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Prevalência da Leishmaniose visceral em cães do Distrito Federal,
segundo dados do centro de zoonoses de Brasília
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Resumo
Objetivo – Analisar o número de casos de cães positivos para a Leishmaniose Visceral Canina (LVC) dentro da Diretoria de Vigilância Am-
biental em Saúde (DIVAL) de Brasília – Distrito Federal. Métodos – Foram analisados dados de prontuários de 6.422 cães, de ambos os
sexos, diferentes idades, raças e local de origem, no período de janeiro a outubro de 2013. Resultados – Foram encontrados 9,19% re-
sultados positivos e 89,9% negativos para a LVC. O maior número de casos confirmados ocorreu nos meses de abril e maio, com 13,56%
e 16,6%, respectivamente e os de menores índices nos meses de outubro e agosto, com 5,42% e 6,1%, respectivamente. As regiões 
administrativas com maior incidência de casos positivos foram Sobradinho com 19,3% e Lago Norte com 18,3%. Conclusão – Os resul-
tados apontam que a suspeita de LVC ocorreu em, aproximadamente, 10% de casos confirmados da doença. As cidades com maior in-
cidência da doença continuam sendo Sobradinho e Lago Norte, e apresentando resultados que indicam a maior proliferação do vetor no
período após chuva abril e maio. Torna-se imprescindível a realização dos testes confirmatórios como Elisa para exatidão dos resultados.

Descritores: Leishmaniose visceral; Ensaio imunoenzimático; Cães

Abstract
Objective – The present study aimed to analyze the number of cases of positive dogs for Canine Visceral Leishmaniasis (LVC) in the Di-
rectorate of Environmental Health Surveillance (DIVAL) de Brasília- Distrito Federal. Methods – We analyzed data from medical records
of 6,422 dogs, of both sexes, different ages, races, and place of origin, in the period January to October 2013. Results – Found 9.19%
89.9% positive and the negative LVC. The highest number of confirmed cases were observed in the months of April and May, with
13.56% and 16.6% respectively and the lowest rates were in the months of October and August, with 5.42% and 6.1%, respectively.
Administrative regions with the highest incidence of positive cases were Sobradinho with 19.3% and 18.3% in North Lake. Conclusions –
The results show that the suspected LVC occurred in approximately 10% of confirmed cases. The cities with the highest incidence of the
disease remain Sobradinho and North Lake, and presenting results indicate that most of the vector in the period after rain in April and
May. It becomes essential to perform the tests as confirmatory ELISA for accuracy of the results.

Descriptors: Visceral leishmaniasis; Enzyme immunoassay; Dogs

Introdução
Os cães podem se contaminar espontaneamente por

uma diversidade de protozoários que apresentam uma
vasta distribuição geográfica. Além dos prejuízos cau-
sados aos animais, algumas espécies são zoonóticas,
criando-se um grave problema de saúde pública1. A
disposição cosmopolita e seu papel diante a sociedade,
favorecem a posição do cão na transmissão, admitindo-
lhe um contato mais próximo com o homem2.

Depois da malária a leishmaniose é considerada pela
Organização Mundial de Saúde (OMS), a segunda
doença tropical mais importante, por conter altos índi-
ces de morbidade e mortalidade3.

Transferida por meio de um vetor inseto hematófago
flebótomo da espécie Lutzomyia longipalpis, a Leis-
hmania chagasi no Brasil é a etiologia mais comum da
leishmaniose visceral4, sendo uma zoonose explicada
em diversas regiões no mundo5.

Anualmente calcula-se cerca de 500 mil novos casos
da doença. Contribuem em 90% dos casos Brasil, Ban-
gladesh, Índia e Sudão5. O cão é o principal depósito
em áreas urbanas, uma das fundamentais fases no con-

trole da Leishmaniose visceral ou Calazar é o inquérito
sorológico com a identificação e eutanásia de animais
soropositivos, pois os casos de Calazar canino antece-
dem os casos em seres humanos em áreas urbanas do
Brasil1.

O Ministério da Saúde (MS) indica duas técnicas so-
rológicas para análise da soroprevalência em inquéritos
caninos, a imunofluorescência indireta (RIFI) e o ensaio
imunoenzimático Elisa. Podem ser feitos nos Laborató-
rios Centrais Estaduais (LACEN) ou nos laboratórios dos
centros de controle de zoonoses6.

O Ministério da Saúde por meio de uma nota de es-
clarecimento informou a substituição do protocolo de
diagnóstico da Leishmaniose Visceral Canina (LVC) onde
era usado o exame Ensaio Imunoenzimático (Elisa)
como método de triagem e Ensaio Imunofluorescência
indireta (RIFI) como confirmatório. Com intuito de me-
lhorar a técnica o MS encomendou um estudo a Fio-
cruz/RJ, que chegou no melhor resultado. Em virtude
disso foi feito a substituição pelo teste de imunocro-
matográfico (DPP) sendo de triagem e o Elisa como
teste confirmatório7.
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A nota de esclarecimento foi assinada em dezem-
bro/2011, esperando que todos os municípios até final
de 2012 estejam adotando o novo protocolo.

O presente estudo teve por objetivo analisar o número
de casos de cães positivos para a Leishmaniose Visceral
Canina dentro da Diretoria de Vigilância Ambiental em
Saúde (DIVAL/SVS/SES) do Distrito Federal.

Métodos
Realizou-se um estudo retrospectivo descritivo no

centro de controle de zoonoses (CCZ) de Brasília/DF,
no período de outubro a novembro de 2013. Foram
verificadas, quantificadas e analisadas amostras de pron-
tuários do período de janeiro a outubro de 2013.

Foram coletados dados dos exames de sangue de 6.422
prontuários de cães de ambos os sexos, diferentes idades,
raças e local de origem. Os prontuários foram analisados
a partir de uma listagem fornecida pelos funcionários
que foram examinados através de amostras sanguíneas
dos cães, pelos responsáveis do laboratório de Leishma-
niose Visceral Canina do centro de controle de zoonoses
de Brasília-DF por meio dos testes de DPP e Elisa.

As amostras analisadas eram de cães abandonados e
recolhidos por meio de denúncias, de cães acompa-
nhados pelo proprietário e de campanhas realizadas
pelo CCZ em locais de suspeita da LVC. 

Alguns dos dados analisados dos prontuários dos cães
foram recebidos pelos funcionários antes da coleta do
sangue, utilizando-se perguntas direcionadas aos pro-
prietários. Além da data de entrada foram informados
dados pessoais do proprietário como nome e telefone,
local de origem, idade do cão, raça, assim como outros
dados convenientes no momento. Foram excluídos da-
dos pessoais, idade e raça do animal, bem como dados
estatísticos de exames trazidos por proprietários reali-
zados em laboratórios particulares.

Os principais tópicos de relevância obtidos por meio
das planilhas fornecidas pelos funcionários foram: pe-
ríodo de entrada do animal, região administrativa (RA),
exames DPP, Elisa reagentes ou não reagentes, conclu-
são a respeito da LVC positiva ou negativa.

A técnica realizada pelos funcionários do laboratório

para o resultados da suspeita de LVC foram o exa me de
Imunocromatográfico (DPP) como teste de triagem e o
ensaio imunoenzimático (Elisa) como teste confirmatório.
Dos casos positivos levou-se em consideração o exame
Elisa reagente, já que o Elisa é o exame confirmatório.

Foram aplicados questionários e entrevistas aos mé-
dicos veterinários e funcionários responsáveis pelo lo-
cal, no sentido de sanar as dúvidas quanto a esses pro-
cedimentos realizados a partir da entrada do animal,
coleta do sangue, informações sobre os prontuários e
dados estatísticos.

As entrevistas e os questionários foram realizados de
acordo com a responsabilidade de cada profissional,
sendo informados sobre o objetivo do trabalho, garantindo
o anonimato e sigilo profissional do entrevistado, onde
foi entregue o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE) como sendo sua participação voluntária.

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética
e Pesquisa da Universidade Paulista, Campus Indianó-
polis-SP, sob Certificado de Apresentação para Apre-
ciação Ética (CAAE): 22259313.0.0000.5512 e parecer
número 481.012.

A análise dos dados foi realizada de forma descritiva
por meio de frequências percentuais, utilizando-se o
software da Microsoft Office 2010.

Resultados
No total de prontuários analisados (n=6422), a pre-

valência de Leishmaniose Visceral Canina encontrada
com resultado positivo foi de 9,19% (n=590) e negativos
de 89,9% (n=5773) (Figura 1).

Os resultados negativos foram analisados de acordo
com os exames DPP não reagente ou DPP reagente
com Elisa não reagente. Encontrou-se o resultado para
DPP não reagentes de 85,94% (n=5519), e para DPP
reagente com Elisa não reagente de 4,1% (n=263).

No presente estudo, alguns casos não obtiveram resul-
tados positivos ou negativos devido à falta de plasma ou
amostra, tendo uma soma de 0,7% (n=45) e de 0,21
(n=14) de casos com prontuários incompletos (Figura 1).

Ao analisar os períodos de entrada das amostras, con-
siderando-se os resultados positivos (n=590), obteve-

Figura 1. Resultados dos prontuários analisados (n= 6.422) em rela-
ção à Leishmaniose Visceral Canina, considerando casos
positivos, negativos, exames DPP/Elisa e casos aguardando
ou sem amostras

Figura 2. Resultados de casos positivos analisados (n= 590) de Leis-
hmaniose Visceral Canina em relação aos meses do ano de
2013
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se o resultado com maiores casos confirmados nos me-
ses de abril e maio com 13,56% (n=80) e 16,6% (n=98),
respectivamente e os meses com menores índices de
casos positivos foram de outubro e agosto com 5,42%
(n=32) e 6,1% (n=36), respectivamente (Figura 2).

Quanto às localidades; ou seja, as regiões adminis-
trativas de casos positivos para a LVC, constatou-se que
as de maiores incidências foram Sobradinho 19,3%
(n=114), Lago Norte 18,3% (n=108), Fercal 17,3%
(n=102), Jardim Botânico 17,2% (n=101) e Lago Sul
8,48% (n=50). Localidades com menores incidências
da LVC foram Sudoeste/Octogonal com 0% de casos
positivos, Cruzeiro 0%, Vicentes Pires 0% e Candango-
lândia 0,17% (n=1), Tabela 1.

Discussão
Os testes DPP e Elisa são os kits recomendados atual-

mente pelo Ministério da Saúde, tendo um bom resul-
tado de precisão ao número de casos da LVC. Mas, de
acordo com os resultados encontrados na análise, al-
gumas amostras (n=263) mostraram que sua eficácia
não podem ser 100% garantidas, podendo tendenciar
a resultados errados caso não ocorram sua associação.
Podem ser usados, vários métodos para diagnostico de
LV, mas atualmente nenhuma confere 100% de especi-
ficidade e sensibilidade8.

Resultados do teste de DPP reagentes, nem sempre
indicam a positividade da LVC, assim como o resultado
de DPP não reagente pode indicar um falso negativo.
Assim havendo a necessidade de um teste de contra
prova como o teste Elisa. Segundo o manual de utiliza-
ção TR DPP LVC da FIOCRUZ8 um resultado não rea-
gente do teste DPP não elimina a chance de exposição
à Leishmania ou risco de infecção por Leishmania, uma
resposta humoral a uma amostra recente pode levar al-
guns meses até atingir níveis reconhecíveis. Pode ocor-
rer de um animal infectado com Leishmania, estar to-
mando algum modelo de remédio assim fornecendo
um resultado falso negativo9.

O teste Elisa admite a realização de uma quantidade
maior de amostras e proporciona resultados automati-
zados, excluindo a subjetividade da leitura7. Sendo no
momento o teste de melhor sensibilidade e especifici-
dade, mostrando ser o mais adequado para teste con-
firmatório.

Limitações ocorreram no estudo, em relação à análise
de prontuários no requisito de contribuírem a resultados
positivos ou negativos a LVC, devido a dados constarem:
aguardando, sem plasma ou amostra e correlacionado
a falta de localidade da região administrativa.

Com os resultados obtidos de casos confirmados de
LVC, notou-se que os meses de maior incidência seriam
o de abril e maio. Segundo o Guia Epidemiológico do
Ministério da Saúde10 há indício que o período de maior
transmissão da LV seja durante e depois a estação chu-
vosa, pois é quando acontece o aumento populacional
do vetor. O vetor Lutzomyia longipalpis se adapta fa-
cilmente peridomicílio e a diferentes temperaturas, além
de possuir hábitos noturnos e durante o dia repouso
em lugares úmidos e sombreados.

Com esses hábitos pode-se explicar porque certas lo-
calidades são onde se encontram a maior incidência
de casos confirmados de LV. São municípios que se en-
contram em expansão urbana, mas ainda com muita
vegetação próxima, local sombreado, úmido, com ma-
téria orgânica para alimentação do vetor.

O desmatamento tem tornando-se um fator impor-
tante na alteração do ambiente no Distrito Federal, de-
vido essa expansão urbana. Com isso, as residências
têm ficado cada vez mais próximas com áreas rema-
nescentes de cerrado, tornando consequentemente uma
interação do meio silvestre com o homem e seu animal
de estimação11.

No estudo, resultados mostraram a localidade de So-
bradinho sendo a de maior número de casos confirma-
dos da LVC no Distrito Federal. Resultado semelhante
foi encontrado em um estudo conduzido por Carvalho
et al.11 que apontou maior incidência do vetor a região

Tabela 1. Relação de suspeita e casos confirmados de Leishmaniose Visceral Canina nas regiões administrativas de Brasília-DF

  Região Administrativa Suspeita Confirmados Região Administrativa Suspeita Confirmados

  Águas Claras 49 3 Paranoá 79 5
  Brasília 206 16 Park Way 32 1
  Brazlândia 36 3 Planaltina 235 11
  Candangolândia 11 1 Recanto das Emas 93 2
  Ceilândia 181 6 Riacho Fundo I 51 2
  Cruzeiro 22 0 Riacho Fundo II 8 1
  Estrutural 18 1 Samambaia 177 4
  Fercal 1466 102 Santa Maria 39 1
  Gama 3 0 São Sebastião 263 13
  Guará 77 8 SIA 2 1
  Guará II 9 1 SMU 4 0
  Itapoã 21 2 Sobradinho 691 114
  Jardim Botânico 748 101 Sobradinho II 373 14
  Jardim Ingá 1 0 Sudoeste/Octogonal 13 0
  Lago Norte 459 108 Taguatinga 104 4
  Lago Sul 208 50 Varjão 322 4
  Núcleo Bandeirante 21 1 Vicente Pires 66 0
  Sem localidade ou sem amostra 274 4
Nota: *No total de casos suspeitos de LVC sem localidade/sem amostras, também estão inclusas as amostras indeterminadas.
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administrativa de Sobradinho com 9,4% de espécimes
coletadas e também de maior incidência de Leishma-
niose Visceral humana. A dispersão do L. Longipalpis
em Brasília ocorreu junto à transmissão da Leishmaniose
Visceral Canina e humana.

Conclusão
Observou-se, neste estudo, que a suspeita de LVC

ocorreu em, aproximadamente, 10% de casos confir-
mados da doença, sendo esse número considerado alto,
tendo em vista que ocorreram elevados números de
casos com suspeita.

As cidades com maior incidência da doença conti-
nuam sendo Sobradinho e Lago Norte, e apresentando
resultados que indicam a maior proliferação do vetor
no período após chuva abril e maio, tornando-se im-
prescindível a realização dos testes confirmatórios como
Elisa para exatidão dos resultados.
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