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RESUMO

SILVA, LAYSA FREIRE FRANCO. Pesquisa de anticorpos anti-Trypanosoma
caninum em cães atendidos no Hospital Veterinário da UFCG. Patos, UFCG, 2015.
29p. (Trabalho de Conclusão de Curso em Medicina Veterinária).
Trypanosoma caninum é uma nova espécie de tripanossomatídeo que infecta cães e tem
sido relatado em áreas onde ocorre leishmaniose visceral e doença de Chagas. Diante do
diagnóstico do parasita em novas regiões do Brasil, objetivou-se evidenciar a presença
de anticorpos anti-T. caninum em animais atendidos no Hospital Veterinário do Centro
de Saúde e Tecnologia Rural da Universidade Federal de Campina Grande. A pesquisa
do parasita foi realizada em 55 animais provenientes de municípios da Paraíba,
Pernambuco e Rio Grande do Norte. Foram realizados cultivos de fragmentos de pele
em meio NNN/LIT, ELISA in house para detecção de anticorpos anti-T. caninum e o
ELISA S7® para verificar co-infecção com L. infantum. Na cultura, não foi isolado T.
caninum em nenhum dos animais avaliados. Pelo ELISA, seis (10,9%) animais foram
positivos e 9 (18%) foram indeterminados para T. caninum. Para a infecção por L.
infantum, seis (10,9%) e três (5,45%) foram positivos e indeterminados,
respectivamente. Um animal positivo para T. caninum foi indeterminado para L.
infantum. É possível que animais dos Estados da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do
Norte tenham sido expostos ao contato com Trypanosoma caninum.

Palavras chave: Tripanossomatídeos, diagnóstico parasitológico, Nordeste, sorologia.

ABSTRACT

SILVA, LAYSA FREIRE FRANCO. Identification of antibody anti-Trypanosoma
caninum of dogs attended in the Veterinary Hospital from UFCG. Patos, UFCG,
2015. 29 pgs. (Monography in Veterinary Medicine).
Trypanosoma caninum is a new species of trypanosomatid that infects dogs and has
been reported in areas where there is visceral leishmaniasis and Chagas' disease. As the
parasite was identified in some regions in Brazil, this work aimed to verify the presence
of antibody anti-T. caninum in animals attended in the Veterinary Hospital from Centro
de Saúde e Tecnologia Rural, at Universidade Federal de Campina Grande. The parasite
survey was conducted in 55 animals from municipalities of Paraiba, Pernambuco and
Rio Grande do Norte. For parasite isolation, skin fragments were seeded in NNN/LIT
medium. For detecting anti-T. caninum and anti-L. infantum antibodies, it were
conducted an ELISA and ELISA S7®, respectively. T. caninum was not isolated from
skin fragments. By ELISA, six (10.9%) animals were positive and 9 (18%) were
indeterminate to T. caninum. By ELISA S7®, six (10.9%) and three (5.45%) animals
were positive and indeterminate, respectively. A positive animal for T. caninum was
undetermined for L. infantum. It is possible that animals of the states of Paraíba,
Pernambuco and Rio Grande do Norte have been exposed to contact with Trypanosoma
caninum.

Keywords: Trypanosomatid, parasitological diagnosis, Northeast, serology.
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1 INTRODUÇÃO
Trypanosoma caninum é uma nova espécie de Trypanosoma descrita em 2003,
no município do Rio de Janeiro. O agente foi isolado da pele intacta de um cão
doméstico e, aparentemente, não é patogênico (MADEIRA et al., 2009). Até o
momento, 62 casos de infecção natural por T. caninum foram registrados nas regiões
Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste (BARROS et al., 2012; OLIVEIRA et al., 2015);
todos os isolados da espécie possuem homogeneidade genética, apresentando-se
idênticos ou bastante semelhantes (BARROS et al., 2012, BARROS; TOMA;
MADEIRA, 2015).
A presença de T. caninum pode representar um fator de confusão no diagnóstico
de cães infectados com outros tripanossomatideos, como os protozoários Trypanosoma
cruzi, causador da doença de Chagas canina (DCC), e Leishmania infantum, causador
da leishmaniose visceral canina (LVC), já que o diagnóstico de ambos, sobretudo em
trabalhos de prevalência, é realizado sempre por sorologia. T. caninum, ainda que pouco
imunogênico, pode estimular resposta humoral específica, mas com possibilidade de
reação cruzada em testes sorológicos (MADEIRA et al., 2009; PINTO et al., 2010;
SILVA et al., 2011; ALVES et al., 2012).
A identificação de Trypanosoma caninum e T. cruzi em áreas de sobreposição
com a LVC pode interferir no controle desta doença, já que as ações de controle
incluem a eutanásia de cães soropositivos (SILVA et al., 2011).
As reações sorológicas cruzadas entre estas protozooses ainda carecem de maior
investigação para permitir conclusões acertadas quanto à prevalência das três infecções
nas áreas onde elas são co-endêmicas. Há apenas um relato sobre a existência desta
nova espécie na região Nordeste, descrito no estado do Piauí. Diante do crescente
diagnóstico desse parasito, o presente trabalho teve por objetivo evidenciar a presença
de anticorpos anti-Trypanosoma caninum em animais atendidos no Hospital Veterinário
da UFCG.
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2 REVISÃO DE LITERATURA
2.1 Trypanosoma caninum
A família Trypanosomatidae é constituída por protozoários flagelados que
incluem os gêneros Trypanosoma e Leishmania, causadores de doenças importantes em
humanos (STUART et al., 2008). Estes protozoários pertencem à ordem Kinetoplastida,
por possuírem o cinetoplasto, uma organela que contém DNA extranuclear (LANA;
TAFURI, 2010).
O Trypanosoma cruzi, agente etiológico da Doença de Chagas, e a Leishmania
donovani, da

leishmaniose visceral, têm sido detectados em animais silvestres e

domésticos, incluindo os cães, sendo estes considerados os principais reservatórios
domésticos da infecção humana por esses dois parasitos (AGUIAR, 2008).
Em 2009, no município do Rio de Janeiro, Madeira et al. identificaram a
presença de uma nova espécie do gênero Trypanosoma em um cão doméstico coinfectado com Leishmania (Viannia) braziliensis (protozoário causador da leishmaniose
tegumentar), o agente foi nomeado de Trypanosoma caninum. Posteriormente, também
foi relatado em outras áreas do município do Rio de Janeiro, em Cuiabá, no Mato
Grosso, em São Paulo, em Minas Gerais, em Goiás e no Piauí, com sobreposição em
áreas com L. infantum e T. cruzi (BORGES-PEREIRA, 2002; PINTO et al., 2010;
ALMEIDA et al., 2011; SILVA et al., 2011; BARROS et al., 2012; OLIVEIRA et al.,
2015).
Até o momento, 62 casos de infecção natural por T. caninum foram registrados
nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e, mais recentemente, Nordeste (BARROS et al.,
2012; OLIVEIRA et al., 2015). As sequências de DNA ribossomal mostraram que todos
os isolados de T. caninum descritos, até então, são geneticamente idênticos ou muito
semelhantes (BARROS et al., 2012) e, analisando regiões distintas do genoma de T.
caninum utilizando diferentes marcadores moleculares, Barros, Toma e Madeira (2015)
observaram homogeneidade genética na espécie.
2.2 Características de T. caninum
T. caninum foi isolado exclusivamente em cultura a partir de fragmentos de pele
intacta, caracteristica incomun entre os representantes do genero Trypanosoma. Até o
momento, tentativas de isolá-lo por hemocultura ou a partir de outros tecidos não
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tiveram êxito, reforçando a sugestão de que o parasita tem preferência em habitar
tecidos e vasos sanguíneos periféricos (MADEIRA et al., 2009; PINTO et al., 2010).
Os parasitas do gênero Trypanosoma geralmente não são procurados na pele, o que
pode explicar a razão desta espécie não ter sido identificada anteriormente (BARROS et
al., 2012).
T. caninum é facilmente isolado e cultivado em culturas axênicas, sendo
observadas formas evolutivas epimastigotas (forma predominante), tripomastigotas,
esferomastigotas e formas em fases de transição, podendo ser distinguido de outras
tripanossomatídeos que ocorrem em mamíferos, pelo tamanho do corpo e do
cinetoplasto de formas tripomastigotas (MADEIRA et al., 2009).

Figura 1: Fotomicrografias de cultura de Trypanosoma caninum
(stock A-27). Epimastigotas (a, c, d, e, h, i). Esferomastigotas
(b, f). Epimastigotas em divisão (g). Cinetoplastos arredondado
do epimastigotas e em posição posterior em relação ao núcleo
do esferomastigota. Fonte: Madeira et al. (2009).

Barros et al. (2014) descreveram ainda formas epimastigotas aflageladas. Os
autores observaram que algumas destas formas desenvolveram flagelos ao longo do
tempo enquanto outras se mantiveram aflageladas sem que isto prejudicasse seu
crescimento. Isso levantou a hipótese de que os epimastigotas aflagelados podem ser
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encontrados em alguma fase do ciclo biológico do parasita ou que o surgimento dessas
formas poderia ser resultado de pertubações durante o processo de divisão celular por
interferência em proteínas específicas, impedindo a formação e regulação do
comprimento do flagelo.
O parasita difere de T. cruzi por não apresentar infecciosidade para macrófagos e
triatomíneos dos gêneros Rhodnius e Triatoma. A impossibilidade de infectar
triatomíneos pode sugerir que outros artrópodes atuem como vetores, como ocorre no
ciclo de outras espécies de tripanossomas (MADEIRA et al., 2009).
T. caninum é pouco imunogênico, aparentemente não é patogênico ou pouco
virulento para cães. Apresenta curso de infecção assintomático ou sem sinais clínicos
relevantes e transitório, com baixa parasitemia, tornando difícil sua detecção pelos
métodos de diagnóstico utilizados até o momento (ALMEIDA, 2012; ALVES et al.,
2012; MADEIRA et al., 2014; OLIVEIRA et al., 2015).
2.3 Reação cruzada entre o T. caninum e outros tripanossomatídeos
A presença de T. caninum pode representar um fator de confusão no diagnóstico
de cães infectados com tripanossomatideos, como os do gênero Trypanosoma e
Leishmania, já que pesquisas para identificação de animais positivos são baseadas em
ferramentas sorológicas. T. caninum, ainda que pouco imunogênico, estimula resposta
imune humoral específica, entretanto, pode provocar reação cruzada em testes
sorológicos (MADEIRA et al., 2009; PINTO et al., 2010; SILVA et al., 2011; ALVES
et al., 2012).
A transmissão vetorial da doença de Chagas permanece sob controle no Brasil,
com a virtual erradicação do Triatoma infestans. Apesar disso, no baixo Sertão
Paraibano, casos esporádicos de doença de Chagas aguda humana têm sido registrados.
De acordo com o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) do
Ministério da Saúde, ocorreram 10 casos agudos de Doença de Chagas entre 2007 e
2009, distribuídos nos municípios de Patos, Teixeira e Desterro.
Em um estudo recente, Santana (2011) apontou a presença de infecção por T.
cruzi em uma porcentagem expressiva de cães das áreas rurais de Patos, Teixeira e
Caicó; esta última no Estado do Rio Grande do Norte. Os dados em conjunto apontam
para o potencial do cão como reservatório da doença de Chagas humana nas novas
condições epidemiológicas do Nordeste, onde predominam casas de alvenaria e onde a
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população tem uma renda per capita e uma qualidade de vida muito superiores àquelas
prevalentes ao tempo em que a transmissão vetorial era comum.
A leishmaniose visceral persiste como um importante problema de saúde pública
no Brasil, apesar dos esforços para seu controle por parte das três esferas de governo.
Desde a década de 80 casos urbanos e periurbanos têm sido registrados com crescente
frequência e, apesar da falta de levantamentos mais abrangentes no Brasil, é consenso
que na última década tem havido um aumento da prevalência da infecção tanto em cães
como em humanos. No Sertão, a infecção endêmica pode tornar-se epidêmica quando se
reveste de caráter urbano, como registrado em Petrolina (PE), Teresina (PI), Fortaleza
(CE), Caicó (RN), Mossoró (RN) e outras cidades de clima semiárido (CESSE, 1999;
MATOS et al., 2006; BATISTA, 2008). A prevalência da infecção canina é importante
indicativo de risco e seu estudo aponta às agências e órgãos de controle locais e ações
necessárias ao controle da endemia.
O impacto de T. caninum sobre as estratégias de controle para LVC que estão
sendo empregadas no Brasil deve ser avaliado (MADEIRA et al., 2014) já que o
Ministério da Saúde recomenda a eutanásia de cães sororreativos, especialmente em
áreas endêmicas (BRASIL, 2006).
Estudos realizados por Pinto et al. (2010) e Silva et al. (2011) relatam o
isolamento de T. caninum em cães soropositivos para Leishmania submetidos à
eutanásia, entretanto, não houve isolamento de Leishmania infantum nestes animais. A
ocorrência de resultados falso-positivos e a eficácia desta metodologia de controle está
sendo discutida, tornando visível a necessidade de técnicas mais precisas, com maior
sensibilidade e especificidade para diagnóstico da LVC (ALMEIDA, 2012; ALVES et
al., 2012).
A sorologia não tem se demonstrado como melhor método para o diagnóstico e
rastreamento de T. caninum, em contrapartida o isolamento e testes moleculares através
de fragmentos de pele são técnicas aconselháveis para seu diagnóstico (MADEIRA et
al., 2009; ALVES et al., 2012; PINTO et al., 2014; BARROS; TOMA; MADEIRA,
2015). O escasso conhecimento sobre T. caninum limita a escolha das amostras
biológicas para serem analisadas e de ferramentas mais adequadas para sua
identificação,

tornando importante a combinação de métodos de diagnóstico

(MADEIRA et al., 2014).
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Diante da necessidade de mais informações acerca de T. caninum para auxiliar
nas estratégias de controle da LVC, novos estudos devem ser realizados para o
esclarecimento de aspectos relacionados ao ciclo epidemiológico, diagnóstico e à
prevalência deste agente. Ainda que T. caninum pareça não causar alterações clínicas ou
dermatológicas nos animais infectados, o conhecimento das formas de transmissão e
manutenção do parasito na natureza é imprescindível, especialmente nas áreas onde as
leishmanioses caninas estão presentes (ALMEIDA, 2012).
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3 MATERIAL E MÉTODOS
Esta pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa CEP/CSTR, número de protocolo CEP 238/2015.
3.1 Local
As análises laboratoriais foram desenvolvidas no Laboratório de Biologia
Molecular do Semiárido, localizado no Hospital Veterinário da Universidade Federal de
Campina Grande (HV/UFCG), Campus de Patos – PB e no Laboratório de Pesquisa
Clínica e Vigilância em Leishmanioses do Instituto Oswaldo Cruz /FIOCRUZ.
3.2 Animais
As coletas foram realizadas no período de fevereiro a agosto de 2015 em cães da
rotina clínica do HV/UFCG, Campus de Patos – PB, obtidos junto aos proprietários que
buscaram atendimento cirúrgico para os animais, independente do município de origem.
O tamanho amostral foi de 55 cães, de ambos os sexos e idade igual ou superior a seis
meses. Os proprietários assinaram um Termo de Autorização, consentindo a
participação de seu animal no estudo.

3.3 Isolamento de Trypanosoma caninum a partir de pele intacta

Foram coletados fragmentos de pele integra da região onde foi realizada a
incisão cirúrgica (Figura 2). Para isto, realizou-se tricotomia e antissepsia da área e o
animal foi devidamente anestesiado de acordo com o tipo específico de cirurgia a qual
seria submetido. A antissepsia foi realizada com clorexidina alcoólica a 0,5%.
Os fragmentos tiveram tamanho médio de 3 mm e foram processados para
exames parasitológicos (cultura).
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Figura 2: Coleta do fragmento de pele. Fonte: Arquivo
pessoal (2015).

O isolamento foi baseado em Madeira et al. (2009), que consiste em previamente
manter o fragmento do tecido imerso em salina com os antibióticos penicilina (1000
UI/mL), estreptomicina (200 µg/mL) e o antifúngico fluorocitosina (50 µg/mL), por 24
horas a 4ºC. O fragmento era depois transferido para meio NNN/LIT, suplementado
com 10% de soro fetal bovino e incubado a 27ºC (Figura 3). As culturas foram
acompanhadas por um mês com repiques com intervalos de sete dias.

Figura 3: Fragmento em meio NNN/LIT.
Fonte: Arquivo pessoal (2015).
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3.4 Provas sorológicas
De cada animal, foram obtidos 3 mL de sangue por punção da veia cefálica para
realização de provas sorológicas (Figura 4). O plasma foi congelado a -20ºC até a
realização do ensaio imunoenzimático (ELISA).

Figura 4: Coleta do sangue. Fonte: Arquivo pessoal (2015).

Os anticorpos anti-T. caninum foram detectados e quantificados por ELISA de
acordo com Alves et al. (2012), utilizando formas de cultivo axênico de T. caninum. O
teste apresenta sensibilidade e especificidade de 94,9% e 35,9%, respectivamente. A
reação foi revelada utilizando-se 3,3’,5,5’-tetrametilbenzidina (TMB) e a densidade
óptica (DO) da reação avaliada em absorbância (450nm) utilizando espectrofotômetro
de microplaca de ELISA (Genious -Tecan®).
Os resultados do ELISA foram apresentados em unidades arbitrárias (UA) que
correspondem à razão entre a densidade óptica da amostra e a média das DOs dos
controles negativos mais duas vezes o desvio padrão (DP). Os resultados definidos pelo
valor de UA abaixo de 1,0 foram definidos como negativos, resultados maior ou igual a
1,0 e menor ou igual 1,2 foram considerados como indeterminados e acima de 1,2 como
positivos.
A pesquisa de anticorpos anti-Leishmania donovani foi realizada através do
ELISA S71 seguindo as instruções do fabricante. O antígeno é recombinante e

1

Biogene Ind. & Com. LTDA
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constituído da região carboxi-terminal da HSP70 da L. donovani. O kit é autorizado
pelo Ministério da Agricultura para diagnóstico do calazar canino e possui 97% de
sensibilidade e 90% de especificidade.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram coletadas amostras de cães atendidos no setor de cirurgia do HV/UFCG,
Campus de Patos – PB, oriundos de Patos/PB (39), São Bento/PB (2), Taperoá/PB (2),
Monteiro/PB (1), Piancó/PB (1), Catolé do Rocha/PB (1), Pombal/PB (1), Sousa/PB (1),
Imaculada/PB (1), Teixeira/PB (1) (Figura 5), Afogados da Ingazeira/PE (1), São José
do Egito/PE (2), São João do Sabugi/RN (1) e Timbaúba dos Batistas/RN (1).

Figura: Distribuição dos municípios da Paraíba. Fonte: Modificado do IBGE (2015).

Através da cultura de fragmento de pele, não foi isolado T. caninum em
nenhuma das 55 amostras mantidas no meio NNN/LIT, entretanto não se descarta a
possibilidade de que os animais tenham sido infectados pelo agente em um período
anterior.
A pele íntegra foi o local onde o parasito foi isolado pela primeira vez
(MADEIRA et al., 2014), entretanto vários fatores podem dificultar o isolamento deste
agente. Como o parasito se localiza na superfície da pele, a antissepsia realizada
anteriormente à retirada do fragmento pode ter influenciado na quantidade de
organismos viáveis. O T. caninum é de difícil isolamento, Pinto et al. (2010) obtiveram
apenas 19 isolados em um total de 400 amostras de pele íntegra, correspondendo a
apenas 4,75 porcento.
O isolamento por cultivo é uma técnica pouco sensível. Pinto et al. (2014)
relataram que os ensaios baseados em PCR foram mais sensíveis que os testes de
cultura para diagnóstico de T. caninum, apresentando 25 resultados positivos, enquanto
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apenas 11 casos foram identificados utilizando a cultura. Além disto, a infecção por T.
caninum tem caráter transitório, Madeira et al. (2014) e Oliveira et al. (2015) não
conseguiram reisolar o agente depois de 6 a 12 meses após o isolamento inicial.
O isolamento e manutenção de culturas são fundamentais no estudo e descrição
de novas espécies de tripanossomatídeos (MADEIRA et al., 2009). Segundo Almeida
(2012), a caracterização das amostras isoladas através do diagnóstico parasitológico é
muito importante, especialmente em estudos que envolvem a vigilância epidemiológica,
pois permite o mapeamento das espécies em áreas endêmicas.
Os cães domésticos podem ser infectados por diferentes membros da família
Trypanosomatidae e até mesmo ter coinfecções, o que torna necessária a adoção de
técnicas de diagnóstico que discriminem, com segurança, os agentes etiológicos
envolvidos, especialmente em áreas endêmicas onde há sobreposição dos agentes
(ALMEIDA, 2012; ALVES et al., 2012). No caso da leishmaniose visceral canina, no
Brasil, umas das medidas de controle é a identificação dos cães infectados através de
técnicas sorológicas e posterior eutanásia dos animais positivos (BRASIL, 2006).
Quanto aos resultados dos ensaios sorológicos, dos 55 animais avaliados, seis
(10,9%) apresentaram resultados positivos e 9 (18%) foram indeterminados no teste de
ELISA para T. caninum, no entanto, devido a baixa especificidade do teste, existe a
possibilidade de resultados falso-positivos, necessitando de confirmação por outras
técnicas, como a PCR. Para a infecção por L. infantum, seis (10,9%) e três (5,45%)
foram positivos e indeterminados, respectivamente, no ELISA S7 (Tabela 1). Apenas o
animal 49 foi positivo para T. caninum e indeterminado para L. infantum sugerindo coinfecção ou reação cruzada entre ambos parasitos, entretanto não foi possivel reavaliá-lo
para confirmação dos resultados.
Os animais sorologicamente positivos para T. caninum tinham a faixa etária
entre 8 meses e 12 anos, sendo em sua maioria entre 8 a 12 anos, entre estes 4 eram
fêmeas e 2 machos. Os animais com resultado indeterminado estavam com idade entre 6
meses e 8 anos, dos 9 animais, 8 eram fêmeas. Madeira et al. (2014) verificou, em 14
cães naturalmente infectados, idades variando entre 8 meses e 8 anos, no entanto, foi
observada predominância da infecção em animais do sexo masculino.
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Tabela 1: Resultado dos testes sorológicos para T. caninum e L. infantum, segundo o
município de origem, no período de fevereiro a agosto de 2015.
Testes Sorológicos
Positivos
Município
Indeterminados Município
(%)
(%)
ELISA T. caninum 4 (7,27%)
Patos
9 (16,36%)
Patos
1 (1,81%)

ELISA S7

1 (1,81%)
5 (9,09%)

Afogados da
Ingazeira
São João do Sabugi
Patos

1 (1,81%)

São José do Egito

3 (5,45%)

Patos

A existência de T. caninum em áreas onde ocorre LVC pode ser um fato
preocupante porque os dois patógenos são membros da família Trypanosomatidae.
Entretanto, de acordo com Alves et al. (2012), 100% dos animais com L. infantum
foram corretamente diagnosticados utilizando os ensaios empregados atualmente pelo
Ministério da Saúde, isto é, Dual-Path Platform (DPP) como triagem e EIELeishmaniose visceral canina como confirmatório. Por outro lado, considerando o
ELISA como teste de triagem e imunofluorescência indireta como confirmatório para
LVC, 23% dos animais infectados por T. caninum seriam, equivocadamente,
diagnosticados como positivos para L. infantum.
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5 CONCLUSÃO
Em função da baixa especificidade do teste de ELISA e do não isolamento do T.
caninum, necessita-se de ensaios complementares para afirmar se os cães foram
expostos ao parasito.
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