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RESUMO 

A leishmaniose é uma doença crônica, causada por protozoários do gênero Leishmania e, 

de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), é uma das sete doenças tropicais 

mais importantes do mundo. O cão é considerado o principal reservatório urbano da 

enfermidade e os programas de controle da leishmaniose do Brasil ainda recomendam a 

eutanásia de animais soropositivos. Recentemente foi aprovado o uso do Miltefosine 

(MilteforanTM, Virbac) para o tratamento de cães com LVC, sem, no entanto, avaliar a 

sua eficácia e a resistência do parasita. Devido à falta de tratamentos eficazes e de baixo 

custo, esforços consideráveis foram dedicados ao desenvolvimento de vacinas em que 

vários antígenos de leishmania foram explorados como candidatos promissores. Nesse 

contexto, considerando que a LV é uma doença fatal e que atualmente não existe uma 

cura para a doença no cão, o presente trabalho avaliou o uso de uma vacina imunoterápica 

de proteína recombinante de segunda geração associada com dois adjuvantes de 

receptores do tipo Toll, sendo uma um agonista TLR4 e outra com os agonistas TRL4 e 

TRL7, associadas ao alopurinol no tratamento de cães naturalmente infectados por L. 

infantum. A fim de avaliar sua eficácia quanto à cura parasitológica ou melhoria dos sinais 

clínicos da doença, vinte e oito cães naturalmente infectados por L. infantum foram 

incluídos no estudo e divididos em 4 grupos experimentais. Grupo I: cães que não 

receberam medicação (n=6); Grupo II: cães que receberam o alopurinol em monoterapia 

por via oral na dose 20 mg/Kg, 1x ao dia, durante 90 dias (n=8); Grupo III: cães que foram 

imunizados por injeções subcutâneas com a formulação Leish-F2 + SLA-SE (20 µg cada), 

6 doses, com intervalo de 3 semanas mais o alopurinol na dose de 20 mg/Kg, 1x ao dia, 

durante 90 dias (n=8) e o Grupo IV: cães que foram imunizados por injeções subcutâneas 

da proteína recombinante Leish-F2 + SLA-IMQ-SE (20 µg cada), 6 doses, com intervalo 

de 3 semanas mais o alopurinol na dose de 20 mg/Kg, 1x ao dia, durante 90 dias (n=6). 

Esses cães foram acompanhados durante 1 ano e submetidos a avaliações clínicas e 

quantificação de carga parasitária de medula óssea em tempos determinados: antes do 

início do tratamento, 63, 180 e 360 dias após o tratamento. Os animais que receberam os 

tratamentos com o alopurinol em monoterapia ou em combinação com as formulações 

vacinas Leish-F2 + SLA-SE ou Leish-F2 + SLA-IMQ-SE, tiveram melhora clínica, 

mesmo após a suspensão do tratamento, mantendo um baixo escore durante todo o 

acompanhamento clínico. O alopurinol em monoterapia mostrou-se eficiente em reduzir 

a carga parasitária durante o tratamento, mas, após a suspensão do mesmo, a carga 

parasitária dos animais voltou a subir. Já os animais submetidos às formulações vacinas 

Leish-F2 + SLA-SE e Leish-F2 + SLA-IMQ-SE conseguiram reduzir a carga parasitária 

e promover melhora clínica, mantendo a carga em níveis indetectáveis mesmo após a 

suspensão do tratamento e durante todo o tempo de acompanhamento. Em conclusão, o 

presente estudo apresenta resultados promissores, demonstrando que a combinação do 

alopurinol com a proteína recombinante Leish-F2 + SLA-SE no tratamento de cães 

naturalmente infectados por L. infantum representa grande avanço para a terapêutica da 

doença, por promover melhora clínica e conseguir manter em níveis indetectáveis a carga 

parasitária nesses animais mesmo após a suspensão da terapia. Estudos posteriores devem 

ser realizados para elucidar os mecanismos da resposta imune responsável pelo sucesso 
desse estudo. 

Palavras-chaves: Leishmaniose Visceral Canina; Vacina; Adjuvante; Droga; Sinais 

clínicos; Terapêutica.  
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ABSTRACT 

Leishmaniasis is a chronic disease caused by protozoa of the genus Leishmania and, 

according to the World Health Organization (WHO) is one of the seven major tropical 

diseases in the world. The dog is considered the main urban reservoir of the disease and 

the programs for leishmaniasis control in Brazil, recommend euthanasia of seropositive 

animals. Recently the use of Miltefosine (MilteforanTM, Virbac) was approved for the 

treatment of dogs with LVC, however, its efficacy and resistance for the parasite has not 

been evaluated. Due to the lack of effective and inexpensive treatments, considerable 

efforts were devoted to the development of vaccines and several leishmania antigens were 

explored as promising candidates. In this context, considering that LV is a fatal disease 

and that there is currently no cure for the disease in the dog, the present study evaluated 

the use of two second generation recombinant protein vaccines associated with two Toll 

like receptors adjuvants which one agonist TLR4 and another agonist TRL4 and TRL7, 

associated with allopurinol in the treatment of dogs naturally infected by L. infantum. 

Efficacy in terms of a parasitological cure or improvement of the clinical signs of the 

disease was evaluated. Twenty-eight dogs naturally infected by L. infantum were included 

in the study and divided into 4 experimental groups. Group I: dogs that did not receive 

medication (n=6); Group II: dogs that received allopurinol monotherapy orally at a dose 

of 20 mg/kg, 1x a day, for 90 days (n=8); Group III: dogs that were immunized by 

subcutaneous injections with the Leish-F2 + SLA-SE formulation (20 μg each), 6 doses, 

with a 3-week interval plus alopurinol at a dose of 20 mg/kg, 1x at day for 90 days (n=8) 

and Group IV: dogs immunized by subcutaneous injections of the recombinant Leish-F2 

+ SLA-IMQ-SE protein (20 μg each), 6 doses, with a 3-week interval plus allopurinol 

dose of 20 mg/kg, 1x daily, for 90 days (n=6). These dogs were followed up for 1 year 

and underwent clinical evaluations and quantification of parasite load in bone marrow 

samples before the start of treatment, 63, 180 and 360 days after treatment. Animals 

receiving allopurinol alone or in combination with the Leish-F2 + SLA-SE or Leish-F2 + 

SLA-IMQ-SE vaccine formulations had a clinical improvement, even after 

discontinuation of treatment, maintaining a low throughout the clinical follow-up. 

Allopurinol monotherapy proved to be effective in reducing parasitic burden during 

treatment, but discontinuation resulted in parasitic load increase. On the other hand, 

animals submitted to the Leish-F2 + SLA-SE and Leish-F2 + SLA-IMQ-SE vaccine 

formulations were able to reduce the parasitic load and maintain this load at undetectable 

levels even after discontinuation of treatment. In conclusion, this study presents 

promising results, showing that combination of allopurinol with the recombinant Leish-

F2 + SLA-SE protein in the treatment of dogs naturally infected by L. infantum represents 

a major advance in the treatment of the disease, with parasite burden on undetectable 

levels even after the end of therapy. Further studies should be performed to elucidate the 

mechanisms of the immune response responsible for the success of this treatment 

schedule. 

Key-words: Canine Visceral Leishmaniasis; Vaccine; Adjuvant; Drug; Clinical signs; 

Therapy. 
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INTRODUÇÃO 

1. Leishmania E LEISHMANIOSE 

A leishmaniose visceral (LV) é uma doença de curso crônico, causada por 

protozoários do gênero Leishmania e que, de acordo com a Organização Mundial da 

Saúde (OMS), é uma das sete doenças tropicais mais importantes e representa um grave 

problema de saúde mundial, possuindo amplo espectro de manifestações clínicas com 

resultado potencialmente fatal (ALVAR et al., 2012; TORRES-GUERRERO et al., 

2017). 

A doença é generalizada nas áreas tropicais e subtropicais e encontrada em 97 

países da Europa, África, Ásia e América (ALVAR et al., 2012). Em 2015, 7 países 

(Brasil, Etiópia, Índia, Kênia, Somália, Sudão do Sul e Sudão) relataram mais de 90% 

dos casos de LV em todo o mundo (Figura 1) (WHO, 2017). 

 

 

As primeiras grandes epidemias de LV nas áreas do Brasil ocorreram em Teresina, 

no Nordeste do Brasil, entre 1981 a 1986, quando foram relatados quase mil casos da 

doença, a maioria proveniente de bairros recentemente criados na época, resultados de 

assentamentos de migrantes (COSTA; PEREIRA; ARAÚJO, 1990; DRUMOND; 

COSTA, 2011). No Brasil, esta doença é um problema de saúde pública com altas taxas 

de transmissão e letalidade (MAIA-ELKHOURY et al., 2008; HARHAY et al., 2011). 

Figura 1: Status da endemicidade da leishmaniose visceral humana no mundo (WHO, 2015) 
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A leishmaniose apresenta um espectro de manifestações clínicas causadas por 

diferentes espécies de Leishmania, que são parasitas intracelulares com ciclo de vida 

complexo, que requerem um hospedeiro susceptível e um vetor permissivo (AKHOUNDI 

et al., 2016; TORRES-GUERRERO et al., 2017). Assim as leishmanioses podem assumir 

diferentes formas clínicas que são englobadas em dois principais grupos: a Leishmaniose 

Visceral (LV) e a Leishmaniose Tegumentar (LT). 

A LV geralmente afeta o baço, fígado ou outros tecidos linfoides e, se não for 

tratada, é fatal (MURRAY et al., 2005; ANTINORI; SCHIFANELLA; CORBELLINO, 

2012). Já a LT pode ser classificada com base em seus aspectos clínicos, patológicos e 

imunológicos em leishmaniose cutânea localizada, quando o paciente apresenta lesões 

ulcerosas indolores únicas ou múltiplas; a cutaneomucosa, caracterizada por lesões 

mucosas agressivas nas regiões nasofaríngeas ou ainda como cutânea difusa, que se 

apresenta em lesões nodulares não ulceradas espalhadas pelo corpo (GHARBI et al., 

2015). 

 

2. AGENTE ETIOLÓGICO, VETOR E CICLO BIOLÓGICO 

Os parasitas do gênero Leishmania (ROSS, 1903) são flagelados da Família 

Trypanosomatidae, Ordem Kinetoplastida, Filo Protozoa e incluem vários protozoários 

obrigatórios de seres humanos e mamíferos domésticos e selvagens. Com base na 

localização no intestino do vetor, (LAINSON; RYAN; SHAW, 1987) distinguiram dois 

subgêneros: Leishmania (que inclui o complexo donovani, tropica, major, aethiopica, 

mexicana), que se replica no intestino médio e o Viannia (que inclui o complexo 

braziliensis, guyanensis, lainsoni, naifi), que se replica no intestino posterior (READY, 

2013; GHARBI et al., 2015). 

No Velho Mundo as principais espécies são: Leishmania (Leishmania) aethiopica, 

Leishmania (Leishmania) major, Leishmania (Leishmania) donovani e nas Américas são 

Leishmania (Leishmania) infantum chagasi, Leishmania (Viannia) braziliensis, 

Leishmania (Viannia) pananmensis, Leishmania (Viannia) guyanensis, Leishmania 

(Leishmania) amazonensis, Leishmania (Leishmania) mexicana 

(SARIDOMICHELAKIS, 2009). 

Considerando a presença ou ausência de reservatórios de animais para Leishmania, 

dois tipos básicos de ciclos epidemiológicos são observados: a forma zoonótica, 

geralmente causada pela Leishmania infantum, sinônimo de Leishmania chagasi, nas 
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Américas, Oriente Médio, Ásia Central, China e Mediterrâneo, tendo cães como os 

principais reservatórios e a forma antropozoonótica com transmissão de humanos para 

humanos sem o reservatório animal envolvido no ciclo de transmissão, causada 

principalmente pela Leishmania donovani que é prevalente na África Ocidental, 

Bangladesh, Índia e Nepal (GRAMICCIA, 2011; PALATINIK-DE-SOUSA; DAY, 

2011; VAN GRIENSVEN; DIRO, 2012; ROATT et al., 2014) . 

A transmissão dos protozoários desse gênero se dá entre hospedeiros humanos e 

animais pela picada de fêmeas de flebotomíneo infectadas no ato do repasto sanguíneo 

(Figura 2), sendo estas pertencentes ao gênero Phlebotomus, encontrado nos continentes 

europeus e Lutzomyia, nas Américas (MACHADO-COELHO et al., 1999; MAROLI et 

al., 2013; MCGWIRE; SATOSKAR, 2014). Das aproximadamente 900 espécies de 

flebotomíneos, em torno de 70 têm sido implicadas na transmissão da leishmaniose 

(READY, 2013). No Brasil, o principal vetor envolvido na transmissão do parasita é o 

flebotomíneo da espécie Lutzomyia longipalpis, mas no Estado do Mato Grosso do Sul 

(MS) já se tem registrado transmissão através da espécie Lutzomyia cruzi (BRITO et al., 

2014; FALCÃO DE OLIVEIRA et al., 2017). 

Os parasitas desse gênero são digenéticos (heteróxenos) e apresentam em seu ciclo 

de vida apenas duas formas evolutivas: a forma promastigota, que é flagelada e 

extracelular, e a forma amastigota, que é intracelular e sem movimento. As promastigotas 

apresentam corpo alongado, medindo entre 14 e 20µm e flagelo livre. As amastigotas têm 

corpo ovoide, medindo entre 2,1 e 3,2µm e flagelo interno (PESSOA; MARTINS, 1982).  
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3. LEISHMANIOSE VISCERAL NO CÃO 

Como muitas outras doenças zoonóticas transmitidas por vetores, a transmissão da 

infecção para as populações humanas está ligada a múltiplos fatores sociais e econômicos 

que colocam o ser humano em contato frequente com os insetos transmissores da doença 

(COSTA; PEREIRA; ARAÚJO, 1990). No caso particular da leishmaniose visceral, o 

ciclo natural de transmissão da floresta entre mamíferos silvestres e vetores 

flebotomíneos tem gradualmente mudado o modo de transmissão enzoótica para 

periurbana e urbana. 

A adaptação do vetor aos ambientes urbanos e a migração de seres humanos para a 

periferia das cidades são consideradas as principais razões para esta mudança 

epidemiológica, em que os cães se tornaram o principal reservatório conhecido da doença 

(BELO et al., 2013b; TRAVI, 2014), representando assim, a principal fonte de infecção 

para os vetores desta enfermidade potencialmente fatal. 

Em virtude da alta prevalência de infecção e o intenso parasitismo cutâneo, 

independentemente de sua apresentação clínica (DE QUEIROZ et al., 2011; LAURENTI 

et al., 2013; COURA-VITAL et al., 2014), o Ministério da Saúde adota no Brasil a 

Figura 2: Ciclo de vida da Leishmania infantum, onde cães, gatos e humanos são infectados 

quando picados pelo flebotomíneo (SYKES; BANETH; PETERSEN, 2014). 
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eliminação de cães quando soropositivos para L. infantum  como medida de controle em 

áreas endêmicas (BRASIL, 2014, 2016).  

Embora preconizada no Brasil, a eliminação de cães soropositivos é cada vez mais 

discutida e avaliada (NUNES et al., 2010; COSTA et al., 2013; MACHADO; SILVA; 

VILANI, 2016), particularmente quanto ao seu efeito na redução da prevalência de 

doenças humanas e caninas e sua aceitação pelos proprietários de animais e instituições 

de proteção animal (TESH, 1995; ZUBEN; DONALÍSIO, 2016). 

A patogênese da Leishmaniose Visceral Canina (LVC) envolve vários fatores, 

sendo um dos mais decisivos a progressão da doença estar associada à resposta imune 

que o animal desenvolve contra o parasita. Neste caso os anticorpos, em vez de ter a 

função de proteção, tornam-se altamente prejudiciais, ao participarem nos processos 

inflamatórios e serem responsáveis por muitos sinais clínicos associados à LVC 

(FREITAS et al., 2012; CANTOS-BARREDA et al., 2018), que podem acometer a pele, 

órgãos viscerais como: fígado, rins ou intestino, olhos, articulações e membranas 

mucosas.  

Os depósitos de complexos imunes, compostos, principalmente, por anticorpos IgG 

e IgM em diferentes zonas anatômicas (especialmente nos rins e olhos) são muito 

característicos (BRITO et al., 2004; CIARAMELLA et al., 1997; GARCÍA-ALONSO et 

al., 1996; KASZAK; PLANELLAS; DWORECKA-KASZAK, 2015). 

As manifestações clínicas da LVC são muito variáveis, pois as características 

clínicas de cada animal, bem como a evolução da doença dependem de complexas 

interações entre o parasita e as respostas imunológicas e genéticas de cada hospedeiro 

(BELO et al., 2013a; DE VASCONCELOS et al., 2017; HOSEIN; BLAKE; SOLANO-

GALLEGO, 2017). 

As lesões cutâneas são as principais queixas dos proprietários. Os cães infectados 

podem apresentar diferentes características clínicas que variam de aparentemente 

saudáveis (cães assintomáticos) a vários sinais característicos (cães sintomáticos), dentre 

os distúrbios da pele, as manifestações mais frequentes são: dermatite esfoliativa não 

pruriginosa com ou sem alopecia, dermatite erosiva-ulcerativa, dermatite nodular, papular 

ou pústula (SOLANO-GALLEGO et al., 2011; SILVA et al., 2017; RIBEIRO et al., 

2018). 

Dentre os problemas oculares a blefarite, uveíte e ceratoconjuntivite são 

observadas. Às vezes, observam-se também claudicação, epistaxis, problemas vasculares 
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ou neurológicos. No entanto, os sinais clínicos podem ser variáveis e inespecíficos 

(Figura 3). Na maioria dos casos, a linfadenomegalia, a apatia, a emaciação e a atrofia 

muscular também são observadas (CIARAMELLA et al., 1997; GHARBI et al., 2015; 

KASZAK; PLANELLAS; DWORECKA-KASZAK, 2015) e falhas renais são as causas 

de morte mais frequentes (GIUNCHETTI et al., 2008; SOLANO-GALLEGO et al., 

2011). Ambos os cães, assintomáticos e sintomáticos, podem ser infecciosos para os 

flebotomíneos, transmissores da leishmaniose (GRAMICCIA, 2011; LAURENTI et al., 

2013; RIBEIRO et al., 2018). 

 

 

  Figura 3: Principais sinais clínicos encontrados em cães com leishmaniose visceral.                          

(A) Emagrecimento; (B) Onicogrifose; (C) Dermatite esfoliativa; (D) úlcera de lábio; (E) úlcera 

de focinho; (F) úlcera em ponta de orelhas; (G) despigmentação de lábios; (H) blefarite/uveite; (I) 

hiperqueratose de focinho (Arquivo Pessoal). 
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As alterações hematológicas e bioquímicas na leishmaniose canina não são 

específicas (PALTRINIERI et al., 2016) e embora limitados para diagnóstico de LVC, 

são muito úteis para avaliação do estado clínico do animal e extensão das lesões, podendo 

fornecer indicações sobre o prognóstico da doença (REIS et al., 2006a; IKEDA-GARCIA 

et al., 2007; BRAZ et al., 2015).  

As alterações mais frequentemente relatadas em relação ao eritrograma de animais 

infectados são anemia normocítica e normocrômica e trombocitopenia (ABBEHUSEN et 

al., 2017; MELÉNDEZ-LAZO et al., 2018; MIRÓ; LÓPEZ-VÉLEZ, 2018; RIBEIRO et 

al., 2018). Em relação à contagem diferencial de leucócitos, deve-se considerar que o 

comportamento leucocitário varia com diversos fatores, como: status imunológico, 

gravidade dos sinais clínicos, presença de quadros infecciosos e ou parasitários 

associados (BUSH, 2004; BRAZ et al., 2015). Já a hiperglobulinemia associada à 

hipoalbuminemia, com diminuição da relação albumina globulina são as principais 

características bioquímicas da leishmaniose canina (SARIDOMICHELAKIS, 2009; 

TORRECILHA et al., 2017; MELÉNDEZ-LAZO et al., 2018; RIBEIRO et al., 2018). 

 

4. ASPECTOS GERAIS DA IMUNIDADE CONTRA A LEISHMANIOSE 

VISCERAL 

A eficácia da resposta imune é um aspecto fundamental na patogênese da doença e 

sua progressão, pois desempenha um papel crucial nas manifestações clínicas da LVC. 

Nem todos os cães expostos a L. infantum desenvolvem manifestações clínicas e as 

infecções subclínicas são mais frequentes que as doenças clínicas 

(SARIDOMICHELAKIS, 2009). Portanto, L. infantum em cães pode se manifestar como 

infecção subclínica crônica, doença autolimitada ou doença grave (SOLANO-

GALLEGO et al., 2009; RIBEIRO et al., 2018). Essas diferenças são devidas à resposta 

imune individual, onde uma resposta imune celular apropriada é essencial para controlar 

a infecção (KASZAK; PLANELLAS; DWORECKA-KASZAK, 2015; HOSEIN; 

BLAKE; SOLANO-GALLEGO, 2017; RIBEIRO et al., 2018). 

Em humanos (KAYE; AEBISCHER, 2011), camundongos (LIEW; O’DONNELL, 

1993) e cães (KOUTINAS; KOUTINAS, 2014; HOSEIN; BLAKE; SOLANO-

GALLEGO, 2017; PEREIRA-FONSECA et al., 2017), a imunidade protetora contra a 

leishmaniose depende do desenvolvimento de respostas imunes mediadas por linfócitos 

T CD4+, tipo T Helper 1 (Th1), caracterizadas pela produção inicial de Interluecina-12 
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(IL-12) pelas células apresentadoras de antígenos (APCs), que induzem a secreção de 

interferon gama (IFN-γ) e fator de necrose tumoral-α (TNF-α) (RODRIGUES et al., 2016; 

HOSEIN; BLAKE; SOLANO-GALLEGO, 2017; PEREIRA-FONSECA et al., 2017), 

estas por sua vez, induzirão a ativação dos mecanismos microbicidas dos macrófagos. 

Induzem a produção de óxido nítrico (NO) e espécies reativas de oxigênio (ROS), 

que são altamente eficazes na morte de formas amastigotas intracelulares (KAYE; 

SCOTT, 2011; PEREIRA-FONSECA et al., 2017), enquanto a resposta imune mediada 

por células de perfil Th2 e predomínio de linfócitos T CD8+ (KAYE; SCOTT, 2011; 

RODRIGUES et al., 2016), com produção de citocinas anti-inflamatórias, como a IL-4, 

IL-10, IL-13 e fator transformador de crescimento (TGF)-β, com resposta humoral 

exuberante, está relacionada à doença progressiva (KOUTINAS; KOUTINAS, 2014; 

RODRIGUES et al., 2016; HOSEIN; BLAKE; SOLANO-GALLEGO, 2017; TORRES-

GUERRERO et al., 2017; CARVALHO et al., 2018).  

Dessa forma a LVC grave geralmente está associada a títulos significativos de 

anticorpos de todas as classes, enquanto níveis baixos de anticorpos são característicos de 

infecções subclínicas ou cães expostos, mas não infectados (SARIDOMICHELAKIS, 

2009; LIMA et al., 2017). Embora o uso de diferentes isotipos de anticorpos tenha sido 

proposto para melhorar as avaliações sorológicas (INIESTA et al., 2005; DAY, 2007; 

FREITAS et al., 2012), os dados mais recentes de uma coorte de 134 cães sugerem que 

as respostas dos isotipos não têm maior valor preditivo (LARANJEIRA et al., 2014). 

O sistema imune inato tem mecanismos específicos para reconhecer rapidamente o 

parasita. Um componente importante do reconhecimento de patógenos compreende a 

família de receptores Toll-like (TLRs), receptores de reconhecimento de padrões (PRRs) 

e responsáveis por detectar padrões moleculares associados a patógenos (PAMPs) de 

vários grupos de microrganismos (OSPELT; GAY, 2010), incluindo Leishmania spp. 

(TUON et al., 2008; CHAUHAN et al., 2017) e que reconhecem Padrões Moleculares 

Associados a Danos (DAMPs), que são proteínas derivadas do hospedeiro (MIYAKE, 

2007; MIDWOOD; PICCININI, 2010) na inflamação crônica, desencadeando uma 

cascata de reações imunes (FUKATA; VAMADEVAN; ABREU, 2009).  

Até o momento, 13 TLRs foram descritos em mamíferos. Dez TLRs são expressos 

em humanos, 12  em camundongos (CHAUHAN et al., 2017) e 10 em cães (CUSCÓ et 

al., 2014).  
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5. DIAGNÓSTICO DA LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA 

Os métodos diagnósticos realizados para a LVC podem ser classificados em 

métodos sorológicos [quantitativos tais como o reação de imunofluorescência indireta 

(RIFI) e o ensaio imunoabsorvente ligado à enzima (ELISA) e qualitativos como os testes 

rápidos]; métodos parasitológicos e métodos moleculares [reação em cadeia da 

polimerase (PCR) convencional, nested e em tempo real]; (SOLANO-GALLEGO et al., 

2011). 

 

5.1. Diagnóstico sorológico 

Apesar da grande variedade de métodos diagnósticos disponíveis, no Brasil, os 

testes sorológicos autorizados e recomendados pelo Ministério da Saúde (MS) possuem 

sensibilidade e especificidade bastante variáveis. Por meio da nota técnica conjunta N° 

1/2011 – CGDT-CGLAB/DEVIT/SVS/MS, o MS substituiu o protocolo de diagnóstico 

da LVC, sendo utilizado atualmente o Teste Imunocromatográfico TRDPP® 

Leishmaniose Visceral Canina (Dual Path Plataform, Biomanguinhos), que utiliza a 

proteína recombinante rK28 (fusão do rK9, rK39 e rK26) como teste de triagem e o 

ELISA® – (Kit EIE Leishmaniose Visceral Canina - Biomanguinhos) como teste 

confirmatório, no lugar da reação de imunofluorescência indireta - Biomanguinhos 

(RIFI®) (Brasil 2011). Falhas nesses resultados podem causar a eliminação de animais 

não infectados, e, por outro lado, não detectar casos positivos, favorecendo a 

disseminação da doença (PEIXOTO; DE OLIVEIRA; ROMERO, 2015). 

O TRDPP® foi desenvolvido para detectar anticorpos contra antígenos rK9, rK39 

e rK26 e apresenta alta especificidade (96%) e baixa sensibilidade (47%) para identificar 

cães sem sinais clínicos de LV. No entanto, na presença de sinais, a sensibilidade do teste 

aumenta (98%) (GRIMALDI et al., 2012).  

Por outro lado, Laurenti et al. (2014), em um estudo comparativo do desempenho 

do TRDPP® com o ELISA produzido pela BioManguinhos (Brasil), utilizando amostras 

de soro de cães infectados clinicamente sintomáticos e assintomáticos de uma área 

endêmica de LVC, mostraram que o TRDPP® apresentou sensibilidade de 90,6% e 

especificidade de 95,1%, enquanto o ELISA mostrou a mesma sensibilidade (90,6%), 

mas baixa especificidade (77,8%). Além disso, eles mostraram que o TRDPP® forneceu 

uma maior precisão de 92,7%. Esses dados indicam que o TRDPP® teve bom 

desempenho como teste sorológico para LVC e detectou cães assintomáticos e 
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sintomáticos em proporções iguais em área endêmica (LAURENTI et al., 2014). O 

TRDPP® como um teste de triagem tem vantagens sobre o ELISA, devido à sua fácil 

manipulação e capacidade de mostrar resultados em 15 minutos; podendo ser usado tanto 

no campo quanto no laboratório (SANTIS et al., 2013). 

 

5.2 Diagnóstico parasitológico  

O diagnóstico parasitológico continua sendo o padrão ouro no diagnóstico da 

leishmaniose, devido à sua alta especificidade (HERWALDT, 1999). Os esfregaços de 

lesões sugestivas, aspirados do baço, medula óssea e linfonodos são examinados ao 

microscópio após a coloração com Giemsa, Leishman ou Panótico® (AKHOUNDI et al., 

2017).  

É uma abordagem rápida e barata, e fornece apenas informações quantitativas 

parciais sobre a carga parasitária, não permitindo discriminação entre espécies de 

Leishmania. Além disso, a sensibilidade é altamente dependente do número e da 

dispersão de parasitas na biópsia, bem como das habilidades técnicas de quem executa os 

testes. No entanto, em áreas endêmicas, ainda é uma abordagem diagnóstica útil devido 

à sua relação custo-benefício e simplicidade (HERWALDT, 1999; AKHOUNDI et al., 

2017). 

Embora o teste parasitológico seja considerado 100% específico, sua sensibilidade 

pode variar de menos de 30% a 100% em esfregaços obtidos por punção de linfonodos, e 

de 6,2% a 100% em esfregaços obtidos de medula óssea (REALE et al., 1999; 

SARIDOMICHELAKIS et al., 2005), a sensibilidade é menor em animais assintomáticos 

(SARIDOMICHELAKIS et al., 2005).  

No isolamento em meio de cultura in vitro as formas amastigotas do parasita 

modificam-se em formas promastigotas a partir de aspirados teciduais, raspados ou 

biópsias. Infelizmente, a recuperação de parasitas em cultura raramente demonstra 

eficiência superior a 70%, mesmo para cepas que são facilmente mantidas in vitro. A 

sensibilidade mais alta (98%) é alcançada quando se utiliza aspirado do baço. A punção 

esplênicas é considerada um procedimento invasivo e exige ambientes apropriados para 

a coleta (BRASIL, 2014). 

 

5.3. Métodos moleculares 

A PCR é uma técnica de biologia molecular para a replicação enzimática de DNA 

sem o uso de organismos vivos, como Escherichia coli ou levedura. A técnica permite 
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que uma pequena quantidade da molécula de DNA seja amplificada muitas vezes, de 

forma exponencial. Com mais DNA disponível, a análise é muito mais fácil. A PCR é 

comumente usada em laboratórios de pesquisa médica e biológica para uma variedade de 

tarefas, como a detecção de doenças hereditárias, a identificação de impressões digitais 

genéticas, o diagnóstico de doenças infecciosas, a clonagem de genes, testes de 

paternidade e computação de DNA (RAHMAN et al., 2013).  

A PCR permite a amplificação de DNA ou RNA através de ciclos repetitivos in 

vitro. A descrição de vários fragmentos de DNA específicos da espécie tornou este 

método viável para o diagnóstico da leishmaniose desde o início da década de 1990 

(SMYTH et al., 1992). A PCR é superior a outros métodos parasitológicos, como 

microscopia ou cultivo, particularmente para amostras com baixa carga parasitária 

(PAIVA-CAVALCANTI; REGIS-DA-SILVA; GOMES, 2010).  

Além do diagnóstico, a PCR tem aplicações na quantificação dos parasitas e, 

portanto, também monitora a progressão da doença, prevendo e controlando o resultado 

da terapia anti-Leishmania, definindo características específicas do parasita, como 

virulência ou resistência a drogas e discriminação de espécies (AKHOUNDI et al., 2017). 

Três diferentes técnicas de PCR estão disponíveis: PCR convencional, nested-PCR 

e PCR em tempo real (GOMES et al., 2008; MAIA; CAMPINO, 2008). A PCR em tempo 

real é uma PCR quantitativa, o que permite a medição confiável de produtos de DNA 

gerados pelo monitoramento da amplificação da molécula de DNA alvo durante cada 

ciclo de PCR, podendo ser usada quantitativamente ou semi-quantitativamente (PAIVA-

CAVALCANTI; REGIS-DA-SILVA; GOMES, 2010).  

 

6. QUIMIOTERAPIA DA LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA 

A quimioterapia consiste em fármacos com efeitos leishmanicidas ou 

leishmanistáticos que são capazes de reduzir a carga parasitária em cães doentes, onde 

uma alta porcentagem de animais tratados passam a atingir um estado de remissão de 

doença clínica por longos períodos de tempo (GUARGA et al., 2002; MIRÓ et al., 2011). 

Atualmente não há tratamento disponível para alcançar uma cura 100% em cães. 

Poucos medicamentos estão disponíveis para o tratamento da leishmaniose e a 

maioria deles está em uso há bastante tempo, dentre eles estão o antimonial pentavalente 

que foi a primeira classe de drogas aplicadas ao tratamento da leishmaniose e juntamente 

com a anfotericina B, pentamidina, miltefosine e paromomicina constituem os principais 
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recursos disponíveis para a quimioterapia das leishmanioses (ULIANA; TRINCONI; 

COELHO, 2017; RIBEIRO et al., 2018). 

No Brasil o tratamento da Leishmaniose Visceral Canina (LVC) é regulamentado 

pela portaria Interministerial n° 1.426 de 11/07/2008, que proíbe o tratamento da LVC 

com drogas de uso humano (Anfotericina B, Anfotericina Lipossomal e Antimoniato) ou 

outras drogas não registradas no MAPA. 

Recentemente o licenciamento do medicamento Miltefosine (MilteforanTM, Virbac) 

foi emitido, através da Nota Técnica Conjunta n° 001/2016 – MAPA/MS, permitindo 

assim o tratamento de cães com LVC. No entanto, foram levantadas questões sobre a sua 

eficácia e a resistência do parasita, incluindo outras desvantagens como recaídas ou 

normalização mais lenta de variáveis clínico-patológicas (ANDRADE et al., 2011; 

PROVERBIO et al., 2014; MANNA et al., 2015; MONDELAERS et al., 2016). 

Vários protocolos terapêuticos foram usados para a LVC, a maioria estabelecidos 

em países europeus (REGUERA et al., 2016; MIRÓ et al., 2017) utilizando drogas como 

antimonial pentavalente, anfotericina B convencional ou encapsuladas em lipossomas, 

sulfato de aminosidina, alopurinol, pentamidina, marbofloxacina e metronidazol, 

isoladamente ou em combinação, com recuperação clínica variável (OLIVA et al., 2010; 

ROATT et al., 2014; REGUERA et al., 2016; PINEDA et al., 2017; ULIANA; 

TRINCONI; COELHO, 2017; RIBEIRO et al., 2018).  

Na medicina veterinária, o alopurinol (um análogo de purina) é considerado o 

medicamento de primeira linha para tratamento de longo prazo da LVC. O alopurinol é 

uma droga hipoxantínica administrada por via oral que é metabolizada por parasitas de 

Leishmania para produzir um análogo inativo da inosina, que é incorporado ao RNA da 

Leishmania, causando assim uma tradução deficiente da proteína (MANNA et al., 2009). 

O alopurinol é uma droga amplamente utilizada para o tratamento da LVC, 

isoladamente (em monoterapia) ou em combinação com antimoniais pentavalentes ou 

miltefosine, devido à sua toxicidade relativamente limitada, sua eficiência em melhorar o 

estado clínico, baixo custo e a vantagem da administração oral (SOLANO-GALLEGO et 

al., 2011; MANNA et al., 2015).  

A droga é comumente usada dentro de um intervalo de dose de 10 a 30 mg/kg por 

dia para terapia de manutenção de longo prazo e os efeitos colaterais são incomuns 

(SOLANO-GALLEGO et al., 2011; MANNA et al., 2015). Em cães, a eficácia do 

alopurinol em produzir remissão clínica é semelhante à dos antimoniais pentavalentes, 



 

 

 

22 

 

embora ambos os fármacos, usados isoladamente ou em associação, não alcancem a 

erradicação completa dos parasitas (KOUTINAS et al., 2001).  

Poucos efeitos colaterais do alopurinol são conhecidos em cães, mas o uso 

prolongado dessa droga pode resultar na formação de urólitos xantínicos (TORRES et al., 

2016). Recentemente foi publicado o primeiro relato de resistência ao alopurinol em 

parasitas de L. infantum isolados de cães, e isso foi associado à recidiva clínica (YASUR-

LANDAU et al., 2016). 

O antimoniato de meglumina (Glucantime®) é amplamente utilizado no tratamento 

da LVC na Europa e em outras partes do mundo (REGUERA et al., 2016; MIRÓ et al., 

2017). O mecanismo de ação dos antimoniais pentavalentes continua pouco 

compreendido, mas parece ser um evento que envolve diversos aspectos do metabolismo 

do parasita. Tem sido sugerido que algumas particularidades químicas na composição 

destes fármacos podem contribuir para seus efeitos farmacológicos. Por exemplo, os 

carboidratos, como o ácido glicônico (presente no Pentostan® ou no Glucantime®), são 

capazes de formar complexos solúveis em água com o átomo de antimônio, o que pode 

distribuir os agentes antimoniais para os macrófagos infectados (ROBERTS; BERMAN; 

RAINEY, 1995; SERENO et al., 2001). 

Vários estudos avaliaram a eficácia do antimoniato de meglumina com protocolos 

que variavam na administração da via, dose e duração. O antimoniato de meglumina tem 

sido usado por via subcutânea (SC) (a cada 12, 24 ou 48 h), intramuscular (IM) (a cada 

24 ou 48 h) ou por via intravenosa (IV) por um período inicial variando entre uma semana 

e meia e 7 semanas, até 25 semanas. A dose diária total varia entre 50 mg e 100 mg/kg/dia 

(NOLI; AUXILIA, 2005; PARADIES et al., 2012; MANNA et al., 2015; SOLANO-

GALLEGO et al., 2016).  

No cão, a farmacocinética do antimoniato de meglumina foi estabelecida (TASSI 

et al., 1994; VALLADARES et al., 1996), tendo uma meia vida curta: 21, 42 e 122 

minutos, quando administrada por via IV, IM e SC respectivamente e sendo 80% a 95% 

do antimônio excretada pela urina entre 6 e 9 horas após a administração (TASSI et al., 

1994; VALLADARES et al., 1996; SLAPPENDEL; TESKE, 1997). Injeções 

intramusculares de antimoniais pentavalentes podem causar efeitos colaterais graves, 

incluindo fibrose muscular e formação de abscesso. Outros efeitos colaterais dos 

antimoniais incluem distúrbios gastrointestinais, dor muscular tardia e rigidez articular 

(SLAPPENDEL; TESKE, 1997). 
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O Miltefosine foi inicialmente desenvolvido como uma droga anticancerígena, 

sendo a primeira droga oral eficaz para Leishmaniose Visceral Canina (LVC), e 

representa um grande avanço no tratamento da doença (CROFT; COOMBS, 2003).  

O nome químico da miltefosine é hexadecil 2-(trimetilazanil) etil fosfato, um éter 

de fosfocolina com cadeia alquílica de 16 carbonos, também conhecido como 

hexadecilfosfocolina de fórmula empírica (C21H45NO4P), resultando em um peso 

molecular de 407,57 g/mol (DORLO et al., 2012; NO, 2016).  

A principal atividade antileishmania da droga deve-se à modulação dos receptores 

da superfície celular, do metabolismo do inositol, da ativação da fosfolipase e da proteína 

cinase-C em vias mitogênicas, resultando em apoptose (VERMA; DEY, 2004; DORLO 

et al., 2012).  

Os principais efeitos colaterais da droga incluem distúrbios gastrointestinais, mas 

os sintomas são transitórios ou reversíveis; entretanto, a teratogenicidade é um problema 

grave (SUNDAR; OLLIARO, 2007). Em cães não foram relatados efeitos nefrotóxicos e 

o vômito foi o efeito colateral mais comum (WOERLY et al., 2009). No entanto, questões 

sobre sua eficiência e resistência do parasita foram levantadas (ANDRADE et al., 2011; 

PROVERBIO et al., 2014). 

Além das drogas citadas, existem outros produtos que são propostos para modular 

a resposta imune, imunoestimulando o organismo animal, como a domperidona, citocinas 

e vacinas (imunoterapia) (GÓMEZ-OCHOA et al., 2009; SABATÉ et al., 2014; 

REGUERA et al., 2016).  

 

7. IMUNOTERAPIA DA LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA 

A vacinação é considerada uma das formas mais econômicas/efetivas de controlar 

a infecção por Leishmania. No entanto, nenhuma vacina contra a leishmaniose humana 

está atualmente disponível. Vários candidatos foram propostos nas últimas décadas 

(KUMAR; ENGWERDA, 2014). Alguns se mostraram imunogênicos e conferiram 

proteção contra Leishmania em modelos de roedores. No entanto, a maioria deles foi 

descartada depois de provar ser ineficaz em grandes animais (GRADONI et al., 2005; 

KUMAR; ENGWERDA, 2014). 

Devido à falta de tratamentos eficazes e de baixo custo, esforços consideráveis 

foram dedicados ao desenvolvimento de vacinas e, embora estudos iniciais tenham 

sofrido com efeitos colaterais desagradáveis, resultando em complicações clínicas, vários 
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antígenos de Leishmania foram explorados como candidatos promissores para uma 

vacina. Esses antígenos incluíam parasitas de Leishmania mortos ou vivos atenuados 

(primeira geração), proteínas recombinantes de Leishmania (segunda geração), DNA 

codificador de proteínas Leishmania (terceira geração) e imunomoduladores (ABDIAN 

et al., 2011; ARAÚJO et al., 2011;  NAGILL; KAUR, 2011; SINGH; SUNDAR, 2012; 

ALVAR et al., 2013; KUMAR; ENGWERDA, 2014; GRADONI, 2015).  

Nas últimas décadas, as vacinas de segunda geração passaram a ser amplamente 

utilizadas e são baseadas na definição de subunidades sintéticas ou recombinantes 

geneticamente modificada de Leishmania sp., através de bactérias recombinantes ou de 

vírus que carreiam genes do antígeno de Leishmania (CONNELL et al., 1993; 

MCMAHON-PRATT et al., 1993) e nas frações nativas purificadas dos parasitas 

(PALATNIK et al., 1989; JARDIM et al., 1991; RACHAMIM; JAFFE, 1993). 

Várias proteínas de Leishmania foram identificadas, com base na abundância e 

localização de superfície (HANDMAN et al., 1986), clones de células T, triagem de pools 

de antígenos (MELBY et al., 2000) e seleção de bibliotecas de expressão com soros de 

animais e humanos infectados (REED; BADARO; LLOYD, 1987; SKEIKY et al., 1995a, 

1998, WEBB et al., 1996, 1997, 1998; RAFATI et al., 2001).  

Estes incluem a glicoproteína 63 (gp63), glicoproteína 46 da membrana (gp46, 

também conhecida como M-2), ligante fucose manose (FML), homólogo de receptores 

Leishmania para C quinase ativada (p36/LACK), NH36, quimera Proteína Q , proteinase 

cisteína B (CP) e antígenos CPA, GRP78, LD1, proteína de superfície acilada hidrofílica 

B1 (HASPB1), LCR1, proteína salivar 15 (SP15), antígeno de superfície promastigota 2 

(PSA-2), A-2, histona H1, MML, fator de alongamento e iniciação de L. brasiliensis 

(LeIF), homólogo de L. major da proteína indutível por estresse eucariota-1 (LmSTI1), 

homólogo de L. major do antioxidante específico de tiol eucariótico (TSA) e Leish-111f 

(NAGILL; KAUR, 2011; JAIN; JAIN, 2015).  

Entre os animais domesticados afetados pela infecção por Leishmania, os cães são 

as espécies mais comuns e as opções de tratamento para a LVC são limitadas, por isso os 

cães infectados são comumente eutanasiados (MORENO; ALVAR, 2002).  

A quimioterapia na LVC não é amplamente recomendada por ser apenas 

parcialmente eficaz e, além disso, se o tratamento canino for realizado com os mesmos 

medicamentos usados para tratar a infecção humana, pode-se aumentar o risco do 

surgimento de parasitas resistentes a drogas (NOLI; AUXILIA, 2005).  
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Uma vacina canina para prevenção ou tratamento pode ser extremamente benéfica, 

uma vez que os cães que abrigam L. infantum servem como um reservatório intimamente 

ligado à infecção humana (América do Sul e Sul da Europa) (JAIN; JAIN, 2015). O uso 

de uma vacina canina para reduzir o papel deste reservatório de infecção e interromper a 

transmissão da Leishmania para humanos poderia eliminar a necessidade de eutanásia, 

dessa forma, vários estudos demonstraram graus de eficácia variáveis em abordagens de 

vacinas profiláticas e terapêuticas na LVC (SILVA et al., 2000; GRADONI et al., 2005; 

PALATNIK-DE-SOUSA et al., 2009; BORJA-CABRERA et al., 2010; TRIGO et al., 

2010). 

Assim, se a imunização é capaz de prevenir a transmissão do parasita ao vetor, a 

vacinação dos cães pode ser o principal método para o controle da doença em áreas 

endêmicas (DE LUCA et al., 2001; GRADONI, 2015; GRIMALDI et al., 2017). Como 

resultado da pesquisa sobre o desenvolvimento de vacinas contra a LVC, o Brasil tornou-

se o primeiro país do mundo a oferecer vacinas disponíveis comercialmente para imunizar 

cães (FERNANDES et al., 2014).  

Em 2014, duas vacinas disponíveis comercialmente foram licenciadas pelo 

Ministério da Agricultura para uso em cães: Leish-Tec® (Hertape SA, Juatuba, Brasil), 

que contém uma proteína amastigota recombinante específica para o estágio de diferentes 

espécies de Leishmania (rA2) mais saponina como adjuvante (COELHO et al., 2003; 

ZANIN et al., 2007; FERNANDES et al., 2008) e Leishmune® (Zoetis, Campinas, 

Brasil), composto de glicoproteínas semi-purificadas do ligante fucose manose (FML) de 

Leishmania donovani e saponina (SILVA et al., 2000; BORJA-CABRERA et al., 2002; 

PARRA et al., 2007).  

No entanto, em novembro de 2014, o Ministério da Agricultura do Brasil suspendeu 

a licença provisória concedida à vacina Leishmune® por não atender totalmente aos 

requisitos de um ensaio clínico de vacina de fase III (DE MENDONÇA et al., 2016). Em 

um estudo prospectivo (FERNANDES et al., 2014), 92,9% dos cães imunizados com 

Leish-tec® permaneceram saudáveis durante o período de 11 meses de acompanhamento. 

Já no estudo de fase III randomizado, realizado em cães de uma área endêmica no estado 

de Minas Gerais, foi observado que a vacina possui uma eficácia de 80,8% e uma redução 

de 46,6% na transmissão para flebotomíneos alimentados de cães vacinados durante o 

xenodiagnóstico (REGINA-SILVA et al., 2016).  



 

 

 

26 

 

Estudos avaliando Leishmune® como uma vacina profilática em cães expostos à 

infecção natural mostraram taxas similares de resultados clínicos, variando de 83,3% (DE 

AMORIM et al., 2010) a 95% (BORJA-CABRERA et al., 2002). Dessa forma, o sucesso 

das vacinas contra a LVC encorajaram os cientistas para o desenvolvimento da vacina 

contra a leishmaniose humana. 

É improvável que uma vacina ideal contra a leishmaniose consista em um único 

antígeno. Então, vários autores têm buscado selecionar antígenos com capacidade para 

proteger camundongos e primatas, e testar combinações de antígenos em modelos 

profiláticos e terapêuticos (COLER; REED, 2005).  

Das muitas proteínas testadas, três das que apresentaram melhor resposta (TSA, 

LmSTI1 e LeIF) para a leishmaniose, foram selecionadas para inclusão em uma vacina 

baseada em subunidades (SKEIKY et al., 2002).  

Uma mistura de TSA e LmSTI1 também foi demonstrada como indutora de boa 

proteção tanto nos modelos de primatas e murinos da leishmaniose cutânea como uma 

vacina profilática (CAMPOS-NETO et al., 2001). O terceiro componente, LeIF, mostrou 

conferir proteção parcial no modelo BALB/c como vacina terapêutica, uma propriedade 

atribuída à sua atividade adjuvante promotora de resposta do tipo Th1 (BORGES et al., 

2001; PROBST et al., 1997; SKEIKY et al., 1995a, 1998). No entanto, do ponto de vista 

prático, uma vacina que consiste em múltiplas proteínas recombinantes seria difícil e cara 

de fabricar.  

Uma proteína de fusão recombinante de 111kDa, a Leish-111f (conhecida também 

como Leish-F1 ou MML), composta de uma única poliproteína recombinante que 

compreende as sequências de três proteínas geneticamente ligadas em série (na ordem 

TSA – LmSTI1 – LeIF) (Figura 4) que estão presentes nas formas amastigota e 

promastigota do parasita e são altamente conservadas entre espécies do gênero 

Leishmania, um requisito para assegurar a proteção entre espécies (SKEIKY et al., 1995b, 

1998; WEBB et al., 1996, 1998) surge como candidato promissor a uma vacina de 

segunda geração. 

Esta vacina em formulação com MPL-SE demonstrou proteger ratos, hamsters e 

macacos rhesus contra LV e LC (COLER et al., 2007; SKEIKY et al., 2002), embora não 

protegesse consistentemente os cães contra a LV (GRADONI et al., 2005; MIRET et al., 

2008; MORENO et al., 2007). Dessa forma a Leish-111f foi a primeira vacina de 

subunidade para leishmaniose que alcançou estudos clínicos de fase I e II em seres 
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humanos (VÉLEZ et al., 2009; LLANOS-CUENTAS et al., 2010; NASCIMENTO et al., 

2010).  

 

 

 

Posteriormente, outras modificações à proteína de fusão Leish-111f foram feitas 

para simplificar a fabricação; as melhorias do processo incluíram a remoção do marcador 

seis-His N-terminal e a mutação de um ponto quente proteolítico para reduzir a 

degradação proteica. A nova construção de 110kDa foi nomeado Leish-110f (conhecida 

também com F2) (VEDVICK et al., 2008).  

Outro grande avanço no desenvolvimento de vacinas candidatas contra a 

leishmaniose, assim como outras doenças que requerem respostas de células T potentes e 

dirigidas, ocorreu com a identificação de adjuvantes capazes de induzir respostas Th1. A 

descoberta de que agonistas apropriadamente formulados do receptor do tipo Toll (TLR) 

podem estimular respostas imunes Th1 tem impactado profundamente o desenvolvimento 

de vacinas contra patógenos intracelulares como Leishmania (BETHONY et al., 2011). 

 

8. ADJUVANTES IMUNOLÓGICOS 

Os adjuvantes de vacina são críticos para o desenvolvimento efetivo de respostas 

protetoras com muitos antígenos. Os adjuvantes do agonista do receptor do tipo Toll-like 

(TLR) são particularmente promissores, pois envolvem o sistema imune inato para 

estimular uma resposta imune adaptativa mais forte e durável (REED; ORR; FOX, 2013). 

Os TLRs participam do controle de infecções pela regulação da resposta imune 

inata mediada por padrões moleculares associados ao patógeno (PAMPs), como 

glicolipídios, peptidoglicanos e lipopeptídeos, comuns em um grande grupo de 

microrganismos e são responsáveis por mediar as respostas imunes pela produção de fator 

de necrose tumoral-α (TNF-α), IL-12 e óxido nítrico (NETEA et al., 2004; JAIN; JAIN, 

2015).  

Figura 4. Representação esquemática da construção de Leish-111f contendo genes ligados de 

forma tandem de TSA, LmSTI1 e LeIF (COLER; REED, 2005). 
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Os TLRs são divididos em dois subgrupos, dependendo da sua localização celular 

e dos respectivos ligantes de PAMPs. Um grupo é composto por TLR1, TLR2, TLR4, 

TLR5, TLR6 e TLR11, que são expressos na superfície celular e reconhecem 

principalmente componentes da membrana microbiana, como lipídios, lipoproteínas e 

proteínas; outro grupo é composto de TLR3, TLR7, TLR8 e TLR9, que são expressos 

exclusivamente em vesículas intracelulares, como o retículo endoplasmático (ER), 

endossomos, lisossomos e endolisossomos, e reconhecem os ácidos nucléicos 

microbianos (MOGENSEN, 2009; KAWAI; AKIRA, 2010). O ligante para o TLR10 é 

desconhecido (Figura 5) (KAWAI; AKIRA, 2010). 

 

  

 

 

 

Desde então, ligantes para TLR 7/8 (Imiquimod, Resiquimod) (VASILAKOS; 

TOMAI, 2013), TLR 9 (CpG) (SCHEIERMANN; KLINMAN, 2014; SHIROTA; 

Figura 5:Funções fisiológicas dos receptores Toll-like (TLRs). Localização celular e 

respectivos ligantes de PAMPs. Esta figura foi adaptada da Ref (RAKOFF-NAHOUM; 

MEDZHITOV, 2009). 
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KLINMAN, 2014), TLR 5 (Flagellin) (MIZEL; BATES, 2010) e TLR 4 (ALVING et al., 

2012; IRETON; REED, 2013; REED; ORR; FOX, 2013) foram avaliados pré-

clinicamente como componentes de adjuvantes de vacinas. 

Dos 11 membros da família TLR, o TLR4 e o TLR9 contribuem principalmente na 

resposta imune contra a infecção por Leishmania. Também foi sugerido que esses dois 

TLRs desempenham um papel possível no mecanismo antileishmanial da miltefosine. 

Assim, esses receptores também poderiam ser fator importante na concepção da vacina 

candidata adequada contra a infecção leishmanial, bem como no sistema de liberação 

direcionada de drogas para o tratamento da leishmaniose (SAHA; MUKHOPADHYAY; 

CHATTERJEE, 2011; MUKHERJEE et al., 2012). 

O agonista de TLR4 mais conhecido é o lipopolissacarídeo (LPS), que se apresenta 

na membrana externa das bactérias Gram-negativas, mostrando muitos efeitos adversos 

e, para supera-los, foram introduzidas variações modificadas do LPS, cada uma com 

características únicas e potencial de ativação de TLR4, incluindo derivados biológicos da 

molécula LPS original, como o monofosforil lipídeo A (MPL) (COLER et al., 2011), bem 

como substitutos totalmente sintéticos. O MPL é um derivado do LPS obtido a partir da 

Salmonella minnesota R595 (BALDRIDGE; CRANE, 1999) e exibe apenas ~ 0,1% da 

toxicidade inflamatória do LPS (QURESHI et al., 1997; EVANS et al., 2003). Quando 

usado como adjuvante, o MPL aumenta as respostas imunológicas específicas do 

imunógeno, promovendo o desenvolvimento de células T CD4+ Th1 (REED et al., 2009). 

Moléculas de segunda geração que são sintéticas e alvo para TLR4 também estão 

sendo desenvolvidas. Algumas delas, como os agonistas sintéticos glicopiranosil lipídico 

(GLA, também chamado de PHAD ou MPLA sintético) (FOX et al., 2017) e o adjuvante 

lipídico de segunda geração (SLA) estão sendo desenvolvidos pelo Infectious Disease 

Research Institute (IDRI) e se mostraram promissores em estudos pré-clínicos e clínicos 

em seres humanos (ANDERSON et al., 2010; COLER et al., 2011; LOUSADA-

DIETRICH et al., 2011).  

O GLA é um análogo sintético do Lipídeo A e é baseado simplesmente na estrutura 

da molécula natural (COLER et al., 2011; LOUSADA-DIETRICH et al., 2011). Depois 

que a estrutura do complexo humano MD2/TLR4 foi publicada (PARK et al., 2009), o 

uso dessa estrutura foi utilizado para projetar um novo agonista. O SLA foi desenvolvido 

in silico (CARTER et al., 2016) através de modificação racional das cadeias acilares 

terminais do GLA (Figura 6) (COLER et al., 2011), uma molécula precursora agonística 
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de TLR4 atualmente em desenvolvimento clínico de fase II (PAES et al., 2016). O SLA 

foi desenvolvido para se encaixar melhor no receptor MD2/TLR4 humano e parece ter 

algumas propriedades benéficas para induzir citocinas de perfil Th1, enquanto mantém 

baixos níveis de citocinas anti-inflamatórias (FOX et al., 2017). 

 

 

 

A molécula resultante, SLA, tem várias propriedades desejáveis e foi desenvolvida 

através de ensaios clínicos em humanos (BALDWIN et al., 2016; PAES et al., 2016). 

Nesses estudos, a molécula de SLA foi capaz de induzir respostas adaptativas mais 

robustas em humanos do que agonistas de TLR4 similares, e tornou-se um dos principais 

candidatos para algumas indicações de vacinas em humanos (CARTER et al., 2016; FOX 

et al., 2017). 

Os TLRs 7 e 8 são filogenética e estruturalmente relacionados (HEIL et al., 2004). 

Ambos reconhecem sequências de RNA de cadeia simples (ssRNA) contendo sequências 

ricas em poli-U ou GU e são ativadas por imidazoquinolinas sintéticas incluindo 

imiquimod (R-837) e resiquimod (R-848) bem como por análogos de guanosina como o 

loxoribina (LEE et al., 2003; DIEBOLD et al., 2004; HEIL et al., 2004; JURK et al., 

2006).  

As imidazoquinolinas são atrativas como novos adjuvantes para vacinas proteicas 

fracamente imunogénicas (JOHNSTON; BYSTRYN, 2006). As imidazoquinolinas são 

uma família de compostos orgânicos sintéticos, dos quais o imiquimod é o mais 

conhecido (HUSSEIN et al., 2014). O imiquimod é uma pequena molécula que ativa os 

receptores Toll-like 7 e 8 (TLR 7/8) em células apresentadoras de antígenos e medeia a 

Figura 6. Estruturas comparativas de ligantes de TLR4 (FOX et al., 2017). 
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produção de uma variedade de citocinas, incluindo IFN-α, IFN-γ, TNF-α, IL-1 e IL-12 

levando à indução de respostas imunes Th1 aumentadas (HEMMI et al., 2002; TOMAI 

et al., 2007; HUSSEIN et al., 2014). 

Como os TLRs são os primeiros receptores inatos que reconhecem a Leishmania, 

uma terapia direcionada por TLR possui um forte potencial de sucesso. Da mesma forma, 

como os ligantes TLR aumentam a resposta imune, eles podem ser usados como 

adjuvantes nas estratégias profiláticas, sendo essa interação entre Leishmania e TLR de 

grande interesse e foco de pesquisa (CHAUHAN et al., 2017). 

 

9. MEDIDAS DE CONTROLE E PROFILAXIA  

As medidas de controle atualmente empregadas pelo Ministério da Saúde para o 

controle da LV consistem em: diagnóstico e tratamento precoce de casos humanos; 

redução das populações de flebotomíneos por meio da pulverização de inseticidas 

residuais em domicílios; levantamentos sorológicos de cães e eutanásia de animais 

soropositivos e educação em saúde (BRASIL, 2014).  

Estudos mostraram que essas medidas de controle apresentam limitações 

significativas, o que compromete sua eficácia e não impede a disseminação da doença. 

Entre essas limitações, podemos citar o alto custo, a oposição de donos de cachorros, 

médicos veterinários e instituições de proteção animal, uma alta rotatividade de cães e 

intervalos prolongados entre o diagnóstico e a remoção dos cães (GONTIJO; MELO, 

2004; OLIVEIRA; MORAIS; MACHADO-COELHO, 2008; ZUBEN; DONALÍSIO, 

2016). 

Considerando que a picada do flebotomíneo é a mais importante via de transmissão 

da LV, as medidas de controle da infecção devem ser primariamente focadas na 

prevenção do contato com o inseto vetor, seja através de barreiras físicas (redes de malha 

fina nas janelas e canis), barreiras químicas (repelentes) ou manuseio (evitando a 

exposição ao crepúsculo, eliminando o material peridomiciliar orgânico).  

Prevendo uma grande possibilidade de falha dessas medidas, o cão ainda precisa 

ser capaz de responder ao desafio de infecção causado pelas picadas de flebotomíneos 

infectados, preferencialmente por uma resposta imune adaptativa previamente 

desenvolvida através da vacinação, ou como última alternativa, por quimioterápicos, que 

podem impulsionar o sistema imunológico para ajudar a combater a infecção (RIBEIRO 

et al., 2018). 
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As coleiras impregnadas com deltametrina a 4% são atualmente consideradas uma 

medida importante para a prevenção do animal, uma vez que elas atuam como repelente 

eficaz contra o vetor, promove o aumento da mortilidade de flebotomíneos, além de 

diminuir a prevalência e a incidência da infecção canina (DAVID et al., 2001; 

WERNECK, 2014; SEVÁ et al., 2016), o que seria uma alternativa a eutanásia para o 

controle da LVC no Brasil (COSTA et al., 2013).  

O mecanismo de repelência é pouco estudado, mas supõe-se que o inseticida atue 

nos órgãos sensitivos do vetor juntamente com a combinação de gás carbônico e odores 

exalados pelo hospedeiro afetando sua atração à picada. (KILLICK-KENDRICK, 1999). 

O longo tempo de efeito que a coleira apresenta é explicado pela liberação da deltametrina 

induzida pelo atrito do colar com o pescoço do cão, espalhando-se por todo corpo do 

animal e protegendo-o contra picadas (KILLICK-KENDRICK, 1999; DAVID et al., 

2001).  

Alguns experimentos demonstram que o efeito das coleiras (repelente e letal) sobre 

os flebotomíneos ocorre uma a duas semanas após a colocação ( KILLICK-KENDRICK 

et al., 1997; DAVID et al., 2001), que corresponde ao tempo necessário para que a 

deltametrina se espelhe pelo corpo do cão. No entanto, o uso de colares impregnados com 

deltametrina como parte dos programas nacionais ou regionais de controle em países 

endêmicos apresenta desafios: os colares são caros, precisam ser usados por 80% da 

população canina para causar impacto em casos humanos, e eles precisam ser substituídos 

a cada 6 meses ou antes, se forem perdidos (MAROLI et al., 2001; FOGLIA MANZILLO 

et al., 2006). 

Nesse contexto, considerando que a LV é uma doença fatal e que atualmente não 

existe cura para a doença no cão, o presente trabalho avaliou o uso de duas vacinas 

imunoterápicas de proteína recombinante de segunda geração associadas com dois 

adjuvantes de receptores do tipo Toll, sendo uma um agonista TLR4 e outra com os 

agonistas TRL4 e 7, associadas ao alopurinol no tratamento de cães naturalmente 

infectados por L. infantum, a fim de tentar obter a cura parasitológica ou melhora dos 

sinais clínicos da doença.  
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10. OBJETIVOS 

10,1. Objetivo Geral: 

Avaliar o potencial terapêutico da proteína recombinante de fusão Leish-F2 com 

diferentes adjuvantes para tratamento de cães com Leishmaniose Visceral canina, 

naturalmente infectados em área endêmica.   

 

10.2. Objetivos Específicos: 

 Avaliação da evolução dos sinais clínicos dos animais nos diferentes grupos 

 Avaliação da carga parasitária antes, durante e 245 dias após o final do esquema 

terapêutico em diferentes órgãos. 

 Comparar o melhor sítio de detecção de L.infantum para fins de diagnóstico.  

 

10.3. Desfecho Primário: 

 Cura parasitológica. 

10.4. Desfecho Secundário: 

• Redução do escore clínico de gravidade da LVC;   

• Redução de carga parasitária nos diferentes órgãos como: fígado, baço, rins, pele 

e linfonodos.  
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Os dados serão apresentados na forma de dois artigos intitulados:  

1. Combination chemo- and immunotherapy provides long term clinical 

improvement and sustained parasite clearance in L. infantum-infected dogs, 

seguindo as normas para publicação da Revista njp Vaccines. 

2. Scoring clinical sings can help diagnose canine visceral leishmaniasis in a 

highly endemic area in Brazil, publicada na Revista Memórias do Instituto 

Oswaldo Cruz.  
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CAPÍTULO I* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Manuscrito redigido conforme as normas do periódico njp Vaccines 
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CAPÍTULO II* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Publicada na Revista Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. 



 

 

 

62 

 

  



 

 

 

63 

 

 



 

 

 

64 

 

  



 

 

 

65 

 

  



 

 

 

66 

 

  



 

 

 

67 

 

  



 

 

 

68 

 

  



 

 

 

69 

 

  



 

 

 

70 

 

  



 

 

 

71 

 

  



 

 

 

72 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa traz informações altamente relevantes sobre a utilização de sinais 

clínicos capazes de auxiliar médicos veterinários no diagnóstico da LVC principalmente 

em áreas endêmicas com recursos diagnósticos limitados, bem como a utilização de 

proteínas recombinantes e adjuvantes combinada com o alopurinol na 

imunoquimioterapia de cães naturalmente infectados com LVC. 

O escore clínico aqui proposto teve um bom desempenho na discriminação de cães 

positivos para LVC de cães com outras patologias. Além disso alguns sinais clínicos 

foram mais correlacionados com a positividade da LVC em particular os sinais oculares 

e cutâneos. 

A quimioterapia aqui avaliada teve resultados promissores indicando que o uso de 

uma abordagem imunoquimioterapica combinada, envolvendo o tratamento com 

alopurinol em conjunto com a formulação da vacina Leish-F2 + SLA-SE, para o 

tratamento de LVC aliviou os sintomas e reduziu as cargas de L. infantum tanto a curto 

como a longo prazo. 

Todos os resultados aqui apresentados representam um grande avanço no 

diagnóstico, tratamento e manejo da LVC, contribuindo dessa forma no manejo da 

infecção por L. infantum e potencial transmissão para causar doença humana.  
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