antígenos rK39, rK9, rK26 e 

rK28, derivados da kinesina de L. infantum e rKRP42, rKE16 e rKLO8 de L. donovani [7]. 

Kinesinas são proteínas motoras que exercem importante papel de regular processos mitóticos 

e o comprimento do flagelo nas espécies de Leishmania. A proteína recombinante K39 possui 

alta antigenicidade relacionada a motivos repetidos de longa duração de sequências de 

aminoácidos de kinesina. Porém, apesar da sua utilização contínua, seu desempenho em 

diagnosticar a doença não se mostrou eficaz [8]. 

Denominado rKDDR, um antígeno recombinante com 8,5 motivos repetidos da proteína 

kinesina, além de 19 aminoácidos da porção não repetitiva desta mesma proteína, gerou 

melhoria no teste diagnóstico para a LVC [9]. A fim de alcançar um resultado superior para o 

diagnóstico da LVC, foi desenvolvido outro antígeno recombinante constituído por 15,3 

motivos repetitivos e 39 aminoácidos da kinesina denominado rKDDR-Plus. Acredita-se que 

quanto maior a quantidade de motivos repetitivos em uma proteína de kinesina, maior sua 
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capacidade antigênica, tornando-a um potencial alvo para o diagnóstico da LVC (Siqueira, 

2018). No presente estudo avaliamos o antígeno rKDDR-Plus para o diagnóstico da 

Leishmaniose Visceral Canina em cães mantidos em abrigos do município de Aracaju, Sergipe, 

nordeste do Brasil. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudo 

O estado de Sergipe está localizado na região nordeste do Brasil e é o menor estado do 

país possuindo 21.962,10 km². Sua capital Aracaju possui 181,857 km², população estimada 

em 657.013 habitantes em 2019 e é dividida em 39 bairros. Possui clima quente úmido, 

temperatura média de 26 °C, precipitação anual de 1.590 mm e com estação chuvas entre março 

e agosto. O município de Aracaju apresentou entre os anos de 2014 e 2018 média de 25,8 casos 

positivos para LVH, sendo classificada como área com transmissão intensa [27] e, de acordo 

com inqueritos caninos realizados pelo Centro de Controle de Zoonoses de Aracaju, em 2018 

17,38% (318/1830) dos cães avaliados, foram diagnosticados como positivos pa LV [28] 

Considerando a importância do reservatório canino na manutenção e transmissão da doença, 

existe a necessidade da obtenção de métodos diagnósticos confiáveis para LV. 

 
Instalações 

Fizeram parte deste estudo dois abrigos de animais, ambos localizados no bairro Santa 

Maria, situado na zona de expansão de Aracaju. Os abrigos são abertos, os cães são separados 

em setores por capacidade de convivência entre os mesmos, não existe asfaltamento nas ruas 

onde residem, todos os cães são alimentando duas vezes por dia, água é disponibilizada em 

vários pontos, os cães machos são em sua maioria castrados (os que não são estão aguardando 

castração) e a limpeza das áreas é realizada todos os dias pelas manhãs. Cães que possuem 

alguma doença altamente contagiosa como cinomose ou alguma debilidade como paralisia são 

agrupados em áreas separadas. Cães diagnosticados para LV são mantidos no abrigos, não é 

realizada a eutanásia dos mesmos. Filhotes recém nascidos e cães em tratamento são colocados 

em canis individuais (FIGURA 3). De acordo com a contagem anterior ao início das coletas, 

foram contabilizados nos dois abrigos o total de 400 cães. 

 
Cálculo Amostral 

O número de animais foi estipulado utilizando a fórmula para cálculo do tamanho de 

amostras para descrição de variáveis qualitativas em uma população finita, onde n representa o 
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tamanho da amostra; Zα/2 o valor crítico para o grau de confiança desejado, usualmente: 1,96 

(95%); E o erro padrão, usualmente: ±5% da proporção dos casos (precisão absoluta), N o 

tamanho da população (finita); p a proporção de resultados favoráveis da variável na população; 

q a proporção de resultados desfavoráveis na população (q=1-p) [10]. 

N . p . q . (Z α/2)2 
𝑛 = 

(N − 1). (𝐸)2 + p . q . (Z α/2)2 
 
 

Com N = 400 (número do total de cães nos dois abrigos), margem de erro de 5%, nível 

de significância de 5% e considerando um percentual de 85,29% de cães positivos na PCR [11], 

o tamanho da amostra mínima foi de 131 cães. A amostra deste estudo foi composta por 154 

cães sem raça definida (SRD) residentes de dois abrigos de animais de Aracaju. 

 
Considerações éticas 

Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da 

Universidade Federal de Sergipe – UFS, conforme protocolo nº 05/2019. 

 
Seleção e Avaliação clínica dos Animais 

Os cães foram selecionados aleatoriamente e conduzidos, através de uma coleira, ao 

local da coleta e avaliação clínica. Todo cão participante da coleta foi identificado, fotografado 

e avaliado clinicamente (APÊNDICE 1). Não foi possível discriminar a idade dos cães, tendo 

em vista que 90% os cães avaliados foram regatados das ruas já adultos. Após a avaliação 

clínica e identificação do cão, foi realizada a coleta sanguínea para realização dos testes 

diagnósticos. 

 
Coleta sanguínea 

Foram coletados 8 ml de sangue por animal da veia safena do membro posterior ou da 

veia cefálica do membro dianteiro. O sangue coletado foi distribuído em dois tubos de coleta 

(4 ml em cada tubo), um contendo EDTA como anticoagulante e outro sem anticoagulante para 

a separação do soro. O sangue armazenado nos tubos de EDTA foi pipetado e aliquotado em 

ependorffs de 2 ml e o sangue contido nos tubos sem anticoagulante foi centrifugado a 2500 

rpm durante 10 minutos, o soro decorrente da centrifugação foi pipetado e aliquotado em 

ependorffs de 2 ml. Posteriormente todas as amostras foram armazenadas a - 80ºC. 

 
Triagem sorológica por testes rápidos 
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Teste imunocromatográfico DPP Bio-Manguinhos® 

O teste DPP Bio-Manguinhos® (FIOCURUZ, Brasil) foi realizado de acordo com as 

instruções do fabricante. Resumidamente, o teste DPP® foi realizado pela adição de 5 μL do 

soro ao poço 1 intitulado “Amostra + Tampão”, a seguir foram adicionadas duas gotas do 

tampão. Após cinco minutos as duas linhas azuis, controle (C) e teste (T), desapareceram. Em 

seguida foram colocadas quatro gotas do tampão no poço 2 intitulado “Tampão”. A leitura dos 

resultados foi realizada 10 minutos após esta etapa, sendo visualizadas as seguintes condições: 

aparecimento de duas linhas vermelhas – resultado positivo; aparecimento de uma linha 

vermelha – resultado negativo. 

 
Teste imunocromatográfico rKDDR-PLUS 

O teste imunocromatográfico rKDDR-Plus (Safetest® Diagnósticos, Brasil) foi utilizado 

de acordo com as instruções do fabricante. Resumidamente, 20µL da amostra de soro foi 

aplicado no cassete de amostra, posteriormente uma gota do tampão de corrida foi adicionado. 

O resultado foi visualizado após 15 minutos de incubação. Após esta etapa, foram visualizas as 

seguintes condições: aparecimento de duas linhas vermelhas – resultado positivo ; aparecimento 

de uma linha vermelha – resultado negativo. 

 
Padronização de ELISA 

Foi utilizado o protocolo de três dias para realização das ELISA’s e cada amostra foi 

pipetada em duplicata. No primiro dia, cada orifício da placa de microtitulação de 96 poços 

(Costar, Cambridge, MA, USA) foi sensibilizado com antígeno (rKDDR 100 ng, rKDDR-Plus 

100 ng ou antígeno bruto de L. infantum). Foi utilizado 1 micrograma de antígeno – diluído em 

100 μl de tampão carbonato (NA2CO3 + NAHCO3 + H2O destilada). Incubado overnight, por 

pelo menos 12 horas na temperatura de 4°C. No segundo dia, a placa foi lavada 3 vezes com 

200 μl de solução de lavagem (PBS-0,05% Tween 20) e, posteriormente, 200 μl de solução de 

bloqueio de sítios inespecíficos (PBS-0,5 % + BSA 1%) foi adicionada a placa. Após incubação 

por 60 minutos em temperatura ambiente (25°C) a placa foi vertida para descarte. Foram 

aplicados 100 μl dos soros dos cães diluídos 1:100 em PBS-0,5 % + BSA 1% em cada orifício 

e em seguida foram incubados overnight, por pelo menos 12 horas na temperatura de 4°C. Nos 

últimos poços de cada placa foram colocados os controles (2 amostras positivas, 3 negativas e 

2 brancos). No terceiro e último dia, cada placa foi lavada cinco vezes com 200 μl de solução 

de lavagem (PBS-0,05% Tween 20), o conjugado Anti-Dog IgG - Peroxidase produzida em 

coelho (Sigma – HPR A6792) foi diluído em 1:2500 em BSA 1% Tween 20, logo após foi 
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aplicado 100 μl do conjugado diluído em cada orifício da placa e incubado por 60 minutos em 

temperatura ambiente. Cada placa foi lavada cinco vezes com 200 μl de solução de lavagem 

(PBS-0,05% Tween 20), foi adicionado a cada poço 100 μl da solução reveladora contendo 

ácido cítrico 0,1 M, Na2PO4 0,2 M, OPD 0,05% e H2O2 0,1%. Após incubação por 20 minutos 

em temperatura ambiente e em local escuro, foi interrompida a reação com 25 μl de H2SO4 (2N) 

e realizada a leitura usando o comprimento de onda de 492 nm. 

Para cada placa o ponto de corte (cut-off) foi determinado a partir da média das leituras 

de absorbância dos seis soros negativos, mais duas vezes o desvio padrão. A média da 

absorbância dos soros testados foi dividido pelo valor de cut-off encontrado em cada placa, com 

o objetivo de determinar o índice de reatividade (IR), normalizando assim os valores de 

densidade óptica (OD). Os soros que apresentaram valor de IR>1,0 foram considerados 

positivos e IR<1,0 foram considerados negativos. As reações foram lidas em leitor de ELISA 

(Modelo: Synergy Mx 267101) a 492 nm e os resultados expressos em valores de absorbância. 

 
Diagnóstico molecular 

Extração de DNA das amostras de sangue total 

A extração de DNA de amostras de sangue total dos animais foi realizada utilizando o 

protocolo de guanidina, segundo [12], com pequenas modificações. Amostras de sangue total 

foram diluídas em reagente de GES (60 g/L Tiocianato de Guanidina, 0,5 de EDTA, pH 8,0). 

Foi realizada centrifugação por 10 minutos a 1844 giros por minuto e ao sobrenadante foi 

adicionado isopropanol (2-propanol) a -20°C. Os tubos foram acondicionados por 10 minutos 

a -20°C, após esse período foram invertidos, homogeneizados e centrifugados 1844 giros por 

minuto, por 5 minutos para precipitar o DNA. O sobrenadante foi descartado e o sedimento 

lavado com etanol 70% a temperatura ambiente. Em seguida o sedimento foi suspenso, uma 

centrifugação de 5 minutos a 1590 giros por minuto foi feita, os tubos foram secados invertidos. 

O sedimento foi então suspenso e diluído em 30 μL de água Milli-Q e armazenado a -20°C. 

 
PCR para diagnóstico de Leishmania sp. 

A análise das amostras de sangue foi realizada conforme [13]. Resumidamente, foi 

utilizado 19 μL de supermix (Invitrogen, Brasil), 4 μL de DNA (aproximadamente 200 ng) e 1 

μL de cada iniciador (Forward:5’ CTTTTCTGGTCCCGCGGGTAGG 3’, Reverse: 5’ 

CCACCTGGCCTATTTTACACCA 3’, 10 μM), totalizando um volume de 25 μL. As 

condições de PCR consistiram de uma desnaturação inicial de 94°C por 5 minutos, 35 ciclos de 

desnaturação de 94°C por 30 segundos, anelamento de 59°C por 30 segundos, e extensão de 
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72°C por 30 segundos, seguido de uma extensão final de 72°C por 7 minutos. Os produtos 

amplificados foram submetidos à eletroforese em gel de agarose (Invitrogen, Brasil) a 2%, em 

tampão de corrida Tris-Borato EDTA (TBE - 50 mM de Tris, 50 mM de ácido bórico, 2,5 mM 

de EDTA, pH 8,0), corado com SYBR safe DNA gel strain (Invitrogen, Brasil) e examinado 

em transiluminador de luz ultravioleta. As bandas foram comparadas com o padrão de tamanho 

molecular plus DNA leadder (Invitrogen, Brasil) de 145 pb. Controles positivos e negativos 

foram utilizados como controle interno de reação. 

 
PCR para diagnóstico de Babesia spp. 

Com a finalidade de verificar reatividade cruzada, foi realizada PCR para o diagnóstico 

de babesiose. A análise das amostras de sangue foi realizada conforme [14] com pequenas 

modificações. Resumidamente, foram utilizados 17 μL supermix (Invitrogen, Brasil), 1 μL de 

DNA (Aproximadamente 50 ng) e 1 μL de cada iniciador (Forward: 5’ - 

AATACCCAATCCTGACACAGGG - 3’, Reverse:5’ - TTAAATACGAATGCCCCCAAC - 

3’, 10 μM), em volume total de 20 μL. As condições de PCR consistiram de uma desnaturação 

inicial de 95°C por 5 minutos, 35 ciclos de desnaturação de 95°C por 45 segundos, anelamento 

de 55°C por 45 segundos, e extensão de 72°C por 45 segundos, seguido de uma extensão final 

de 72°C por 7 minutos. Os produtos amplificados foram submetidos à eletroforese em gel de 

agarose (Invitrogen, Brasil) a 2%, em tampão de corrida Tris-Borato EDTA (TBE - 50 mM de 

Tris, 50 mM de ácido bórico, 2,5 mM de EDTA, pH 8,0), corado com SYBR safe DNA gel 

strain (Invitrogen, Brasil) e examinado em um transiluminador de luz ultravioleta. As bandas 

foram comparadas com o padrão de tamanho molecular plus DNA leadder (Invitrogen, Brasil) 

de 400 pb. Controles positivos e negativos foram utilizados como controle interno de reação. 

 

 

PCR quantitativa (qPCR) para determinação da carga parasitária 

Para quantificar a carga parasitária dos animais positivos na PCR convencional, foi 

preparado um mix contendo 5 μL de Sybr (PowerUpTM SYBRTM Green Master Mix), 1 μL de 

Primer L. infantum DNA polimerase (Forward: 5’ TGT CGC TTG CAG ACC AGA TG 3’, 

Reverse: 5’ GCA TCG CAG GTG TGA GCA C 3’, 10 μM) e 4 μL de água ultrapura estéril. 

As reações foram distribuídas em placas (Applied Biosystems N8010560 Microamp Optical 96 

well). Cada poço recebeu o volume final de 10 μL, sendo 9 μL do mix acrescido de 1 μL de 

DNA (20 ng/μL), a placa foi então selada utilizando MicroAmpTM Optical Adhesive Film e 

centrifugada a 300 giros por cinco minutos na temperatura ambiente. Posteriormente, as placas 
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foram colocadas no equipamento 7500 Real Time PCR System (Applied Systems, EUA), As 

condições da qPCR consistiram de uma desnaturação inicial de 95°C por 10 minutos, 40 ciclos 

de desnaturação de 95°C por 15 segundos, anelamento e extensão de 60°C por 1 minuto. A 

análise da qPCR foi realizada pelo 7500 software versão 2.0.1 (Thermo Fisher, EUA) e os 

resultados foram determinados segundo o método de curva padrão que foram constituídos a 

partir da diluição seriada de DNA extraído de 106 promastigotas de L. infantum. 

 
Análise estatística 

Para a determinação da normalidade da amostra foi realizado um teste de Kolmogorov- 

Smirnov. A distribuição dos sintomas e diagnósticos foi analisada por meio de tabelas de 

contingência a 5% de significância pelo teste de Qui-quadrado ou teste Exato de Fisher. 

Posteriormente, foi utilizado o modelo de regressão logística binária e calculadas odds ratio 

(OR) para a presença de sinais clínicos. A curva ROC (Receiver Operating Characteristic) foi 

utilizada para estabelecer o limite inferior de positividade (cut-off) para as ELISAS rKDDR, 

rKDDR-Plus e Extrato Bruto L. infantum para determinar o maior valor combinado de 

sensibilidade, especificidade e área sob a curva. Conforme descrito previamente [15], o 

desempenho de cada teste foi avaliado de acordo com a sensibilidade, especificidade, o valor 

preditivo positivo (VPP), valor preditivo negativo (VPN), a área sob a curva (AUC) e acurácia 

(AC). O grau de concordância entre os testes de triagem, ELISA e a PCR foi determinado pelo 

índice Kappa (k) e os valores com intervalos de confiança de 95% interpretados de acordo com 

a seguinte escala de Fleiss: 0,00-0,20, pobres; 0,21-0,40, justo; 0,41-0,60, moderada; 0,61-0,80, 

boa; 0,81-0,99, muito bom e 1,00, perfeito [16]. Para a análise estatística dos dados gerados 

neste trabalho foi utilizado o GraphPad Prism 8 (GraphPad Inc, EUA), o Microsoft Excel (2019) 

e o IBM Spss Statistic (versão 23). 

 
RESULTADOS 

Validação do teste imunocromatográfico (TIC) rKDDR-Plus no diagnóstico da LVC 

Foram coletadas e analisadas 154 amostras de cães, não houve perda amostral. A PCR, 

método padrão ouro deste estudo, considerou 83.11% (128/154) dos cães positivos e 16.88% 

(26/128) dos cães negativos. Os resultados obtidos através dos testes rápidos rKDDR-Plus e 

DPP Bio-Manguinhos®, disponível no mercado (FIOCRUZ-Bio-Manguinhos, Brasil), foram 

comparados com os resultados da PCR (TABELA 1). O teste rápido rKDDR-Plus mostrou 

sensibilidade de 57% e o DPP Bio-Manguinhos® apresentou sensibilidade de 45%. Ambos os 

testes obtiveram a mesma especificidade de 69%. Ao avaliar a associação (casualidade) entre 
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os resultados dos testes imunocromatográficos e os da PCR, os testes rKDDR-Plus e DPP Bio- 

Manguinhos® obtiveram p = 0.01 e p = 0.20, respectivamente. 

 
Desempenho dos antígeno rKDDR, rKDDR-PLUS E EXTRATO BRUTO de L. infantum 

no diagnóstico de LVC 

A validação dos antígenos rKDDR, rKDDR-PLUS e Extrato Bruto de L. infantum para 

o diagnóstico sorológico da LVC foi realizada utilizando ELISA. Foi utilizada como padrão 

ouro, para determinar a veracidade dos resultados obtidos pelo ELISA, a PCR para Leishmania 

sp. Foi utilizado o valor de Índice de Reatividade (IR) para normalizar os valores de cut-off 

encontrado nas ELISAS. Considerando como positivo todos os valores IR>1,0. Os dados 

referentes à reatividade e performance da rKDDR, rKDDR-PLUS e Extrato Bruto de L. 

infantum estão representados na figura 8 e 9. As tabelas 2 e 3 apresentam os dados de 

performance e concordância, respectivamente. Não foi identificada reatividade cruzada por 

Babesia sp., pois todos os cães PCR positivos para babesiose 13.36% (21/154), também foram 

PCR positivos para leishmaniose. 

A ELISA rKDDR apresentou maior sensibilidade, 49% com IC de 95%: 40.71-57.78; 

já a ELISA rKDDR-Plus apresentou maior especificidade, 81% com IC de 95%: 62.12-91.49. 

A rKDDR-Plus apresentou maior VPP (90%), seguida pelo Extrato Bruto (86%) e rKDDR 

(80%). O maior índice de acurácia foi observada pela rKDDR (48%), seguida da rKDDR-Plus 

(46%) e Extrato Bruto (40%). Quando comparada com os outros dois testes, a rKDDR-Plus 

apresentou a maior área da curva ROC (AUC=0.6207; IC de 95%: 0.5485-0.6929), seguida por 

Extrato Bruto (AUC=0.6045 ; IC de 95%: 0.5319-0.6771) e rKDDR (AUC=0.5937 ; IC de 

95%: 0.5208-0.0665). As análises de concordância com o teste molecular, definido como 

padrão ouro neste estudo, evidenciaram concordância pobre. A partir da qPCR foi determinada 

a carga parasitária dos cães, a média foi 1.827.679,36 e desvio padrão de 4.405.849,41, valor 

mínimo de 2.056,13 e máximo 27.831.407,07 de parasitos por 20 ng de DNA. Os cães foram 

avaliados para sinais e sintomas da LVC. A tabela 4 descreve as amostras de acordo com as 

categorias sexo, pele, condição corporal, unhas, linfonodos, lesões nasais e orais e conjuntivite. 

De acordo com a avaliação clínica, os cães foram classificados como suspeitos para LV 71,4% 

(110/154), clinicamente saudáveis 24% (37/154) e doentes 4,6 (7/154). Para todos os cães 

avaliados, foi realizado o cálculo da razão de chance (Odds Ratio - OR) levando em 

consideração sinais clínicos e sintomas para LV (Tabela 5). 
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Tabela 1– Concordância entre os testes imunocromatográficos e a PCR para Leishmania sp. 

TESTES RÁPIDOS  
TN 

(n=26)* 

TP 

(n=128)** 
FN FP p-valor

#
 SEN ESP κa Concordânciaβ 

KDDR-PLUS 18 73 55 8 0.01 57% 69% 0.153 Pobre 

BIO-MANGUINHOS 18 57 71 8 0.20 45% 69% 0.070 Pobre 

Abreviações: (TN) teste negativo; (TP) teste positivo; (FN) falso negativo; (FP) falso positivo; (*) total de amostras negativas de acordo com a 

PCR; (**)total de amostras positivas de acordo com a PCR; (#) p-valor referente ao qui quadrado entre PCR para Leishmania sp. e teste rápido 

correspondente; (SEN) sensibilidade; (ESP) especificidade; (κa) valor de Kappa; (β) Concordância entre o teste correspondente e a PCR para 

Leishmania sp. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 8 – Comparação da reatividade dos soros de cães nos testes de ELISA da rKDDR, rKDDR-Plus e Extrato Bruto de Leishmania infantum. 

Os diferentes testes de ELISA foram realizados com seguintes grupos de soros de cães: os cães foram distribuídos em dois grupos, positivo e 

negativo) de acordo com o resultado da PCR para Leishmania sp. No eixo das ordenadas está representado o Índice de Reatividade. No eixo das 

abscissas estão ordenados os diferentes grupos de soros de cães testados.A linha vermelha é o limite inferior de positividade (Índice de reatividade). 
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Figura 9 – Comparação das curvas ROC obtidas de cada teste: ELISA da rKDDR, rKDDR-Plus e Extrato Bruto de Leishmania infantum. 

As curvas ROC foram geradas pelo software Prisma 5.0 e com elas foram determinados os cut-offs, sensibilidade, especificidade e AUC (área sob 

a curva). O eixo das ordenadas está representando as sensibilidades de cada teste. O eixo da abscissa está significando a especificidade de cada 

teste. 
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Tabela 2 – Percentuais de sensibilidade, especificidade, VPP, VPN e acurácia dos ensaios imunoenzimáticos ELISA da rKDDR, rKDDR-Plus e 

Extrato Bruto de Leishmania infantum em soros caninos para diagnóstico da LV canina 
 

ELISA Sensibilidade IC 95% Especificidade IC 95% VPP VPN AC 

KDDR 49% 0.4071-0.5778 42% 0.2554-0.6105 80% 14% 48% 

KDDR-PLUS 39% 0.3105-0.4772 81% 0.6212-0.9149 90% 21% 46% 

EXTRATO BRUTO 34% 0.2671-0.4295 73% 0.5392-0.8630 86% 18% 40% 

Abreviações: (SEN) sensibilidade; (ESP) especificidade; (IC) intervalo de confiança; (VPP) valor preditivo positivo; (VPN) valor preditivo 

negativo; (AC) acurácia. 

 

 

 
Tabela 3 – Concordância dos testes de ELISA da rKDDR, rKDDR-Plus e Extrato Bruto de Leishmania sp. com o diagnóstico molecular para 

LVC 
 

ELISA AUC IC 95% 
TN 

(n=26)* 

TP 

(n=128)** 
FN FP p-valor

#
 κa Concordânciaβ 

KDDR 0.5937 0.5208-0.6665 11 63 65 15 0.43 -.048 Pobre 

KDDR-PLUS 0.6207 0.5485-0.6929 21 50 78 5 0.05 0.094 Pobre 

EXTRATO BRUTO 0.6045 0.5319-0.6771 19 44 84 7 0.46 0.034 Pobre 

Abreviações: (AUC) área sob a curva; (IC) intervalo de confiança; (TN) teste negativo; (TP) teste positivo; (FN) falso negativo; (FP) falso positivo; 

(*) total de amostras negativas de acordo com a PCR; (**)total de amostras positivas de acordo com a PCR; (#) p-valor referente ao qui quadrado 

entre a PCR para Leishmania sp. e ELISA correspondente; (SEN) sensibilidade; (ESP) especificidade; (κa) valor de Kappa; (β) Concordância entre 

o teste correspondente e a PCR para Leishmania sp. 
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Tabela 4 – Sinais e sintomas para LVC descritos de acordo com avaliação clínica 

CATEGORIAS AVALIAÇÃO CLÍNICA 
NEGATIVO POSITIVO 

(n=26)  (n=128) 

SEXO Fêmea 16 (61.54%) 70 (54.69%) 
 Macho 10 (38.46%) 58 (45.31%) 

PELE Normal 17 (65.38%) 80 (62.50%) 
 Áreas De Alopecia, Hiperqueratose, Descamação 8 (30.77%) 28 (21.88%) 
 Lesões Severas 1 (3.85%) 20 (15.63%) 

CONDIÇÃO CORPORAL Normal Ou Obeso 23 (88.46%) 95 (74.22%) 
 Magro 3 (11.54%) 25 (19.53%) 
 Caquexia 0 (0.0%) 8 (6.25%) 

UNHAS Normal 15 (57.69%) 67 (52.34%) 
 Discretamente Aumentada 3 (11.54%) 16 (12.50%) 
 Onicogrifose 8 (30.77%) 45 (35.16%) 

LINFONODOS Normais Ou Não Palpáveis 12 (46.15%) 47 (36.72%) 
 Até 2 Aumentados 6 (23.08%) 41 (32.03%) 
 3 Ou Mais Aumentados 8 (30.77%) 40 (31.25%) 

LESÕES NASAIS/ORAIS Ausente 23 (88.46%) 109 (85.16%) 
 Uma Pequena Lesão 2 (7.69%) 4 (3.13%) 
 2 Ou Mais Lesões 1 (3.85%) 15 (11.72%) 

CONJUTIVITE Ausente 24 (92.31%) 95 (74.22%) 
 Discreta 1 (3.85%) 12 (9.38%) 
 Grave 1 (3.85%) 21 (16.41%) 
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CATEGORIAS 
Odds 

Ratio 

  IC 95%  

Limite Limite p-valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5 – Análise de Odds Ratio e razão de prevalência entre a presença de um sinal clínico ou sintoma e ser positivo para LVC pela PCR 
 

 
 

 
PELE 

 
Áreas De Alopecia, Hiperqueratose, Descamação 

 
0,744 

inferior 

0,289 

superior 

1,912 
 

0,538 
 Lesões severas 4,250 0,533 33,865 0,191 

CONDIÇÃO Magro 2,018 0,560 7,265 0,411 

CORPORAL Caquexia 1,242 1,137 1,357 0,349 

UNHA Discretamente Aumentada 1,194 0,308 4,626 1,000 
 Onicogrifose 1,259 0,493 3,216 0,629 

LINFONODOS Até 2 Aumentados 1,745 0,601 5,065 0,302 
 3 Ou Mais Aumentados 1,277 0,475 3,432 0,628 

LESÕES Uma Pequena Lesão 0,422 0,073 2,443 0,298 

NASAIS/ORAIS 2 Ou Mais Lesões 3,165 0,398 25,174 0,471 

CONJUNTIVITE Discreta 3,032 0,376 24,475 0,461 
 Grave 5,305 0,679 41,436 0,125 
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DISCUSSÃO 

Proteínas recombinantes vem sendo utilizadas atualmente na realização de testes de 

triagem e testes sorológicos confirmatórios, porém apresentando especificidade e sensibilidade 

abaixo do ideal, gerando números altos de testes falso-positivos e falso-negativos em áreas 

endêmicas [4,17,18]. No Brasil, o diagnóstico da LVC é realizado primeiramente a partir da 

triagem de cães utilizando o teste rápido DPP Bio-Manguinhos® (FIOCRUZ-Bio-Manguinhos, 

Brasil); posteriormente, os cães positivos para este teste são então submetidos a um segundo 

teste sorológico confirmatório pelo EIE-LVC (FIOCRUZ-Bio-Manguinhos, Brasil). O teste 

EIE-LVC da Bio-Manguinhos® é considerado como o teste sorológico padrão-ouro para o 

diagnóstico da LVC e recomendado pelo Ministério da Saúde do Brasil. Nesse estudo o teste 

imunocromatográfico rKDDR-Plus mostrou maior sensibilidade e idêntica especificidade com 

o DPP Bio-Manguinhos®, além disso o teste imunocromatográfico rKDDR-Plus mostrou 

melhor acurácia em diagnosticar cães para LV quando comparado ao DPP Bio-Manguinhos®. 

Este resultado está associado aos 15,3 motivos repetitivos além de 39 amnoácidos da kinesina 

que constituem o teste rápido rKDDR-Plus, tornando-o assim mais sensível quando comparado 

ao DPP Bio-Manguinhos®, que utiliza rK39 e rK26 [9,19]. 

Os resultados utilizando os antígenos rKDDR, rKDDR-PLUS e Extrato Bruto de L. 

infantum na ELISA, obtiveram área da curva ROC semelhantes AUC=0.5937, AUC=0.6207 e 

AUC=0.6045, respectivamente, evidenciando desempenho semelhante entre os testes. Quando 

comparados com a PCR, padrão ouro neste estudo, foi observada discordância entre os testes. 

A extração de DNA utilizado na PCR foi realizada utilizando amostras de sangue periférico e 

o diagnóstico sorológico positivo e molecular negativo pode estar associado a cães em condição 

crônica e a predileção do parasito por orgão linfóides, não sendo encontrado no sangue coletado 

para análise. Já cães recentemente infectados, na fase aguda da doença com baixa titulação de 

anticorpos circulantes, mas com alta carga parasitária, podem apresentar resultados sorológicos 

negativos e molecular positivo [20–23]. A média da carga parasitária entre os cães qPCR 

positivos foi de 1.827.679,36 parasitos por 20 ng de DNA, considerada alta. A discordância 

entre a ELISA pode estar associada também ao efeito prozona, que ocorre quando a quantidade 

de anticorpos no soro é desproporcional a quantidade antígenos do testes, gerando resultados 

falso-negativos. Devido a alta carga parasitária encontrada, a diluição dos soros analisados 

nesse estudo poderia gerar otimização da ELISA. 

Em 2019 foi descrita uma doença similar a leishmaniose visceral em Aracaju, Sergipe. 

Nesta doença, a LV em um paciente humano foi confirmada pela microscopia de luz de 

amastigotas em aspirados de medula óssea, promastigotas em cultura após o isolamento do 
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parasito e por resultados sorológicos positivos de rK39. O sequenciamento do gene evidenciou 

que a cepa estava mais relacionada com Crithidia sp. do que com Leishmania sp. Esse estudo 

chama atenção para a necessidade de isolar e caracterizar parasitos de mais humanos, 

reservatórios e vetores. Como não foi realizado sequenciamento genético no presente estudo, 

sugere-se a hipótese que entre os cães analisados, pode-se haver portadores dessa nova doença, 

o que justificaria a discordância entre os métodos diagnósticos utilizados devido a reatividade 

cruzada [24]. 

Estudos anteriores em área endêmica para LVC indicam que cerca de 5-10% dos cães 

estão doentes e cerca de 90-95% dos cães são clinicamente saudáveis. De acordo com um 

modelo hipotético descrito anteriormente 1/3 dos cães clinicamente saudáveis não serão 

infectados, já 2/3 serão infectados devido a resposta celular deprimida e provavelmente 

desenvolverão sinais clínicos posteriormente [6]. Devido à ausência de sinais clínicos 

patognomônicos o diagnóstico clínico da LVC é bastante complexo. Os sintomas mais comuns 

são: apatia, onicogrifose, alterações cutâneas, perda de peso e hepatoesplenomegalia. Esses 

sinais clínicos e/ou sintomas estão associados a fase da doença, virulência da cepa e tipo de 

resposta imune produzida pelos cães infectados. Cães assintomáticos possuem um papel ativo 

na transmissão da doença e a infecção subclínica destes não é permanente. Fatores como 

imunossupressão e doenças concomitantes podem levar a infecções oportunistas e progressão 

da doença. Além disso, grande parte dos sintomas observados na LVC são provenientes de 

outras patologias caninas, dificultando o diagnóstico clínico. Considerando que a amostra foi 

composta principalmente por cães clinicamente saudáveis para LV e que todos os cães positivos 

para leishmaniose também estavam coinfectados com babesiose, acredita-se que os cães 

oligossintomáticos observados provavelmente são portadores de outras coinfecções não 

investigadas [21,25,26]. 

 

CONCLUSÃO 

Desenvolver uma ferramenta que realize o correto diagnóstico da LVC é um grande 

desafio. A acurácia no diagnóstico da LVC evitaria a eutanásia de cães diagnosticados de forma 

incorreta pelos métodos utilizados atualmente. O teste imunocromatográfico (teste rápido) 

possui baixo custo e é de fácil execução não necessitando de mão de obra qualificada para sua 

realização e podendo ser utilizado em locais que não possuem infraestrutura laboratorial. Nesse 

estudo o dispositivo imunocromatográfico rKDDR-Plus apresentou maior acurácia em 

diagnosticar cães para LV em área endêmica. A partir deste resultado podemos sugerir a ampla 

utilização deste teste rápido como uma nova ferramenta para triagem de cães. Diagnósticos 
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mais sensíveis e específicos, seriam importantes para melhorar a compreensão da epidemiologia 

da doença em diferentes regiões, levando a criação de medidas de controle mais eficazes. 
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ANEXOS 

 
Anexo I. Aprovação do Comitê de ética em Pesquisa Animal da Universidade Federal de 

Sergipe. 
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Anexo II. Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

 
INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO 

 

1. O TCLE deverá ser elaborado em 2 (duas) vias, ficando uma com o proprietário e outra com 

o responsável pela disciplina que deverá guardá-lo por, pelo menos, 5 (cinco) anos, devendo 

ambas ser assinadas. 

 
2. Este documento deve proporcionar o entendimento completo do plano de aula e de todas as 

suas implicações para o proprietário e animal participante. 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

 

Título do projeto: Avaliação do antígeno rKDDR-Plus para o diagnóstico da Leishmaniose 

Visceral Canina em abrigos de animais de Aracaju/SE 

 
Nome do pesquisador principal: Silvio Santana Dolabella Razão social da Instituição: 

Universidade Federal de Sergipe CNPJ: 13.031.547/0001-04 

CIAEP da Instituição da CEUA que aprovou: 

 
 

Objetivos do estudo: Avaliar o antígeno rKDDR-Plus para o diagnóstico da Leishmaniose 

Visceral canina em abrigos de animais da Grande Aracaju – SE. 

 
Procedimentos a serem realizados com os animais: A coleta será realizada em um único 

momento, será coletada uma amostra de material da conjuntiva ocular através de um swab 

estéril e será coletado de 2 a 10 mL de sangue, de acordo com o peso e idade do animal, através 

da veia jugular. 

 
Potenciais riscos para os animais: O método de coleta sanguíneo utilizado é o procedimento 

indicado devido a sua rapidez e baixo grau de invasividade, apresentando mínimo ou nenhum 

risco para os animais. Pode ocorrer equimoses e/ou hematomas no sítio da punção. 

 
Cronograma: As coletas irão ocorrer entre as datas de 13/05/2019 e 29/06/2019. 

 
 

Benefícios: Os animais participantes do estudo serão avaliados clinicamente por meio de testes 
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rápidos e laboratoriais para Leishmaniose Visceral canina de forma gratuita. Posteriormente ao 

final da análise dos resultados cada abrigo receberá um relatório individual por cão que 

descreverá todo e qualquer sinal clínico e/ou achado referente a infecção citada ou outra 

infecção cruzada. 

 
ESCLARECIMENTOS AO PROPRIETÁRIO SOBRE A PARTICIPAÇÃO DO 

ANIMAL NESTE PROJETO 

 

Sua autorização para a inclusão do (s) seu (s) animal (is) nesse estudo é voluntária. Seu (s) 

animal (is) poderá (ão) ser retirado (s) do estudo, a qualquer momento, sem que isso cause 

qualquer prejuízo a ele (s). 

A confidencialidade dos seus dados pessoais será preservada. Os membros da CEUA ou as 

autoridades regulatórias poderão solicitar suas informações, e nesse caso, elas serão dirigidas 

especificamente para fins de inspeções regulares. 

O Médico Veterinário responsável pelo (s) seu (s) anima (is) será o (a) Dr. (a) Guilherme Rafael 

Gomide Pinheiro, inscrito (a) no CRMV – MG sob o nº 13179. Além dele, a equipe do 

Pesquisador Principal Silvio Santana Dolabella também se responsabilizará pelo bem-estar do 

(s) seu (s) animal (is) durante todo o estudo e ao final dele. Quando for necessário, durante ou 

após o período do estudo, você poderá entrar em contato com o Pesquisador Principal ou com 

a sua equipe pelos contatos: 

 
Tel. de emergência: (79) 99136-6407 

 
 

Equipe: PROF. DR. Ricardo Toshio Fujiwara PROF. DR. Silvio Santana Dolabella ME. 

Guilherme Rafael Gomide Pinheiro Mestranda Ana Carolina Amado Gomes 

 
Endereço: Universidade Federal de Sergipe 

Programa de Pós-Graduação de Biologia Parasitária Cidade Universitária Professor José 

Aloísio Campos Av. Marechal Rondon, s/n 

Bairro Jardim Rosa Elze – São Cristóvão – SE 

Telefone: (79) 3194-6340 

Email: probpufs@gmail.com 

mailto:probpufs@gmail.com
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DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO 
 

 

Fui devidamente esclarecido (a) sobre todos os procedimentos deste estudo, seus riscos e 

benefícios ao (s) animal (is) pelo (s) qual (is) sou responsável. Fui também informado que posso 

retirar meu (s) animal (is) do estudo a qualquer momento. 

Ao assinar este Termo de Consentimento, declaro que autorizo a participação do 

(s) meu (s) animal (is) identificado (s), a seguir, neste projeto. 

Este documento será assinado em duas vias, sendo que uma via ficará comigo e outra com o 

pesquisador. 

 
Aracaju,  de  de  . 

 
 

Nome 

Assinatura do (a) responsável pelo (s) animal (is): 

Documento de Identidade (quando aplicável): 

Assinatura do Pesquisador Responsável: 
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APÊNDICES 

 

APENDICE I. Ficha de avaliação clínica dos cães (uma ficha por cão). 
 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO DOS CÃES 

ID: SEXO: ☐F ☐M ABRIGO: FOTO: 

CATEGORIAS SINAIS E SINTOMAS PARA LVC 

 
PELE 

Normal 

☐ 

Áreas de alopecia, 

hiperqueratose, 

descamação 

☐ 

Lesões severas 

☐ 

CONDIÇÃO 

CORPORAL 

Normal ou obeso 

☐ 

Magro 

☐ 

Caquexia 

☐ 

 
UNHA 

Normal 

☐ 

Discretamente 

aumentada 

☐ 

Onicogrifose 

☐ 

 
LINFONODOS 

Normais ou não 

palpáveis 

☐ 

Até 2 aumentados 

☐ 

3 ou mais aumentados 

☐ 

LESÕES NASAIS 

E/OU ORAIS 

Ausente 

☐ 

Uma pequena lesão 

☐ 

2 ou mais lesões 

☐ 

CONJUNTIVITE 
Ausente 

☐ 

Discreta 

☐ 

Grave 

☐ 

 


