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OBJETIVOS 

   A Leishmaniose Visceral (LV) é uma doença parasitária de 

ampla distribuição no Brasil. A principal espécie responsável pela 

LV é a Leishmania infantum, sendo transmitida pela picada de 

fêmeas do flebotomíneo Lutzomyia longipalpis. O tecido cutâneo 

de cães infectados, com ou sem sinais clínicos da doença, tem 

um relevante papel na transmissão do parasito por ser o local de 

contato do hospedeiro com o vetor (Laurenti et al., 2013).  
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AVALIAÇÃO DA CARGA PARASITÁRIA NA PELE DE CÃES NATURALMENTE INFECTADOS POR 

Leishmania infantum E COM DIFERENTES STATUS CLÍNICO 

DESENHO DO ESTUDO 
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Avaliar a carga parasitária em relação ao status clínico dos 

animais. 

 Comparar a carga parasitária entre os grupos de animais com e 

sem sinais clínicos de LV. 
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 De acordo com o Gráfico I, pode-se observar que não houve diferença 

significativa entre a carga parasitária dos grupos clínicos (1,2,3); 

 Ao compararmos a carga parasitária  entre cães assintomáticos e 

sintomáticos também não houve diferença, sendo o resultado apresentado 

no Gráfico II. 

Gráfico I 

 

Carga parasitária x Grupo clínico 

Gráfico II 

 

Carga parasitária x Sinais clínicos 

   Estudos recentes tem mostrado não existir uma correlação direta entre  a 

carga parasitária e manifestações clínicas em cães naturalmente infectados 

(Silva et al., 2016). Entretanto, a capacidade infectante para o vetor de cães 

com cargas parasitárias mais altas na pele, tem se mostrado maior. Portanto, 

a quantificação da carga parasitária na pele do animal infectado pode servir 

como um biomarcador de sua capacidade infectiva para o vetor (Borja et al., 

2016). 

DISCUSSÃO 

CONCLUSÃO 
   Cães com ou sem sinais clínicos para LVC podem apresentar altas cargas 

parasitárias na pele o que pode favorecer as chances de disseminação da 

infecção. 
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