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MATERIAL E MÉTODOS

Entre maio e dezembro de 2017, coletaram-se

amostras de soro de 564 gatos domésticos (Felis catus

domesticus) atendidos no Hospital Veterinário da

Universidade Federal de Campina Grande, Patos-PB.

A presença de anticorpos anti-Leishmania sp. foi

determinada através dos testes ELISA-S7® (Biogene)

e TR-DPP® (Bio-Manguinhos), seguindo as

recomendações dos fabricantes (Figura 1).

A leishmaniose visceral é causada pela Leishmania

infantum, transmitida pelo flebotomíneo Lutzomyia

longipalpis, sendo o cão (Canis lupus familiaris) o

principal reservatório doméstico. Entretanto, os gatos

domésticos podem ser infectados e manifestar a

doença acidentalmente, sendo crescente o número de

relatos de casos de leishmaniose felina no mundo,

inclusive no Brasil, porém são raras as pesquisas a

respeito da sua real distribuição e importância na

epidemiologia da leishmaniose visceral. O objetivo

desse estudo foi determinar a prevalência de

anticorpos anti-Leishmania sp. em gatos domésticos

atendidos no Hospital Veterinário da Universidade

Federal de Campina Grande, Patos-PB.

INTRODUÇÃO

Faz-se necessário a divulgação para a classe

profissional dos médicos veterinários e tutores a respeito

do crescente número de casos de leishmaniose visceral

em gatos, devendo esta enfermidade fazer parte do

painel de diagnósticos diferenciais, como também iniciar

o emprego de medidas de controle que envolvam os

gatos, principalmente em áreas endêmicas e favoráveis

à manutenção do vetor.

CONCLUSÃO

Nas últimas décadas, muitos estudos confirmaram que

a leishmaniose felina é relativamente comum em áreas

endêmicas para leishmaniose humana e canina, porém

com menor prevalência devido à uma relativa resistência

imunológica natural (SOLANO-GALLEGO et al., 2007;

CARDOSO et al., 2010; PENNISI et al., 2015).

Segundo o LeishVet, os gatos são capazes de infectar

flebótomos e, portanto, podem agir como um

reservatório secundário, e as taxas de prevalência de

infecção por L. infantum em gatos, em estudos

sorológicos ou moleculares, variam de 0% a mais de

60% (PENNISI et al, 2015).

DISCUSSÃO

REFERÊNCIAS

Cardoso L, Lopes AP, Sherry K, Schallig H, Solano-Gallego L. Low seroprevalence of

Leishmania infantum infection in cats from northern Portugal based on DAT and

ELISA. Vet Parasitol. 2010;174:37–42

Pennisi MG, Cardoso L, Baneth G, Bourdeau P, Koutinas A, Miró G, Oliva G, Solano-

Gallego L. LeishVet update and recommendations on feline leishmaniosis. Parasit

Vectors. 2015; 8: 302.

Solano-Gallego L, Rodríguez-Cortés A, Iniesta L, Quintana J, Pastor J, Espada Y, et

al. Cross-sectional serosurvey of feline leishmaniasis in ecoregions around the

Northwestern Mediterranean. Am J Trop Med Hyg. 2007;76:676–80.

ANTICORPOS ANTI-Leishmania sp. EM Felis catus domesticus ATENDIDOS 

NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UFCG, PATOS-PB

RESULTADOS

Dos 564 animais testados, 51 reagiram no TR-DPP® e

68 no ELISA-S7®, resultando em uma frequência de

positividade de 9% e 12%, respectivamente; apenas 16

(2,83%) gatos foram positivos nas duas sorologias

(Grafico 1). O número de gatos reagentes nos testes

sorológicos foi considerável, porém variável, o que

remete à necessidade de desenvolvimento de um teste

de diagnóstico específico para a espécie felina, a fim

de diminuir as possíveis reações cruzadas e os falsos

negativos.

Figura 1. Técnicas sorológicas utilizadas no diagnóstico da

leishmaniose felina: A – ELISA indireto; B – Teste Rápido

DPP (Positivo e negativo, respectivamente).

Gráfico 1. Número de gatos domésticos positivos para

leishmaniose felina em cada sorologia empregada.
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