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ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DA LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA EM MUNICÍPIOS DO 
AGRESTE PARAIBANO, BRASIL

A leishmaniose visceral é uma zoonose parasitária de

importância para a Saúde Pública causada pela Leishmania

infantum. Na Paraíba, pouco se sabe sobre a prevalência nos

municípios e quais os fatores de risco associados à infecção nos

cães. O objetivo deste estudo foi estimar a prevalência e

identificar os fatores de risco relacionados à leishmaniose

visceral canina (LVC), na zona urbana e rural dos municípios de

Aroeiras, Gado Bravo, Natuba e Umbuzeiro.

INTRODUÇÃO

Diferentes prevalências são observadas em toda região Nordeste, com relatos que

variam de 0,7 % a 55% (Amóra et al., 2004; Barboza et al., 2009). Esses

resultados variam em função das características da população, das condições

socioambientais e da metodologia empregada na avaliação (Azevedo et al., 2008).

Em relação aos fatores de risco observados, a associação entre positividade e o

avanço da idade dos cães já foi relatada por outros autores e pode ser justificada

pelo fato de que cães mais velhos tem um período maior de exposição ao agravo,

além de diminuição na imunidade, o que aumenta as chances de adquirir a doença

(Azevedo et al., 2008; Maziero et al., 2014). Também foi constatado por Amóra et

al. (2006), que o contato de cães com outros cães facilita a manutenção da

infecção entre a espécie. Silva et al. (2017) também observaram que o sexo

(fêmeas) foi um fator de risco para infecção de cães. Nas fêmeas, alterações

imunológicas que ocorrem durante o período de gestação podem influenciar na

susceptibilidade à infecção (Vannucchi et al., 2016).

DISCUSSÃO

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado nas zonas urbana e rural dos municípios

paraibanos: Aroeiras, Gado Bravo, Natuba e Umbuzeiro,

pertencentes à microrregião de Umbuzeiro, Agreste Paraibano

(Figura 1). Foram coletadas 540 amostras de sangue de cães

da microrregião de Umbuzeiro, entre fevereiro de 2015 e

dezembro de 2016, 293 eram da zona urbana e 247 da zona

rural. A prevalência de LVC foi determinada através das técnicas

sorológicas ELISA/S7®, DPP® e EIE-LVC®, considerando

positivas as amostras que reagiram no DPP e em, pelo menos,

um dos testes imunoenzimáticos. Os fatores de risco foram

determinados por meio das análises estatísticas univariada (Qui-

quadrado ou Exato de Fisher. p<0,2) e multivariada (Regressão

logística múltipla. p<0,05), a partir das respostas dos

proprietários ao questionário epidemiológico.

Figura 1. Mapa temático indicando a localização dos municípios da

Paraíba estudados, 2017.

RESULTADOS

A soroprevalência encontrada para LVC na microrregião foi de

12,8% (69/540, IC 95% 10,2-15,8%), com prevalências de 8,2%

(24/293) e 18,2% (45/247) na zona urbana e rural,

respectivamente. As prevalências observadas para cada

município estão expostas na Tabela 1.

CONCLUSÃO

A prevalência de LVC foi semelhante à observada em outras áreas endêmicas do

Nordeste do Brasil, estando presente nas zonas urbanas e rurais dos municípios,

entretanto, nos municípios estudados, necessita-se de uma atenção maior às

medidas de controle na zona rural. As informações obtidas podem contribuir para o

planejamento de estratégias de controle da doença, que devem ser intensificadas

na região, com enfoque nos fatores de risco observados.
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Município 
Nº de 

animais
Prevalência   

Geral
Prevalência   

Urbana
Prevalência 

Rural

Aroeiras 209 21 (10%)
7,2%

(11/152) 
17,5% 

(10/57)

Gado Bravo 101 19 (18,8%)
5,7%    

(2/35)
25,8% 

(17/66)

Natuba 130 18 (13,8%)
13,8%  
(8/58)

13,9% 
(10/72)

Umbuzeiro 100 11 (11%)
6,2%    

(3/48)
15,4%  
(8/52)

Figura 1. Prevalência da leishmaniose visceral canina nos municípios

estudados, 2017.

Avaliando-se os fatores de risco, observou-se que os cães que possuem contato

com outros cães, cães com mais de seis anos de idade e fêmeas, possuem mais

chances de contrair a doença nos municípios de Umbuzeiro, Natuba e Gado

Bravo, respectivamente, e a alimentação com ração comercial associada à comida

caseira foi um fator de proteção em Aroeiras (Tabela 2).

Município Fatores de risco Odds Ratio IC 95% Valor de p

Gabo Bravo Sexo (fêmea) 3,171 1,013-9,929 0,048

Natuba Idade (+ 6 anos) 2,122 1,210-3,720 0,009

Umbuzeiro Contato com cães 7,888 1,445-43,067 0,017


