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RESUMO: 

 

 
 

A Leishmaniose Visceral (LV), também conhecida como calazar, é uma zoonose que 

representa um importante problema de saúde para a população mundial, 

constituindo-se como um grave problema de saúde pública. É transmitida ao homem 

pela picada da fêmea do mosquito flebotomíneo Lutzomyia longipalpis infectado pela 

Leishmania chagasi. De acordo com a classificação epidemiológica dos municípios 

do Rio Grande do Norte, Mossoró é considerado de transmissão intensa. Outra 

possível via de transmissão é através de transfusão sanguínea, embora esta ainda 

não tenha comprovação científica consistente, o que torna a população receptora de 

hemoderivados vulnerável. Partindo dessa assertiva, a presente pesquisa objetiva 

investigar a infecção por Leishmania em doadores de sangue no Hemocentro 

Regional do município de Mossoró/RN, através dos diagnósticos sorológico e 

molecular. Trata-se de um estudo de caráter quantitativo, epidemiológico e 

transversal. A amostra foi composta por doadores de sangue maiores de 18 anos, 

de ambos os sexos, saudáveis. A identificação do patógeno foi realizada através do 

Ensaio Imunoenzimático (ELISA) e da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR). 

Foram identificados 14 casos assintomáticos, prevalência de 6,55%, 10 eram do 

sexo masculino e 04 do sexo feminino. Com relação à zona habitacional, os 14 

casos assintomáticos residiam em zona urbana. Possuíam faixa etária que variou de 

18 a mais de 40 anos. Destes casos assintomáticos de doadores, 09 foram 

classificados como de reposição (realizaram mais de uma doação), o que 

potencializa o risco de transmissão por via da transfusão sanguínea. Referente à 

presença ou não de animais no perímetro domiciliar, 05 casos assintomáticos 

possuía o cão em sua residência. Apenas 02 como casos assintomáticos referiram 

contato com vizinhos com a patologia.  Entre os casos assintomáticos identificados 

no estudo foi identificado 01 caso de coinfecção com doador reagente para 

HIV(vírus da imunodeficiência humana).. Dessa forma, o estudo comprova que a 

população estudada apresenta casos assintomáticos, com prevalência significativa e 

com potencial risco de transmissão de Leishmania, assim como a presença de 

coinfecção, reiterando a necessidade de buscar estratégias mais eficazes de 

rastreamento da infecção nesse público, minimizando o risco de transmissão por 

transfusão sanguínea.   

 

Palavras-chave: Leishmaniose Visceral, Doadores de Sangue, Infecção 
Assintomática.  
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ABSTRACT: 

 

The Visceral Leishmaniasis (VL), also known as kala-azar, is a zoonosis that 

represents a major health problem for the world’s population, established as a 

serious public health issue. It is transmitted to humans by the bite of a female 

phlebotomine Lutzomyia longipalpis infected by Leshmania chagasi. According to the 

epidemiological classification in the RN cities and towns, Mossoro has intense 

transmission. Another possible transmission mode is by blood transfusion, although 

there is no consistent scientific confirmation, making the recipients of 

hemoderivatives vulnerable. From this assertion, this research aims at investigation 

of the Leishmania infection in blood donors at the Regional Blood Center in the city of 

Mossoro/RN through the serologic and molecular diagnostics. This is a quantitative 

epidemiologic cross-sectional study. The sample comprises healthy blood donors 

over 18 years old of both sexes. The identification of the pathogen was performed by 

Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) and Polymerase Chain Reaction 

(PCR). 14 asymptomatic cases  were identified, prevalence of 6.55%, and 10 were 

male and 04 female. Regarding the residential area, all cases lived in urban areas. 

They had ages ranging from 18 to over 40 years. Nine of the asymptomatic cases 

were classified as replacement (made more than a single donation), which enhances 

the risk of transmission through blood transfusion. About the presence or absence of 

animals in the home perimeter, 05 of the asymptomatic cases had the dog at his 

residence. Only 02 asymptomatic cases  mentioned contact with ill neighbors. 

Among the asymptomatic  identified in the study, one of them was identified as 

coinfected with donor positive for HIV (human immunodeficiency virus). Thus, the 

study proves that the studied population presents asymptomatic cases with 

significant prevalence and potential risk of transmission of Leishmania, as well as the 

presence of co-infection, reiterating the need to seek for more effective strategies of 

infection tracking in this public, minimizing the risk of transmission by blood 

transfusion. 

 

 

 

Keywords: Visceral Leishmaniasis, Blood Donors, Asymptomatic Infection. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

A Leishmaniose Visceral (LV), também conhecida como calazar, é uma 

zoonose que representa um importante problema de saúde para a população 

mundial, constituindo-se como de grande importância para saúde pública 

(BARBOSA, 2013a).  

É caracterizada como uma infecção sistêmica causada por parasitas 

protozoários do gênero Leishmania. A transmissão ocorre através  de flebotomíneos 

fêmeas do gênero Lutzomyia longipalpis. (MICHEL 2011; SILVA et al, 2015).É 

doença crônica, que pode ser fatal para o homem se não se instituir o tratamento 

adequado (GONTIJO e MELO 2004; WHO, 2015). 

É considerada uma doença de alta incidência, ampla distribuição e expansão, e 

com características de urbanização (URIAS et al, 2009). A Organização Mundial de 

Saúde (OMS) classifica a LV entre as sete endemias que são prioridades mundiais 

(WHO, 2015).  Nesse cenário, essa patologia encontra-se distribuída em 98 países e 

territórios, e apresenta predominância em seis países (Bangladesh, Brasil, Etiópia, 

Índia, Sudão do Sul e Sudão), os quais são responsáveis por mais de 90% dos 

novos casos de LV no mundo. Estima-se, anualmente 300.000 novos casos e 

20.000 mortes (WHO, 2015).   

Na América Latina, a maior incidência ocorre no Brasil, responsável por 95% 

dos casos, aonde essa enfermidade vem se expandindo, principalmente em grandes 

centros urbanos e somente no ano de 2011, 4.261 casos foram notificados em 25 

dos 27 estados brasileiros (BRASIL, 2014; WHO, 2015).  

A LV era considerada uma doença predominantemente rural, mas desde 

meados de 1980 a doença se espalhou por centros urbanos Brasileiros. O Brasil 

vivia há cerca de 40 anos uma migração do campo para as cidades, e um 

crescimento populacional urbano.  Antes de 1980, tínhamos uma predominância de 

infectados em áreas rurais ou aldeias. Atualmente, percebe-se um aumento notável 

nas áreas urbanas (HARHAY et al, 2011; BARBOSA, 2013).   

As condições inadequadas de saneamento, infraestrutura, e a presença de 

reservatórios têm contribuído para manter as condições favoráveis para a 

proliferação do mosquito. Desta maneira, os estudos apontam que a LV, tem 

predominado em regiões onde as condições sociais são menos favorecidas 

(BARATA et al 2013). 
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O Estado do Rio Grande do Norte (RN), localizado no Nordeste do Brasil, é 

endêmico para LV e vem vivenciando esse processo de urbanização da doença, 

com vários municípios com altas incidências de casos de LV. Alguns municípios do 

RN, como Mossoró (151 casos), Natal (125 casos), Açu (39 casos), Parnamirim (24 

casos), Extremoz (25 casos) e São Gonçalo do Amarante (15 casos) destacam-se 

como os responsáveis pelos maiores números notificados do estado nos anos de 

2007 a 2013 (BARBOSA, 2013).Esses números reforçam a urbanização da doença, 

onde os maiores números de casos ocorrem na capital do estado e no município de 

Mossoró.  

Nesse contexto, um fator preocupante é que entre os números de casos 

ocorridos no município de Mossoró no período de 2007 a 2011, 18 evoluíram para 

óbito por LV (Figura 1), apresentando uma letalidade de 11,4%(LEITE e ARAÚJO, 

2013). 

 

FIGURA1: Distribuição dos casos óbitos e taxa de letalidade por Leishmaniose Visceral Humana em 

Mossoró- RN, no período de 2007 a 2011 

 

Fonte:MS/SVS – SINAN. 

 

É de extrema importância ressaltar que a LV apresenta evolução clínica 

diversificada, podendo apresentar desde curas espontâneas, formas assintomáticas, 

oligossitomáticas, até formas graves com taxas de letalidade que variam de 10% a 

95% (BARBOSA, 2013). Tal patologia possui uma tríade clinica clássica, que 

constitui febres irregulares, crescimento do fígado, baço e palidez (MICHEL et al 

2011).  Contudo, a infecção não progride para a doença manifesta na maioria dos 

indivíduos e em algumas áreas altamente endémicas, até 30% dos habitantes 

demonstram evidência de infecção assintomática (VAN GRIENSVEN; DIRO, 2012). 

Embora a forma mais comum de transmissão da Leshmania chagasi. ocorra 

através de um flebótomo fêmea, outras vias de transmissão já foram documentadas, 
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onde relatam possível transmissão da  Leshmania chagasi.  através de transplante 

de órgãos, transfusão sanguínea, transplacentária etc. (MICHEL,2011; PEREIRA et 

al 2011; BOUCHEKOUA et al 2014). 

Nessa perspectiva, os doadores de sangue tornam-se elementos importantes 

de investigação em áreas endêmicas, em especial àquelas que ainda não 

apresentam estudos mais complexos para reflexão dessa problemática.  

No Brasil a doações de sangue são regulamentadas pela Política Nacional que 

regulamenta a hemoterapia (RDC n° 153 de 2004) atualizada pela Portaria Nº 1.353 

de 13 de junho de 2011. Essa portaria esclarece a obrigação da realização de 

exames laboratoriais de alta sensibilidade a cada doação, para detecção de 

marcadores para as seguintes infecções transmissíveis pelo sangue:  sífilis;   doença 

de Chagas;  hepatite B;   hepatite C;  AIDS; HTLV I/II. Porém, não faz referência a 

LV, apesar de sua crescente prevalência e incidência nos distritos brasileiros, em 

especial na região Nordeste (BRASIL, 2011).  

Desta forma, poucas são as inferências na literatura a respeito da prevalência 

de doenças transmissíveis pela transfusão sanguínea na população brasileira, isso 

se deve, em grande parte, à limitada realização de testes confirmatórios em 

amostras de triagem sorológica em nosso país (OLIVEIRA FILHO, 2013). 

Sendo o município de Mossoró área endêmica para LV e frente a estudos com 

altos índices de soroprevalência de LV no Brasil em doadores de sangue de áreas 

endêmicas (URIAS et al, 2009; OTERO, 2000 OLIVEIRA FILHO, 2013;MONTEIRO, 

2013; FUKATAMI, 2014), caracteriza-se, como uma área que requer uma atenção 

singular, em especial para a parcela da população vulnerável e/ou susceptível a 

essa possibilidade de exposição à Leshmania chagasi via transfusão sanguínea. 

 

 

 

1.1 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 

 

No cenário atual a LV destaca-se como uma patologia emergente e 

negligenciada, com distribuição ampla principalmente em países de clima tropical e 

subtropical (BOTELHO & NATAL, 2009) e altos índices de até 10% de letalidade se 

não for devidamente tratada (GONTIJO & MELO, 2004; ALVAR et al, 2012). 
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Apesar da expansão da área de abrangência da doença e o aumento 

significativo no número de casos, órgãos mundiais de vigilância epidemiológica 

consideram a LV uma importante doença tropical negligenciada pelos, sem 

estratégias de intervenção eficazes. Sendo descriminada pelos órgãos privados, fica 

para os órgãos públicos a responsabilidade de controle, reabilitação e prevenção da 

mesma. (GONTIJO E MELO 2004; RAMAM et al 2012; FERNANDES, 2013). 

Outro desafio atual dessa patologia é que estudos paralelos têm destacado a 

presença de valores significativos de casos assintomáticos dessa patologia em 

áreas endêmicas, especialmente com grupos de risco potenciais para transmissão, 

como doadores de sangue. Nesta perspectiva a infecção assintomática por  

Leshmania chagasi constitui-se uma problemática a ser discutida pelos serviços de 

saúde, principalmente em áreas endêmicas. 

O Rio Grande do Norte (RN) apresenta-se como o 5º Estado do Nordeste em 

números de casos de LV, com somatório de 644 casos registrados entre 2007 a 

2013. Outro fator importante é o percentual de letalidade de 11,4% apresentado no 

estado do Rio Grande do Norte no período de 2007 a 2011, maiores que a média 

nacional nesse período que foi de 5,8% (LEITE e ARAUJO, 2013).  

Os percentuais de casos de assintomáticos também são expressivos. Há 

estudos, como de Oliveira Filho (2013), que identificou 22% de assintomáticos em 

doadores de sangue do município de Natal e região metropolitana. No município de 

Mossoró, contudo, os dados existentes são referentes apenas aos casos registrados 

de LV confirmados clinicamente, não há dados consistentes sobre casos de LV 

humana classificados como assintomáticos, especialmente em grupos com potencial 

risco para transmissão.  

.  Diante dos dados supracitados, o município de Mossoró configura-se como 

cenário de risco para casos assintomáticos em humanos, a partir de grupos 

epidemiológicos específicos, com risco de transmissão, como de doadores de banco 

de sangue, assim como para coinfecção por Leishmania e HIV, e outras infecções, 

potencializando a chance de casos de leishmaniose nesse grupo. 
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1.2  JUSTIFICATIVA 

 

A LV constitui um importante problema de saúde pública no Brasil. No estado do 

Rio Grande do Norte(RN), possui alto coeficiente de incidência de casos humanos, 

alta letalidade e ampla distribuição nos diversos municípios do estado. (BARBOSA 

2012) 

Reiteramos que nos anos de 2007 a 2011, o RN segundo dados do Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN) houve taxa de incidência 

predominantemente crescente de casos de leishmaniose (Figura 2), com destaque 

para os anos de 2008 (2.31%), 2009 (2.64%), 2010 (2.11%) e 2011 (3.03%).  E o 

município de Mossoró ocupou o primeiro lugar, durante o período de 2007 a 2010, 

de casos de leishmaniose visceral registrado, com mais de 130 casos.  E ainda nos 

anos de 2011 a 2013 ficou em 2º lugar, com 51 casos, cedendo lugar para o 

município de Natal, com 73.  

 

FIGURA 2: Taxa de incidência de casos de Leishmaniose Visceral no Rio Grande do Norte  no 

período de 2001 a 2013 

 

 

SINAN / SIM / IBGE NOTAS: Dados atualizados em Julho/2015 

É de suma relevância considerar que na realidade brasileira ainda não há 

triagem mais efetiva (laboratorial) para identificar o patógeno no sangue doado. 

Desta maneira, indivíduos infectados com o parasita Leishmania  chagasi, na forma 

clínica de assintomáticos, que participam do processo de doação de amostra de 

sangue em hemocentros, tornam-se grupos predisponentes ao risco de contaminar e 

comprometer a segurança da doação e da hemotransfusão. Na literatura, mundial e 
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nacional, vários estudos apontam para a existência de casos de doadores de 

sangue assintomáticos (OTERO et al, 2000; URIAS et al, 2009; FRANÇA et al, 2013; 

FUKUTANI et al, 2014).  

Sendo o município de Mossoró caracterizado pelo crescente número de casos 

de leishmaniose visceral entre os municípios do Estado, assim como de outras 

infecções; representando o segundo maior serviço de coleta e distribuição de 

hemoderivado do estado; sem estudos referentes a casos de LV assintomáticas em 

humanos, especialmente, em grupos de risco para transmissão, como doadores de 

sangue, acreditamos que o município caracteriza-se como cenário fecundo para o 

desenvolvimento desta pesquisa, podendo contribuir, a partir dos dados analisados, 

para o conhecimento da possibilidade de transmissão do parasita. 

Nossa expectativa é que esse estudo consiga mostrar a prevalência dos 

fatores associados a infecção assintomática por Leishmania em doadores de 

sangue, colaborando com diminuição da manutenção da cadeia epidemiológica da 

LV. 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo geral 

Investigar a infecção por Leishmania chagasi em doadores de sangue no 

Hemocentro Regional do município de Mossoró/RN.  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Determinar a soroprevalência da infecção por Leishmania entre os indivíduos 

doadores de sangue; 

 Analisar o perfil epidemiológico dos doadores de sangue infectados por 

Leishmania chagasi;  

 Correlacionar os resultados dos testes sorológicos e moleculares com o perfil 

epidemiológico dos doadores de sangue infectados por Leishmania chagasi. 
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II REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 LEISHMANIOSES 

 

As leishmanioses são um grupo de doenças parasitárias, caudadas por 

protozoários que pertencem à ordem Kinetoplastida, família Trypanosomatidae e 

gênero Leishmania. Esse microrganismo é transmitido a mamíferos, inclusive ao 

homem. A infecção ocorre através da picada de fêmeas de flebotomíneos da ordem 

Diptera, família Psychodidae, subfamília Phlebotominae e gêneros Phlebotomus e 

Lutzomyia. De acordo com a região esse mosquito transmissor recebe um nome 

popular: mosquito-palha, birigui, tatuquira, etc (LAINSON et al., 1986; ASSIS, 2012; 

MONTEIRO ,2013).  

No velho mundo (Europa, Ásia e Africa), foram descritas cinco espécie de 

Leishmania; no novo mundo (Ámericas), são descritas cerca de 10 espécies 

(CARVALHO et al, 2014 apud NEVES , 2011). Agrupados em um complexo 

denominado donovani, os parasitas que causam Leishmaniose Visceral atualmente 

são identificados em duas espécies que se caracterizam como agente etiológico da 

doença: L. donovani, L. infantum e L. chagasi. Deste complexo, apenas a L. chagasi 

ocorre no novo mundo (CARVALHO et al, 2014 apud NEVES , 2011). 

 As leishmanias apresentam ciclo heteroxênico, são obrigatoriamente 

parasitas intracelulares e os principais órgãos acometidos são: baço, fígado, medula 

óssea e linfonodos. Desta forma, possuem dois estágios diferentes de acordo com a 

classificação do hospedeiro em vertebrado ou invertebrado (Figura 3).  No 

hospedeiro invertebrado, o parasita se apresenta na forma promastigota, que vive na 

luz do intestino, no meio extracelular. Tem forma flagelada, é móvel e cresce em 

temperatura ambiente. No hospedeiro vertebrado, tem forma esférica, é móvel e 

apresenta-se na forma de amastigota. Sua reprodução ocorre dentro do 

fagolisossomo das células do sistema fagocitíco mononuclear e sua adaptação 

permite a resistência à temperatura dos mamíferos (GONTIJO e CARVALHO, 2003; 

RIERA et al 2008; MONTEIRO, 2013). 
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FIGURA 3: Ciclo da Leishmania 

 

 

Fonte: Manual de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral, Ministério da Saúde 2014. 

 

As principais formas de Leishmaniose são: leishmaniose visceral - (sendo 

caracterizado como a forma mais grave da doença), leishmaniose cutânea (forma 

clínica mais comum), e leishmaniose mucocutânea (WHO, 2015).  

 

2.2 LEISHMANIOSE VISCERAL (LV)  

 

A LV teve seu agente etiológico descrito pela primeira vez no Brasil por Cunha 

& Chagas no ano de 1937 e recebeu o nome de Leishmania Leishmania chagasi, no 

entanto, estudos moleculares e bioquímicos revelaram que o parasita do Novo 

Mundo era análogo ao parasita do Velho Mundo. Desta forma, devido à similaridade 

genética entre as espécies L. infantum foi considerada sinônimo de L.chagasi 

(MAURÍCIO; STOTHARD; MILES, 2000).  

A LV é uma zoonose causada por protozoários do gênero Leishmania. No 

Brasil é causada pela Leishmania chagasi e é transmitida principalmente por um 
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vetor denominado Lutzomyia longipalpis (BARBOSA, 2013), porém a ausência 

desse mosquito em áreas que são notificadas a LV, sugere a possibilidade de outros 

vetores, como pulgas e carrapatos (DANTAS- TORRES, 2009). É também 

conhecida por outras denominações como: calazar, esplenomegalia tropical, febre 

dundun, doença do cachorro (CARVALHO et al, 2014). 

 

2.2.1 Vetor 

 

Os Flebotomíneos são insetos pequenos, de um a três milímetros. São 

conhecidas cerca de 500 espécies de flebotomíneos, no entanto apenas cerca de 30 

podem transmitir leishmaniose (WHO, 2015). Alimentam-se de plantas, porém as 

fêmeas necessitam de sangue para desenvolvimento de seus ovos, desta forma 

alimentam-se de sangue de diversos animais. Quando a fêmea infectada, alimenta-

se de uma nova fonte de sangue, inocula o parasita na pessoa ou animal 

caracterizando o ciclo de transmissão (MARCONDES e ROSSI, 2013; WHO, 2015). 

Esses insetos possuem coloração clara de cor palha ou amarelada. Possuem 

hábitos noturnos e de voar saltos pequenos e pousarem com assas entreabertas.  O 

L. longipalpis(Figura 4) tem seu ciclo processado em ambiente terrestre. Na fase de 

larva, o desenvolvimento ocorre em ambientes terrestres úmidos, ricos em matéria 

orgânica e de baixa incidência luminosa. Já na fase adulta, conseguem se adaptam 

a diversos ambientes. Seu desenvolvimento ocorre em cerca de 30 dias, do ovo a 

fase adulta e a estimativa de tempo de vida médio da fêmea é de 20 dias 

(BRASIL,2015). 

 

FIGURA 4: Vetor da Leihsmaniose Visceral/ L. longipalpisFonte: Margarete Afonso 

Disponível em: http://arca.icict.fiocruz.br/bitstream/icict/7679/2/0000038.pdf 
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 L. longipalpis adapta-se facilmente a temperaturas variadas, e pode ser 

encontrado ao redor de grandes concentrações de animais domésticos e dentro de 

casas e quintais. No período chuvoso, ocorre uma aumento da população de 

insetos, contribuindo para a transmissão da LV(BRASIL, 2015). 

 

2.2.2 Transmissão 

 

 O cão é considerado o principal reservatório doméstico, e estudos 

demonstram que altas taxas de prevalência canina estão associadas à ocorrência de 

casos humanos (LOPES et al, 2010). Todavia, estudos mostram que presença de 

outros animais na residência pode representar risco para o homem. Desta maneira, 

vários estudos estão sendo realizados com outros possíveis reservatórios e vetores 

incriminados na transmissão da doença (SILVA et al., 2008; LOPES, 2010; PAZ et 

al., 2010.).  

Outras possíveis vias de transmissão têm sido relatadas: placenta, sêmen, 

agulhas de injeção, transplante de órgãos, transfusão de sangue e infecções 

adquiridas em laboratório. (GRIENSVEN e DIRO 2012; MANSUETO et al, 2014; 

FUKATAMI, 2014). 

Uma atenção especial é necessária à transmissão por transfusão de sangue, 

estudos mostram que doadores infectados assintomáticos têm a Leishmania no 

organismo, residindo dentro das células retículo endoteliais em sua maioria. Desta 

maneira, no momento da coleta de sangue, muitos protozoários estão presentes no 

interior de monócitos. Após armazenamento a 4°C, os microrganismos podem 

permanecerem dentro das células brancas do sangue (leucócitos) ou tornar-se 

amastigotas livres (MANSUETO et al, 2014).  No entanto, a transmissão de 

Leishmania por transfusão requer amastigotas presentes no sangue, seja dentro de 

monócitos ou livres no plasma, porém estas precisam sobreviver ao processamento 

e armazenamento (MICHEL et al 2011). Neste contexto, seria necessário a presença 

do parasito  no sangue periférico do doador e sobrevivência do mesmo ao 

processamento e estocagem dos hemocomponentes em condições de temperatura 

ambiente  (20 a 24ºC – para plaquetas), temperatura de geladeira (2 a 6ºC – 

concentrado de hemácias) e temperatura de freezer (< -20ºC - plasma e 

crioprecipitado) conforme RDC153 de 2004 (URIAS, 2008). 
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O primeiro caso de transmissão de LV por transfusão de sangue foi na China, 

em 1948.  Uma mãe infectada doou sangue para duas filhas. O sangue foi 

administrado por via intramuscular como uma profilaxia para o sarampo. Em poucos 

dias após a doação, a mãe foi diagnosticada com febre, palidez, e distensão do 

abdômen e um mês mais tarde, foi confirmado calazar. As filhas foram colocadas em 

observação e em um período de nove a dez meses após a transfusão, 

desenvolveram LV(HUDA, et al 2013; MONTEIRO, 2013; MANSULETO  et al 2014).  

Apesar de estudos discorrerem sobre a transmissão da infecção por 

Leishmania através da transfusão sanguínea, ainda não há comprovação científica 

consistente especialmente após o armazenamento em bancos de sangue (PINTO et 

al, 2010; JIMENEZ & RIERA et al, 2012; HUDA et al, 2013). 

O primeiro relatório de um paciente de transplante afetado por VL apareceu na 

literatura em 1979.  A transmissão de LV através de transplante de órgãos, apesar 

de rara, tem aumentado sua incidência, e este fato pode estar associado tanto com 

o aumento do total de transplantes realizados quanto com o aumento da expansão 

da distribuição da patologia. Apesar da transmissão de Leishmania Chagasi ser 

predominantemente descrita através de transplante renal, cerca de 71 casos são 

relatados na literatura após esse tipo de transplante, provavelmente devido sua 

prevalência  em relação aos demais (77%), também há registro de casos de LV em 

transplantados de outros órgãos como fígado (nove casos), coração (seis casos), 

pulmão(seis casos), pâncreas (um caso) e transplante de medula (um caso)  

(ANTINORI et al, 2008; CAMPOS-VARELA et al, 2008; BOUCHEKOUA et al, 2014).  

Poucos são os casos relatados de LV em receptores de transplante, mesmo o 

Brasil sendo considerado o líder em números de transplantes de órgãos sólidos na 

América do Sul. A maioria dos casos relatados na literatura envolvem pacientes de 

outros continentes, especialmente o sul da Europa e na Índia (OLIVEIRA et al, 

2008). 

Estudos demonstram que há um conhecimento limitado dos sinais clínicos da 

LV envolvidos em transplantes. O diagnóstico da LV em receptores de transplante 

torna-se difícil porque a doença é frequentemente camuflada pela presença de 

infecções oportunistas concomitantes (ANTINORI et al, 2008;BOUCHEKOUA et al, 

2014). Porém, se não diagnosticada e tratada adequadamente, pode ser fatal 

(OLIVEIRA et al,  2008; MONTEIRO, 2013; BOUCHEKOUA et al, 2014). Desta 

forma, existe a necessidade de utilizar técnicas laboratoriais eficientes para rastrear 
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o parasita, destacando-se os testes moleculares, que se mostraram bastantes 

sensíveis (MONTEIRO, 2013).  

A via congênita também é apresentada na literatura como rara.  Acredita-se 

que esse tipo de transmissão ocorra através de células do sistema fagocítico 

monocitário infectadas, que conseguiriam atravessar a membrana placentária, ou 

durante o parto com o contato do sangue da criança com o sangue materno ( 

URIAS, 2008). 

O primeiro relato de infecção por Leishmania por via congênita foi no ano1926, 

pelos estudiosos Low e Cooke, que identificaram sinais e sintomas da doença em 

uma criança na África e posteriormente na Inglaterra (MONTERIO, 2013).No Brasil, 

o primeiro caso registrado de transmissão vertical de LV foi feito em 1993 

(FIGUEIRÓ FILHO, 2005). Em 2011 foram descritos nove (09) casos de gestantes 

brasileiras infectadas, portadoras de Leishmania, 05 casos só na região Centro-

Oeste (FIGUEIRÓ FILHO et al, 2007), e em 2013 houve o registro de 02 casos de 

infecção congênita em Palmas, Tocantins (MESCOUTO-BORGES et al, 2013). 

  

2.2.3 Forma Clinica Da Leishmaniose Visceral 

A LV apresenta diversidade na evolução das formas clinicas. Desta forma, o 

indivíduo pode apresentar desde cura espontânea, formas assintomáticas, 

oligossintomáticas (subclínica) até manifestações graves (BARBOSA, 2012; 

MONTEIRO, 2013). O resultado da interação entre a espécie infectante e a resposta 

do sistema imunológico do hospedeiro é determinante nas diversas manifestações 

clínicas(PACE, 2014).  Assim, pode-se ressaltar que a resposta imunológica 

individual é importante para evolução clinica dessa patologia e que indivíduos 

imunossuprimidos apresentam maior risco de progressão e gravidade da doença 

(URIAS, 2009). 

A LV em seu período de estado apresenta-se como uma enfermidade 

generalizada, crônica, caracterizada por febre irregular e de longa duração, 

associada a emagrecimento. No estágio final, não havendo tratamento, a doença 

progride para um estado grave, de comprometimento de todo organismo, com febre 

continua, hemorragias, icterícias, ascite, edema em membros. 

hepatoesplenomegalia, anemia com leucopenia, hipoalbuminemia, podendo levar ao 

óbito (BRASIL, 2011; BARBOSA, 2012). 
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No entanto, em áreas consideradas endêmicas, o número de casos de LV 

assintomática é maior que os casos com a patologia clinicamente aparente (LE 

FICHOUX et al 1999; MONTEIRO, 2013).Quando na forma assintomática da 

doença, os indivíduos apresentam sintomas pouco especifico, como febre baixa 

recorrente, tosse seca, diarreia, sudorese, prostração. Esses indivíduos, podem 

ainda manter o parasito no organismo sem apresentar evolução clinica ou podem 

evoluir para cura espontânea sem nenhuma evolução clinica por toda vida (SILVA et 

al., 2011; MICHEL, 2011;  CARVALHO et al, 2014). Desta maneira, na forma 

assintomática da doença, indivíduos que não apresentam sintomas e aparentemente 

estão saudáveis, estão infectados pela Leishmania.Neste ínterim, existem 

inquietações, principalmente em áreas endêmicas, que indivíduos assintomáticos 

que permanecem portadores da infecção por Leishmania, desempenhem um papel 

importante na epidemiologia de VL (FUKUTAMI, 2014).  

 

 

2.3 EPIDEMIOLOGIA 

 

A leishmaniose é uma doença negligenciada, com ampla expansão e 

distribuição mundial. A OMS estima que cerca de 360 milhões de pessoas estejam 

expostas ao risco de infecção por Leishmania no mundo, e estima-se 

aproximadamente 02 milhões de casos novos anualmente. Esses dados são 

considerados subnotificados, pois dos 98 países endêmicos, apenas 33, incluindo o 

Brasil, contribuem com notificação obrigatória dos casos dessa patologia 

(MONTEIRO, 2013; OMS 2015). A LV que é a forma mais grave, afeta cerca de 

200.000 e 400.000 de pessoas no mundo, causando aproximadamente 20.000 e 

30.000 mortes por ano. E se não tratada, apresenta uma taxa de mortalidade taxa 

de aproximadamente 100% (MANSUETO, et al 2014). 

Cerca de 90% dos casos de LV estão registrados em sete países endêmicos: 

Índia, Nepal, Bangladesh, Sudão e Brasil. De acordo com a OMS nas Américas, no 

período de 2001 a 2013 foram registrados um total 45.490 casos de LV (Figura 5), 

com média anual de 3.499 casos.(MANSUETO, et al 2014; OMS, 2015). 

O cenário mundial dessa patologia é preocupante, frente aos elevados índices 

de morbidade e mortalidade, e apesar dos inúmeros estudos e avanços direcionados 

à identificação/diagnóstico, tratamento e prevenção da leishmaniose, os programas 
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de controle que na maioria são poucos e locais, assim como não eficazes, onde 

direcionam suas metas no controle no combate do vetor e/ou reservatório, 

secundarizando os indivíduos assintomáticos (OMS, 2010; MONTEIRO, 2013). 

 

FIGURA 5: Casos de leishmaniose visceral, segundo sub-região, Américas, 2001 -2013. 

 

 

Fonte: Informe Leishmanioses Nº 3 / 2015 OMS 

 

O Brasil representa mais 90% (Figura 6) de todos os casos nas Américas. 

(MANSUETO, et al 2014; OMS, 2015). A LV era considerada uma doença 

predominantemente rural, mas desde meados de 1980 a doença se espalhou por 

centros urbanos Brasileiros. O Brasil vivia há cerca de 40 anos uma migração do 

campo para as cidades, e um crescimento populacional urbano.  Antes de 1980, 

tínhamos uma predominância de infectados em áreas rurais ou aldeias. E apesar de 

já notar-se um número limitado de casos em pequenas cidades, atualmente 

percebemos um aumento notável nas áreas urbanas (HARHAY et al, 2011). 

Neste ínterim, vem se percebendo mudanças no perfil epidemiológico clássico 

da doença. Os estudos apontam as migrações intensas, as mudanças ambientais, 

condições precárias de vida e ocupações desordenadas dos centros urbanos como 

explicação para a intensa expansão da LV.  Além disso, o movimento de cães entre 

áreas endêmicas e não endêmicas, e mudanças na ecologia do vetor podem ter 

contribuído para a dispersão geográfica da LV no Brasil. Esse fato alerta que a 
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introdução de cães infectados em áreas não endêmicas, onde existam potenciais 

vetores, podem resultar em um novo foco da doença (DANTAS-TORRES, 2009; 

MARCONDES et al, 2013). 

 

FIGURA 6: Número de casos de Leishmaniose Visceral e contribuição percentual ao total de 

casos da Região por país, Américas-2011-2013. 

 

Fonte: Informe Leishmanioses Nº 3 / 2015 OMS 

 

No estado do Rio Grande do Norte (RN), também é notória a característica de 

urbanização da doença (AMÓRA, 2010), onde se pode perceber que o maior 

número de casos pertence a municípios da região metropolitana de Natal, a capital 

do estado do Rio Grande do Norte, e em municípios mais urbanizados, como o caso 

do município de Mossoró (BARBOSA, 2013). A notificação de 470 casos no RN, 

entre 2007 2011, com a média anual de 94,8 casos, e coeficiente de incidência 

anual variando de 2,3 a 4,03 casos por 100 mil habitantes durante esse período, 

apresentando-se mais elevado do que a média anual brasileira, que é de 2 casos 

para cada 100 mil habitantes, classifica o RN como uma importante área endêmica 

da Leishmaniose Visceral no nordeste do Brasil, com alta letalidade e ampla 

distribuição nos diversos municípios do estado (BARBOSA, 2013). 

O município de Mossoró destacou-se durante o período de 2007 a 2010 

(Tabela 1), com um quantitativode casos de leishmaniose visceral registrado, com 

mais de 130 casos, chegando a 181 casos em 2013, de um total de 646. 

(BARBOSA, 2013). 
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TABELA 1 : Número de casos de LV notificados no Estado do Rio Grande do Norte, por 
Município de Residência, durante o período de 2007 a 2013. 

 

Munic. 
Residência 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

Açu 3 5 6 5 6 7 7 39 

Baraúna 0 1 2 0 0 1 2 6 

Caicó 0 1 0 0 0 2 1 4 

Canguaretama 0 0 0 0 3 2 0 5 

Ceará-Mirim 1 1 0 2 2 3 0 9 

Extremoz 4 9 0 1 3 1 7 25 

Governador Dix-
Sept Rosado 

0 0 2 0 3 0 0 5 

João Câmara 0 0 0 2 2 0 1 5 

Macaíba 1 1 3 1 3 5 3 17 

MOSSORÓ 30 35 40 25 22 18 11 181 

NATAL 5 12 15 20 34 24 15 125 

Nísia Floresta 1 0 2 4 3 3 6 19 

Nova Cruz 2 1 0 0 1 0 0 4 

Parnamirim 2 2 2 3 10 2 3 24 

Poço Branco 2 0 2 0 0 0 0 4 

Riacho da Cruz 1 3 2 0 0 1 1 8 

Rio do Fogo 1 0 3 0 1 0 1 6 

Santa Cruz 0 2 1 2 0 4 0 9 

 São Gonçalo do 
Amarante 

2 1 2 0 7 0 3 15 

 São José de 
Mipibu 

0 3 0 1 2 1 3 10 

São Miguel 0 0 0 1 1 1 3 6 

São Rafael 1 1 0 1 1 0 0 4 

Serra do Mel 2 0 0 1 0 0 1 4 

Tibau do Sul 0 2 1 1 0 1 1 6 

Touros 0 1 0 4 3 1 0 9 

Outros 
Municípios (com 

até 4 casos de 
LV) 

       97 

Total 71 93 96 84 121 101 80 646 

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação-SINAN/Datasus, 2015. 

.  

O município de Mossoró apresenta as maiores incidencias da doença no 

Estado (figura 2), assim como elevada prevalência de LV canina em vários bairros , 

efetiva-se como area endêmica para Leishmania e se destaca como cenário de 

grande relevância (AMÓRA, 2004; AMÓRA et al., 2006; COSTA, 2014). 
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2.4 DIAGNÓSTICO LABORATORIAL 

 

Dentre as formas de diagnóstico da LV estão à avaliação clínica, testes 

parasitológicos, sorológicos e moleculares. O diagnóstico clinico da LV é realizado 

através dos principais sinais e sintomas, no entanto pode-se confundir com outras 

patologias que apresentam sintomas parecidos, como por exemplo infecções virais e 

endoparasitoses.  Como forma de minimizar equívocos, é ideal que se realize um 

diagnostico laboratorial. Os exames laboratoriais consistem basicamente em três 

grupos de exames: os parasitológicos, os imunológicos e os moleculares (OLIVEIRA 

FILHO, 2013; WHO, 2015).  

 O diagnóstico parasitológico, que demonstra a presença do parasito, é 

considerado padrão no diagnóstico da LV, pois apresentam alta especificidade 

(SRIVASTAVA et al 2011). Pode ser realizado em material de biópsia ou em punção 

aspirativa do baço, fígado, medula óssea ou linfonodo (FUKATAMI, 2011). Esse 

material é utilizado para a confecção de esfregaço ou impressão em lâminas, para o 

isolamento em meio de cultura ou para a inoculação em animais de laboratório. 

Porém, por apresentarem uma distribuição dos parasitas não homogêneas em 

diferentes tecidos, estes métodos apresentam alta especificidade, mas a 

sensibilidade, que é a frequência que os testes detectam Leishmania é muito 

variável (GONTIJO & MELO, 2004). A sensibilidade dos testes parasitológicos é 

maior em aspirados do baço (aproximadamente 98%), porém estão associados com 

um risco de hemorragia grave. Enquanto que nos esfregaços de medula óssea têm 

baixa sensibilidade e o procedimento é doloroso (SRIVASTAVA et al 

2011;MONTEIRO, 2013).  

Os resultados dos testes parasitológicos dependem de uma série de fatores 

como: qualidade da técnica e do material utilizado, conhecimento do técnico 

envolvido na leitura da lâmina e quantidade de parasita aspirado (SINGH & 

SIVAKUMAR, 2003; MONTEIRO, 2013). Na detecção de infecções assintomáticas e 

subclínicas, as técnicas convencionais de cultura e esfregaço possuem baixa 

sensibilidade (OLIVEIRA FILHO, 2013). 

Os testes sorológicos são testes baseados na identificação de anticorpos no 

soro do sangue dos pacientes (SRIVIDYA, et al 2012). Os principais incluem o Teste 

de Imunofluorescência Indireta (RIFI), Ensaio Imunoenzimático (ELISA), Teste da 

Aglutinação Direta (DAT) e testes rápidos. Sendo, no Brasil, preconizado pelo 
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Ministério da Saúde o RIFI e ELISA, este último é o teste de escolha para ser 

utilizado em inquéritos populacionais (GONTIJO & MELO, 2004; BRASIL, 2014). 

São consideradas técnicas poderosas na detecção da LV, são altamente 

sensíveis, porém possuem algumas limitações: não conseguem distinguir infecções 

passadas, pois apesar dos níveis de anticorpos diminuírem após a cura da LV, pode 

permanecer no organismo ainda por anos, não sendo indicado para avaliar 

recidivas. Além disso podem apresentar reação cruzada com outras infecções, como 

por exemplo com a doença de Chagas, tuberculose, malária, leishmaniose cutânea, 

toxoplasmose, etc (REY, 2008; SRIVASTAVA et al 2011; SRIVIDYA, et al 2012; 

MONTEIRO, 2013).  

Estudos demonstram que os testes moleculares têm se tornado uma 

ferramenta altamente sensível e específica utilizado em laboratórios para a detecção 

e avaliação da carga parasitária em pacientes com LV, como para acompanhamento 

da LV (SRIVASTAVA et al 2011). A técnica da reação em cadeia da polimerase 

(PCR) possibilita a amplificação do DNA do parasito presente em diferentes 

amostras biológicas, tais como sangue periférico, soro, aspirados de medula óssea, 

baço, fígado ou linfonodos (SILVA et al, 2010; MONTEIRO, 2013).  Desta forma, 

oligonucleotídeos desenhados para amplificar regiões específicas do DNA de 

cinetoplasto (kDNA) de Leishmania tornaram a PCR um método rápido, sensível e 

de alta especificidade e sensibilidade para o diagnóstico de infecção leishmaniótica, 

(SAIKI et al, 1988; SMYTH et al, 1992; SINGH et al, 2000; MONTEIRO, 2013). 

Existem também outras áreas de alvos moleculares e iniciadores que são 

abordados nessa técnica, como áreas do DNA-ribossômico (rDNA), localizados nas 

células eucarióticas com cerca de 100 a 150 cópias. E apesar de apresentarem 

números de cópias menores quando comparadas ao kDNA, suas subunidades são 

bastante exploradas na busca pela identificação e diferenciação das espécies, e 

consequentemente como ferramentas moleculares para o diagnóstico por 

Leishmania (SILVA et al, 2010). 

 É importante ressaltar que o valor da PCR não é absoluto, primer 

inespecíficos ou contaminados podem comprometer a análise, e nesses casos a 

clínica deve embasar o diagnóstico. Em alguns estudos foram utilizados a PCR para 

identificar o patógeno antes da manifestação dos sintomas clínicos com resposta 

significante. E apesar do método apresentar potencial para fornecer limiar para 

distinguir assintomáticos nas áreas endêmicas, constituindo-se ferramenta sensível 
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e específica para o diagnóstico da LV em humanos, esses testes só estão 

disponíveis em laboratórios de pesquisa. (SILVA et al, 2010; SRIVASTAVA et al 

2011; OLIVEIRA FILHO, 2013; MONTEIRO, 2013). 

 

 

2.5 LEISHMANIOSE VISCERAL ASSINTOMÁTICA EM DOADORES DE SANGUE 

 

O termo “infecção assintomática” foi empregado pela primeira vez, durante um 

estudo com teste cutâneo no ano de 1974.  Estudos demonstram que a maior parte 

dos portadores assintomáticos não desenvolve a patologia e tendem a apresentar 

uma infecção auto resolutiva (MICHEL, 2011; MONTEIRO 2013). Em cerca de 12-

20%, o sistema imune não controla o crescimento do parasita, levando o indivíduo a 

desenvolver a doença. Ressalta-se que o estado geral de saúde apresenta 

influência na progressão da LV e que o principal público atingido são as crianças e 

idosos. (BARÃO et al, 2007). Porém, os últimos vinte anos a coinnfecção com o 

vírus da imunodeficiência adquirida (HIV) tem possibilitado um aumento no caso de 

adultos infectados por LV.  Um percentual de aproximadamente 30% dos pacientes 

com HIV possuem LV e o aumento da taxa de LV humana nesse público aponta que 

essa infecção pode ser causada por uma reativação da forma latente ou pela 

incapacidade de evitar infecções primárias (DESJEUX et al, 2003; OLIVEIRA FILHO, 

2013; MANSUETO et al, 2014) . 

  É mais provável que a infecção por Leishmaniaassintomática ocorra em áreas 

endêmicas, onde sua prevalência varia de 30% a 73,4% (Tabela 2), de acordo com 

a técnica utilizada (MICHEL et al, 2011).  Vários fatores como as alterações de 

padrões de migrações e às mudanças ambientais associados a um aumento de 

indivíduos suscetíveis e imuno-deprimidos, como por exemplo, crianças com 

sistemas imunológicos imaturos, paciente HIV-positivo, doença neoplásica, uso de 

corticosteróides, agentes citotóxicos, e os beneficiários de transplantes de órgãos, 

contribuem para o desenvolvimento das formas sintomáticas e assintomáticas da 

doença  (BOUCHEKOUA et al, 2014; MANSUETO et al, 2014). 

No Brasil, essa variação permeia valores entre 0,05% a 73,4%, e no Rio 

Grande do Norte entre valores de 0,05% a 8,3% (MICHEL et al, 2011), chegando a 

22%, como a prevalência identificada por Oliveira Filho (2013). Desta maneira a 
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investigação de casos assintomáticos contribui de forma significativa para um melhor 

conhecimento da epidemiologia de VL, possibilitando melhor o planejamento e 

avaliação de medidas de controle (SAGHROUNI et al, 2012).   

 

TABELA 2:Infecções assintomáticas por Leishmania em áreas endêmicas no Brasil, de acordo 
com a literatura científica. 

 

Estado ou 
Cidade/País 

Técnica 
Aplicada 

Nº de 
Sujeitos 

Resultado 
(%) 

Referência 

Bahia/Brasil IDRM/Elisa 135 45/27 D’ Oliveira Junior et al  (2007) 

Brotas/Brasil Elisa 920 10,30 Jeronimo et al (2000) 

Rio Grande do 
Norte/Brasil 

Elisa(rk39)/Eli
sa 

168 2,9/8,3 Braz et al (2002) 

Piauí/Brasil IDRM/Elisa 167/168 50/13,9 Werneck et al (2002) 

Piauí/Brasil PCR/ IDRM 101/87 7,9/71 Costa et al (2002) 

Rio Grande do 
Norte/Brasil 

Elisa 27 0,005 Passos et al (2005) 

Maranhão/Brasil IDRM/Elisa/rk
39 

1520 61,1/19,4/19,
7 

Nascimento et al (2005) 

General 
Carneiro/Brasil 

RIFI/Elisa/rk3
9 

1604 2,4/3,4/5,6 Moreno et al (2006) 

Maranhão/Brasil Western blot 1100 0,6 Mendes et al (2007) 

Araçatuba/Brasil rk39 A1:125;A2:
125 

A1:20/A2:4,8 Barão et al (2007) 

Minas Gerais/Brasil IDRM/RIFI/Eli
sa/rk39/PCR 

138 2,9/5,1/9,4/5,
1/8,1 

Gouveia Viana et al (2008) 

Belém/Brasil IDRM/Elisa 946 11,2/3,4 Crescente et al (2009) 

Belém/Brasil IDRM/RIFI 946 20,8/6,5 Silveira et al (2009) 

Belo 
Horizonte/Brasil 

PCR/Elisa1/E
lisa2/rk39 

136 71,3/60,2/40/
28,7 

Moreno et al (2009) 

Minas Gerais/Brasil IDRM ou RIFI 174 15,8 Silveira et al (2009) 

Minas Gerais/Brasil Elisa/rk39/rk2
6/RIFI 

1017 26,6/14,6/12,
7/8,5 

Romero et al (2009) 

Minas Gerais/Brasil Elisa/rk39/rk2
6/RIFI 

224 19,2/37,5/21,
4/11,2 

Romero et al (2009) 

Minas Gerais/Brasil RIFI/rk39 421 5,5/0 Urias et al, (2009) 

Belém/Brasil IDRM ou RIFI 120  73,4 Silveira et al (2010) 

Rio Grande do 
Norte/Brasil 

ELISA 300 22 Oliveira Filho, (2013) 

Bahia/Brasil Elisa 700 12,4 Fukutani et al, (2014) 

Fonte:  MICHEL et al, 2011 (adaptada). 
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Vários estudos vêm demostrando à incidência de LV assintomática em 

doadores de sangue (Tabela 3) em vários locais do mundo (URIAS et al, 2009; 

OTERO, 2000 OLIVEIRA FILHO, 2013; MONTEIRO, 2013; FUKATAMI, 2014). Na 

década de 90 a OMS levantou a possibilidade de transmissão de Leishmania via 

transfusão de sangue (MICHEL, et al 2011).  

De um modo geral, é importante considerar que em qualquer infecção causada 

por um agente infeccioso, que passe por uma fase sanguínea assintomática, tem o 

potencial de ser transmitido por via transfusional (PEREIRA, et al 2011). 

A política nacional que regulamenta a hemoterapia (Resolução da Diretoria 

Colegiada da Agência Nacional De Vigilância Sanitária-RDC n° 153 de 2004 - sobre 

Regulamentos Técnicos para os procedimentos seroterápicos) atualizada pela 

Portaria Nº 1.353 de 13 de junho de 2011 reafirma a obrigatoriedade da investigação 

prévia através da anamnese e triagem sorológica dos doadores de sangue para as 

patologias de hepatite B e C, doença de chagas, sífilis, HIV e HTLV 1 e 2, e malária 

em áreas endêmicas. Porém, não faz referência a LV, apesar de sua crescente 

prevalência e incidência nos distritos brasileiros, em especial na região Nordeste 

(EVANS et al, 1992; AMÓRA et al, 2010; BRASIL, 2011a).  

Em estudo realizado no Estado da Bahia (URIAS et al, 2009), constatou-se que 

a soroprevalência anti-Leishmania em doadores do hemocentro HEMOBA/SESAB 

era de 5,4% de uma população de 421 doadores.  Essa prevalência aumenta no 

Ceará para valores entre 16% (MONTEIRO, 2013).  Na região Centro-Oeste do 

Brasil detectou-se a presença de infecção por Leishmania assintomática em 

doadores de sangue de15,6% (FRANÇA et al, 2013). No Estado do Rio Grande do 

Norte, foi identificado índice de 22% de assintomáticos em 300 bolsas de doadores 

de sangue na região Metropolitana (OLIVEIRA FILHO, 2013). Outros estudos, em 

países diversos, acompanham o registro de casos assintomáticos em doadores de 

sangue, como em Istambul com índice de 6,4% (ATES et al, 2012), Itália com índice 

variando de 0,76-36,4 conforme técnica utilizada (SCARLATA et al, 2008) , 

Bangladesh (HUDA et al, 2013),  França (LE FICHOUX et al, 1999) . 

Todos esses estudos corresponderam a indivíduos doadores de sangue 

residentes em áreas endêmicas para o calazar. E considerando que os doadores 

foram considerados aptos pela triagem do banco de sangue, entende-se que eram 

pacientes assintomáticos no momento da doação.  Desta forma, estudos desse tipo 
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revelam que principalmente em áreas endêmicas, existe a necessidade de ampliar a 

base de patologias investigadas na triagem inicial dos candidatos à doação de 

sangue e hemoderivado, minimizando o possível risco de contaminação (OTERO et 

al, 2000). 

 

TABELA 3: Infecções assintomáticas por Leishmania em doadores de sangue, de acordo com 

a literatura científica. 

Estado ou 
Cidade/País 

Técnica 
Aplicada 

Nº de 
Sujeitos  

Resultado 
(%) 

Referência 

     

Roma e Sicília Aglutinação 
Indireta 

374 2.7 Federico et al, 1991 

França WB/Cultura 463 13.2/1.9 Kubar et al,1997 
 

Rio Grande do Norte 
 

Elisa 1194 9 Luz et al, 1997 

França Western 
Blot/PCR/Cultu
ra 

566/73/73 566/73/73 
13.4/12/12 

Le Fichoux et al, 1999 

Rio Grande do Norte Elisa/PCR 116  24/43 Otero et al, 2000 

Espanha ELISA/WB/ 
PCR/Culture 

656/656 
122/67 

2.4/3.5 
22.1/4.5 

Riera et al, 2004 

Sicília, Itália RIFI/PCR 1449/11 0,76/36,4 Scarlata et al, 2008 

Minas Gerais/Brasil 
 

RIFI/rk39 421 5,4/0 Urias et al, 2009 
 

Belém/Brasil IDRM ou RIFI 120  73,4 Silveira et al 2010 
Istambul RIFI, ELISA, 

rk39 e Western 
Blot (WB). 
 

188 6,4/0,5/0/ 
25 

Ates et al, 2012 

Mato grosso Brasil 
 

RIFI 430 15,6% França et al, 2013 

Bangladesh  
 

Elisa/PCR 985 0,3 Huda et al, 2013 

Rio Grande do 
Norte/Brasil 
 

ELISA 300 22 Oliveira Filho, 2013 

Ceará/Brasil 
 

Elisa/PCR 351 12,2%/4,3% Monteiro, 2013 

Bahia/Brasil Elisa 700 12,4 Fukutani et al, 2014 

Fonte:MICHEL et al, 2011 (adaptada). 
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III METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo epidemiológico do tipo transversal, observacional e 

descritivo de abordagem quantitativa que foi desenvolvido na população de 

doadores de sangue voluntários no Hemocentro Regional de Mossoró/RN no 

período Março de 2014 a Março de 2016.  

 

3.2. ÁREA DO ESTUDO 

O município de Mossoró fica localizado no Estado do Rio Grande do Norte 

(Figura 7), possui uma população de 288.162 habitantes e uma área de 2.099,360 

km2 (IBGE, 2015), localizando-se a uma distância de 285 km a noroeste da capital 

do estado. Pertence à mesorregião do Oeste Potiguar, possui uma taxa de 

urbanização de 91,31% apresentando um intenso crescimento econômico e de infra-

estrutura, tendo um dos maiores Produto Interno Bruto per capita da região. 

A cidade localiza-se às margens do rio Apodi-Mossoró, numa área de transição 

entre litoral e sertão, a 42 quilômetros da costa, apresentando dez municípios 

limitando suas fronteiras, além do estado do Ceará. O clima é predominantemente 

semiárido, caracterizado principalmente pelo baixo nível pluviométrico, assim como 

pelas irregularidades das chuvas. Sua vegetação é composta principalmente pela 

caatinga. Os principais segmentos econômicos do município são a fruticultura 

irrigada, a indústria salineira e a indústria extrativa (IBGE, 2010; LEITE e ARAUJO, 

2013). 

FIGURA 7: Apresentação do estado do Rio Grande do Norte no Brasil. 

Fonte:https://familysearch.org/learn/wiki/pt/images/a/ad/Mapa_localizacao_Rio_Grande_do_Norte_no

_Brasil.png  

 

 



39 
 

 

A Hemorrede do Estado do Rio Grande do Norte é o conjunto de Serviços de 

Hemoterapia e Hematologia, organizados de acordo com a área de abrangência e 

com complexidade das funções que desempenham, de forma hierarquizada e 

regionalizada. O HEMONORTE, Hemocentro do Rio Grande do Norte, coordena 

tecnicamente a Hemorrede do Estado que é formada por um Hemocentro 

coordenador (Natal), Hemocentros Regionais (Mossoró e Caicó), Unidades Móveis 

(Natal e Mossoró). Núcleo de Hematologia e Hemoterapia (Natal) e Agências 

Transfusionais ( Santa Cruz, Parnamirim, Apodi e Natal). 

O HEMONORTE distribui sangue e componentes para as Unidades de Saúde 

públicas, privadas e filantrópicas de todo o Estado do RN, com equipe plantonista de 

24 horas. Essa rede é responsável pela viabilização da Politica Nacional de Sangue 

e Hemoderivados do Ministério da Saúde, no âmbito do Estado do Rio Grande do 

Norte. 

O Hemocentro Regional de Mossoró (HRM) é um centro de referência em 

hematologia e hemoterapia para a região Oeste do Estado. Localizado na Rua 

Antônio Vieira de Sá, s/n, bairro Aeroporto I, CEP: 59607-100. Atualmente, 

recebendo doadores locais e de cidades circunvizinhas e realiza aproximadamente 

30 atendimentos diários (coletas) entre os horários de 7:00 às 11:00 e de 13:00 às 

17:00 horas. Dentre as principais atividades realizadas pelo HRM, estão atividades 

como a captação de doadores, triagem clínica e hematológica, coleta de sangue, 

imunohematologia, sorologia, fracionamento e distribuição de sangue e 

hemocomponentes. 

 

3.3.POPULAÇÃO E AMOSTRA 

3.3.1 População estudada 

 A população desse estudo foi composta por doadores de sangue voluntários 

do Hemocentro do Município de Mossoró/RN.  Os critérios de inclusão a serem 

considerados foram: ser maior de 18 anos, de ambos os sexos, estar clinicamente 

saudável e não apresentar histórico de LV.   



40 
 

O Hemocentro Regional de Mossoró estima que são realizadas em média 600 

doações por mês. Uma média de 70% desses totais de doadores são doadores 

regulares, e doam a cada 2 ou 3 meses e uma média de 30% são novos doadores.  

 

3.3.1 Amostra 

 

Para o grupo amostral, foram selecionados de forma probabilística e aleatória, 

sujeitos que compareceram ao serviço para fazer doação de sangue e aceitaram 

participar do estudo voluntariamente. 

O município de Mossoró-RN possui cerca de 250.000 habitantes (IBGE, 2013), 

categorizando-se com uma população infinita (>10000 indivíduos), não necessitando 

de correção do n amostral (MIOT, 2011). 

Para determinar o tamanho necessário de indivíduos doadores de sangue no 

Hemocentro de Mossoró, o cálculo do tamanho da amostra para populações 

infinitas, foi realizado utilizando a seguinte fórmula: 

A prevalência média da doença no Brasil é 12,74%, calculada com base nos 

autores Luz et al ( 1997), Otero ( 2000), Urias (2009, ) França (2013), Oliveira Filho 

(2013), Monteiro (2013), Fukatani ( 2014). Desta forma, teremos a seguinte equação 

para o cálculo do tamanho amostral com base nas proporções: 

 

 

Sendo: 
 
n = Número de indivíduos na amostra 

Zα/2 = Valor crítico, indicando o nível de confiança adotado. (95%) 

E= Margem de erro máxima da estimativa. (5%) 

p = Proporção de indivíduos que pertencem a categoria em estudo. 

q=Proporção de indivíduos que não pertencem a categoria em estudo, sendo que: q 

= 1 – p. 

 

Realizando os cálculos para o nível de confiança de 95% e erro máximo de 5% 

temos o n = 174,porém foram incluídos 228 participantes neste estudo.  
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3.4. COLETA DE DADOS E TESTES DIAGNOSTICOS 

Os dados e materiais biológicos utilizados para esta dissertação foram oriundos 

de banco de dados e de biorrepositório presentes no laboratório de Bioquímica e 

Biologia Molecular da UERN.  

Foram utilizados soros de 228 doadores de sangue do Hemocentro Regional 

de Mossoró conservados a -20ºC e 214 amostras de DNA estocados a -80ºC no 

Laboratório de Bioquímica e Biologia Molecular da Facs/UERN.  

 

3.4.1 Ensaio Imunoenzimático (ELISA) 

 

A detecção de anticorpos anti-Leishmania foi realizada no laboratório de 

Bioquímica e biologia molecular da Faculdade de Ciências da Saúde (FACS) do 

Estado do Rio Grande do Norte, através do teste imunoenzimático (ELISA).  

Para o diagnóstico foi utilizado um kit comercial, teste imunoenzimático ELISA 

indireto, do fabricante Virccel, para determinar anticorpos IgG+IgM para Leishmania 

Infantum em soro/plasma humano. O kit é composto de 1 microplaca com 96 poços 

revestidos por antígeno de Leishmania infantum; 25ml de diluente dos soros/amostras 

(tampão fosfato com estabilidade de proteínas, neolone e bronidox); 1 controle 

positivo (500µl de soro controle positivo com neolone e bronidox); 1 controle negativo 

(500µl de soro controle negativo com neolone e bronidox); 1 controle cut off (500 μl 

de soro controle limite com Neolone e Bronidox); 1 conjugado (15 ml de solução de 

diluição de globulina anti-humana conjugada com peroxidase, com Neolone e 

Bronidox); 1 solução de substrato (15 ml de solução substrato: tetrametilbenzidina - 

TMB); 1 reagente de parada (15 ml de solução de  paragem: ácido sulfúrico 0.5 M) e 

1 tampão de lavagem (50 ml de solução de lavagem (concentrado 20x): tampão 

fosfato com Tween-20 e com Proclin). 

Para a realização do teste ELISA inicialmente o tampão de lavagem foi diluído 

20X (50ml de solução de lavagem e 950ml de água destilada). As microplacas foram 

incubadas por 1 hora a 37ºC em estufa e todos os reagentes foram colocados em 

temperatura ambiente. Em seguida foram adicionados 100µl do soro diluente a todos 

os poços. As amostras de soro dos participantes da pesquisa foram aplicadas em 

duplicata às microplacas sensibilizadas (5µl); os controles positivo, negativo e cut off 

também foram aplicados em poços identificados em duplicata (5µl). As placas foram 
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colocadas em agitador de placas durante 2 minutos e posteriormente incubadas a 

37ºC por 45 minutos. Subsequentemente procedeu-se a remoção dos soros e a 

lavagem dos poços por 5 vezes usando 300µl de tampão de lavagem por poço. Após 

a lavagem realizou-se o plaqueamento com 100µl do conjugado por poço e 

incubação a 37ºC por 30 minutos. Novamente as placas foram lavadas por 5 vezes 

usando 300µl de tampão de lavagem por poço. Após essa etapa foi adicionado 100µl 

de substrato em cada poço e as placas foram incubadas à temperatura ambiente por 

20 minutos no escuro. A reação foi interrompida pela adição de 50µl de solução de 

paragem. A intensidade da cor desenvolvida é proporcional à quantidade de anticorpo 

presente na amostra. A densidade óptica foi lida no leitor de microplacas a 405nm. 

Para critérios de validação as densidades ópticas (DO) dos controles deveriam 

encontraram-se dentro dos seguintes intervalos: 

 

CONTROLE D.O. 

Controle 

positivo       

 0.9 

Controle 

negativo 

0.5 

 

Controle limite 

 

 0.55 

 1.5 

 

A interpretação dos resultados foi mediante o cálculo da média das D.O. dos 

soros/amostras. Nas amostras consideradas duvidosas foi repetido o teste ELISA 

para confirmação.  

 

Índices de anticorpos= (média da D.O. da amostra/ média da D.O. soro 

limite) x 10 

 

Índice  Interpretação 

  9 NEGATIVO 

 9-11 DUVIDOSO 

11 POSITIVO 
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3.4.2. Identificação do parasita por método molecular: 

Para o diagnóstico molecular utilizou-se a reação em cadeia da polimerase 

(PCR).Foram adicionados a 2 µl de DNA em uma concentração de 20ng uma 

solução de tampão de PCR 10x (1,17µl), MgCl2 a 50 nm(0,70µl), água bi-destilada 

estéril (4,99 µl), uma solução contendo desoxiribonucleosídeos trifosfatados a 5mM 

(dGTP, dATP, dCTP, dTTP) (0,59 µl), Primer KDNA7 (0,3µl) no sentido direto (AAT 

GGG TGC AGA  AAT CCC GTT C) e reverso (CCA CCA CCC GGC CCT ATT TTA 

C) e DNA polimerase termo-resistente 5U/µl (0,05µl). Para o controle negativo foi 

utilizada água bidestilada estéril e para o controle positivo DNA de cultura de 

Leishmania infantum.  

As amostras a serem analisadas pela técnica da PCR foram colocadas num 

termociclador da marca Eppendorf onde foram inicialmente, desnaturadas a 94°C 

por 2 minutos, e, em seguida, submetidas a 30 ciclos de desnaturação a 94°C por 30 

segundos, anelamento a 64°C por 1 minuto e extensão final a 72°C por 2 minutos.  

A identificação do produto da PCR foi realizada por eletroforese em gel de 

agarose 1% e tampão TBE uma vez concentrado (TRIS 0,04M, ácido bórico 0,04M, 

EDTA 0,02M). Foram aplicados 4l do DNA amplificado misturado a 2 l de DYE e 

2l Gel Red. Um controle negativo (água) da reação e um controle positivo (DNA de 

Leishmania) foi utilizado em cada experimento. O gel foi submetido à corrente 

constante de 100V e 0,6A durante 30 minutos. A visualização do fragmento de 

100pb foi possível pela absorção da luz ultravioleta através de um trasiluminador e o 

produto da PCR foi analisado comparando o seu tamanho ao marcador padrão de 

100pb. 

 

3.5. ANÁLISE DOS DADOS 

Os dados foram analisados através do programa de softwarePaSt – 

Palaeontological Statistics, sendo expressos frequência simples e 

porcentagem.Para verificar a relação entre fatores epidemiológicos com a presença 

de Leishmania, tomou-se uso dos intervalos de confiança de 95%, e significância 

determinada através do teste do Qui-Quadrado (X2 ) e exato de Fisher, sendo 

considerado o nível de significância maior que 5% para aceitação das hipóteses de 

nulidade.    
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3.6. QUESTÕES ÉTICAS 

 

A presente pesquisa foi submetida à apreciação do Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da UERN, que avaliou a adequação da pesquisa à Resolução 

466/12 do Conselho Nacional de saúde (CNS), visto que esta se trata de um estudo 

que envolve seres humanos (REGO; PALACIOS, 2012). Este estudo foi aprovado 

sob parecer de n° 454.553, com data 05/11/2013 e CAAE: 17964213.9.0000.5294. 

Os benefícios potenciais da pesquisa incluem: avaliação individual sobre a 

possibilidade de doadores de sangue, residentes em áreas endêmicas para LV, 

terem sido expostos à Leishmania e apresentem infecção assintomática. Além disso, 

a pesquisa poderá contribuir para ampliar a base de patologias investigadas na 

triagem inicial dos candidatos à doação de sangue e hemoderivados, em particular 

nas áreas endêmicas, como no caso de Mossoró, a fim de minimizar o possível risco 

de contaminação, particularmente a parcela da população vulnerável e/ou 

susceptível a essa possibilidade de exposição à Leishmania via transfusão 

sanguínea. Por outro lado, os nossos resultados permitirão o desenvolvimento de 

novas pesquisas que investiguem a capacidade de sobrevivência desse agente ao 

processamento e conservação dos produtos sanguíneos e o potencial para causar 

doença quando transmitida por via sanguínea. Como forma de garantir a 

confidencialidade, a privacidade e a segurança das informações, os dados coletados 

foram guardados em “Caixa Arquivo”, no Laboratório de Bioquímica e Biologia 

Molecular da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte devidamente lacrada e identificada, por no mínimo cinco anos. 

Atesta-se que o pesquisador responsável garante a publicação/divulgação dos 

resultados desta pesquisa após o seu término. 
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IV RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

O presente estudo objetivou identificar a ocorrência de infecções 

assintomáticas por Leishmania  chagasi em doadores de sangue no município de 

Mossoró-RN, considerando a incidência crescente de casos de leishmaniose 

visceral humana e presença endêmica do vetor e reservatório canino nessa 

localidade (AMORA et al, 2006; QUEIROZ, 2012; LIMA et al, 2012; LEITE e 

ARAUJO, 2013, COSTA, 2014), assim como ausência de estudos sobre essa 

temática na região. 

 

 

4.1 PESQUISA DE Leishmania NOS DOADORES DE SANGUE  

 

4.1.1 Método Sorológico 

 

 Das 228 amostras analisadas pela técnica do teste Imunoenzimático ELISA, 

cem por cento (100%) das amostras foram consideradas negativas (Tabela 4).  

 

TABELA 4:Frequência do teste ELISA para Leishmania em doadores de sangue do 
Hemocentro de Mossoró 
 

Resultado População 
(n/%) 

REAGENTE 0 
NÃO-REAGENTE 228/100% 

 

 

 

4.1.1 Método Molecular  

 

Das 214 amostras analisadas pela técnica molecular da PCR convencional, 

14 foram positivas(Figura 8), 6,55%de prevalência para a população de 214 

amostras.  Todos esses indivíduos que foram positivos para PCR, não 

apresentavam sinais e sintomas clínicos que sugerissem LV durante a aplicação do 

questionário e através da triagem clínica realizada pelo hemocentro, como também 



46 
 

não apresentavam histórico de LV anterior. Desta forma, essa porcentagem constata 

a existência de assintomáticos no espaço territorial do município de Mossoró, e um 

possível grupo de risco para transmissão, como os doadores de sangue (Tabela 5). 

. 

TABELA 5:Frequência da infecção por Leishmania em doadores de sangue do 
Hemocentro de Mossoró através da técnica de PCR. 
 

Resultado 
População 

(n/%) 

Positivo 14/ 6,55% 
Negativo 200/ 93,45% 

 

 

 

 

 

FIGURA 8: Amplificação do KDNA de Leishmania a partir de sangue periférico de doadores de 

sangue. 1. Controle negativo; 2. Marcador de 100pb; 3. Controle positivo de Leishmania; 4-16 

amostras de portadores assintomáticos. 

 

No cenário mundial encontramos uma divergência na prevalência de sujeitos 

assintomáticos, os valores variam entre 0,05% a 73,4% a depender da área 

estudada e da técnica utilizada para investigação (MICHEL et al, 2011). A 

prevalência identificada em nosso estudo, de 6,55%, encontra-se acima de valores 

identificados em: Bangladesh (HUDA et al, 2013) de 0,3% (teste rápido de 

imunocromatografia utilizando o antígeno rK39) e 0% através de PCR;  Grécia 

(PAPADOPOULO et al, 2004) com a presença de 0,5% de assintomáticos na 

população geral; na Sicília, Itália (SCARLATA et al, 2008), com uma incidência de 

assintomático para LV de 0,75%, através da Reação de Imunofluorescência Indireta-

RIFI; e da Índia, Das et al (2011) que identificou de 2,6% a 4,6% dependendo do 

teste utilizado (rk39 e PCR, respectivamente). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 

11 12 13 14 15 16 

100pb 
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Por outro lado o resultado da prevalência da pesquisa se aproxima de valores 

encontrados nos estudos realizados em Istambul (ATES et al, 2012) que apresentou 

variaçõesde 0,5% a 6,4% (ELISA e RIFI) . E encontra-se abaixo dos valores 

encontrados no Iran (FARKAR et al, 2008) que variou de 1,9% a 16% também 

dependendo do teste realizado e da área geográfica estudada (teste de Aglutinação 

Direta e PCR, respectivamente). 

Em cenário brasileiro, estudos realizados identificam prevalência de doadores 

de sangue assintomáticos com valores semelhantes ao encontrado em nosso 

estudo: Urias et al (2009) com 5,5% de prevalência de assintomáticos entre os 

doadores de sangue de Montes Claros, em Minas Gerais (técnica RIFI);  Fukutani et 

al (2014) com 5,4% (Elisa e PCR), na Bahia;  

No entanto, os resultados do nosso estudo também diferem de estudos 

realizados no Brasil, como: estudo realizado no Ceará por Monteiro (2013), 

utilizando ELISA e PCR, onde os valores correspondentes foram respectivamente 

12,2% e 4,3%; e dos valores identificados em Mato Grosso por França et al (2013) 

de 15,5% (RIFI). 

Torna-se pertinente explicitar que já foram realizadas outras pesquisas 

investigando casos assintomáticos para LV em doadores de sangue no Estado do 

Rio Grande do Norte. Porém, todas foram restritas à região Metropolitana de Natal 

(LUZ et al, 1997; OTERO et al, 2000; OLIVEIRA FILHO, 2013). Desta forma, 

compreendendo a realidade do cenário nacional e local, relacionada à endemicidade 

da LV, consideramos condição sine quo non para melhorcompreensão da cadeia de 

transmissão da LV, estudos de casos assintomáticos na região de Mossoró. 

Dentre os principais estudos realizados no Estado do Rio Grande do Norte 

relacionados ao tema de nossa pesquisa, destacamos o de Luz et al (1997), onde foi 

identificado uma prevalência de 9% de assintomáticos no total de pesquisados de 

um estudo transversal com 1.500 doadores, utilizando como técnica de análise o 

ELISA; Otero et al (2000)em estudo com 1.194 doadores,  encontrou prevalência de 

assintomáticos para LV de 24% (PCR) e 43% (Dotblot); e Oliveira Filho (2013) com 

300 doadores,  22% de prevalência através de através de ELISA. 

 Um dos fatores atribuídos avariação da prevalência mundial de portadores 

assintomáticos de LV, são as técnicas diagnósticas que são utilizadas para 

identificação do parasita Leishmania(MONTEIRO, 2013).Os métodos sorológicos 

são métodos bastante utilizados, por oferecerem análises precisas e rápidas, a partir 
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da identificação de anticorpos no soro do paciente (REY, 2008). Contudo, 

apresentam algumas limitações, pois como são analisados a presença de 

anticorpos, estes podem estar diminuídos durante o processo de tratamento ou 

podem ser encontrados após anos do tratamento, não sendo indicado para avaliar 

recidivas.  Além de apresentarem reação cruzada com outras infecções, 

principalmente com doença de chagas (BRAZ et al, 2002; REY, 2008; MONTEIRO, 

2013). 

Desta forma, atualmente, muitos estudos têm direcionado suas metodologias 

para o rastreamento deste parasita através de técnicas moleculares, em particular, a 

Reação em Cadeia da Polimerase, PCR. Essa técnica se destaca pela praticidade 

de poder ser realizada, a partir de vários tipos de amostras biológicas, como pele, 

tecido de medula óssea, sangue (GONTIJO & MELO 2004; MONTEIRO, 2013). 

As diversas formas de abordagens moleculares baseadasem PCR se 

constituem em ferramentas sensíveis eespecíficas para o diagnóstico da 

leishmaniosevisceral em humanos. A capacidade daPCR em discriminar as espécies 

deLeishmania, constitui um grande diferencial para escolha dessa técnica em 

detrimento das técnicas parasitológicas, pesquisa de antígenos ou pela sorologia 

(SILVA et al, 2010). Apesar da ampla variedade de alvos einiciadores disponíveis 

para o desenvolvimento da PCR, ainda não há umprocedimento considerado 

“padrão ouro”, o que dificulta a inserção desse ensaio na rotina dos serviçosde 

saúde e pelo próprio Ministério da Saúde como método de análise específico para 

identificação da infecção por Leishmania, assim como pelo seu alto custo (QUEIROZ 

et al, 2009; SILVA et al, 2010). 

Alguns estudos visaram identificar a sensibilidade e a especificidade da PCR 

como técnica de escolha para diagnóstico da Leishmania, como de Antinori et al 

(2008), que identificou 95,7% de sensibilidade da PCR. De modo geral, há grande 

variabilidade na sensibilidade dométodo de PCR vinculado na escolha dos 

oligonucleotídeosiniciadores, na escolha e coleta das amostras clínicas utilizadas na 

pesquisa, o tempo de infecção, a determinação dos pares de bases e dos primers 

utilizados, assim como no desenvolvimento correto da técnica (GONTIJO & MELO, 

2004; NUNES et al, 2007).  Podemos inferir ainda que, esse resultado de onde 

obtivemos PCR positivo sem detecção de anticorpos pode ter relação com uma 

baixa carga parasitária, ainda insuficiente para ser detectada (MONTEIRO, 2013). 
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4.2 CARACTERIZAÇÃO DOS DOADORES  

 

4.2.1 Quanto ao gênero 

 

Dos 214 doadores, 168 (78,5%) eram do gênero masculino e 46 (21,5%) do 

gênero feminino (Tabela 8). Na população femininaforam identificada (04) amostras 

positivas para Leishmania, já na população masculina, foram identificadas dez (10) 

amostras positivas para Leishmania, ou seja, 71,4% da amostra positiva do gênero 

masculino e 28,6% da amostra positiva era do gênero feminino.No presente estudo, 

realizados os testes de Qui-quadrado e exato de Fisher, sendo os valores de 

p(0,504) e p(0,506), respectivamente, não encontramos valores significativos com 

relação ao gênero (Tabela 6), tanto na população geral quanto aqueles com infecção 

assintomática. 

 

TABELA 6: Frequência dos doadores de sangue e de infecção assintomática por 
Leishmania segundo o gênero 
 

Sexo 
Feminino Masculino 

Qui-
quadrado 
   p-Valor 

Teste exato 
de Fisher 
p-Valor N/PCR P/PCR N/PCR P/PCR 

N 42 4 158 10 
0,504 0,506 

% 
19,62

% 
1,86% 73,83% 4,67% 

*P/PCR: PCR positivo para Leishmania. 
**N/PCR: PCR negativo para Leishmania. 
 Fonte: Direta 

 

Com relação ao gênero, os dados encontrados na literatura são muito 

variáveis.No entanto, observamos que o resultado referente ao gênero da população 

estudada e das amostras positivas foram semelhantes aos estudos de:  Fukutani et 

al (2014), cuja população de 700 doadores/38 assintomáticos, onde 74,5% da 

amostra era do sexo masculino e dos casos assintomáticos rastreados, 81,5% 

também era do sexo masculino;assim como o estudo de Monteiro (2013), com 

população de 351 doadores/58 assintomáticos, 67,5% era do gênero masculino, 

com 75,9% dos assintomáticos para LV também do gênero masculino. 

No entanto, nosso estudo contrapõe-se aos resultados de Urias et al 

(2009)que apresentaram casos de assintomáticos para LV do gênero feminino em 
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maior proporção, com 52,2%, para uma população de 421 doadores/23 

assintomáticos. Assim como tambémdifere do estudo de Nascimento et al(2005), no 

Maranhão, queidentificaram na população de 1.520 crianças até 15 anos, 51% dos 

sujeitos do sexo feminino, com prevalência de assintomáticos para LV de 61,7% 

(IDRM) e 19,7% (ELISA) também do gênero feminino.  

E contrapondo-se ao nosso estudo no cenário mundial, temos um estudo na 

Índia, Das et al (2010) que identificaram 46,3% do sexo masculino em detrimento a 

53,7% feminino, para uma população de 997/91 casos assintomáticos, sendo estes 

também representados por proporções maiores do gênero feminino (71% dos casos 

assintomáticos).  

Considera-se que uma possível razão para o maior percentual de homens 

dentre os doadores de sangue pode ser a alta taxa de inaptidão clínica entre as 

mulheres associada à anemia, hipotensão e hipertensão arterial. Indiretamente, a 

diminuição proporcional do número de mulheres na coleta da amostra e na doação 

de sangue, pode interferir no número de casos de assintomáticos para o sexo 

feminino (MARTINS et al, 2009; RAMOS & FERRAZ, 2010; RODRIGUES & 

REIBNITZ, 2011). 

 
 
4.2.2 Quanto à procedência e zona habitacional 
 
 
 

Dos 214 participantes, 196 (91,6%) residiam na Zona Urbana de seus 

municípios de origem, e apenas 18 (8,4%) referiram residir na Zona Rural. Os 

resultados demostram que 100% dos casos assintomáticos eram residentes no 

perímetro urbano, este resultado destaca e corrobora a urbanização da LV na área 

estudada (OTERO et al, 2000; GONTIJO & MELO, 2004; LIMA et al, 2012; 

QUEIROZ, 2012; MONTEIRO, 2013; FUKUTANI et al, 2014). 

Realizados os testes de Qui-quadrado e exato de Fisher, sendo os valores de 

p(0,240) e p(0,613), respectivamente, não encontramos valores significativos com 

relação à zona habitacional, tanto na população geral quanto aqueles com infecção 

assintomática. (Tabela 7). 

 

 



51 
 

TABELA 7: Frequência dos doadores de sangue e de infecção assintomática por 
Leishmania segundo a zona habitacional 

 

 

Zona habitacional Qui-

quadrado 

   p-Valor 

Teste 
exato 

de 
Fisher 

p-Valor 
Urbana Rural Total 

N/PCR** 182/85,04% 18/8,42% 93,45% 

0,240 0,613 P/PCR* 14/ 6,55% 0/0% 6,55% 

Nº de individuos 196/90,58% 18/ 4,2%  

Total  214 100%  

*P/PCR: PCR positivo para Leishmania. 
**N/PCR: PCR negativo para Leishmania. 
 Fonte: Direta 
 

 

Dentre os pertencentes à Zona Urbana, 146 (68,2%) eram procedentes da 

Zona Urbana do município de Mossoró e 50 (23,36%) faziam parte da Zona Urbana 

de outros municípios, sendo que 38 eram procedentes do Estado do Rio Grande do 

Norte, e 12 doadores procediam da zona urbana de outros Estados, como Ceará 

(07), Paraíba (03), São Paulo (01), Alagoas (01) e residiam em Mossoró a menos de 

cinco anos.  

Realizados os testes de Qui-quadrado e exato de Fisher, sendo os valores de 

p(0,323) e p(0,296), respectivamente, não encontramos valores significativos com 

relação à procedência, tanto na população geral quanto aqueles com infecção 

assintomática (Tabela 8). 

 

Tabela 8: Frequência dos doadores de sangue e de infecção assintomática por 
Leishmania segundo a procedência 

 

Procedente de 
Mossoró 

Mossoró(n/%) 

Procedente 
de outros 

Outros 
Municípios 

do RN 

(n/%) 

Procedente 
de outros 

Outros 
Estados 

(n/%) 

Total 

Valor p 

Qui-

quadrado 

 

Teste 

exato de 

Fisher 

p-Valor 

N/PCR** 144/67,28% 42/19,62% 14/6,54% 93,45% 
0,323 0,296 

P/PCR* 11/5,14% 01/0.46% 2/0,93% 6,55% 
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Total 155/72,42% 43/20,09% 16/7,47% 100% 

*P/PCR: PCR positivo para Leishmania. 
**N/PCR: PCR negativo para Leishmania. 
 Fonte: Direta 

 

É importante ressaltar que todos os pacientes que evoluíram para óbito por 

LV (18) no município de Mossoró, no período de 2007 a 2011, eram residentes na 

área urbana do município de Mossoró-RN, distribuídos em 14 bairros. A maioria 

(88,9%) dos bairros apresenta baixas condições socioeconômicas e situa-se na 

periferia do município(LEITE e ARAÚJO, 2013). 

Desta forma, esses valores apontam que o ambiente urbano é propicio ao 

desenvolvimento da LV e oferece vários fatores associados com os riscos para a 

ampliação dessa patologia: crescimento desordenado das áreas periurbanas, 

desnutrição, além da proximidade do vetor com a residência, a falta de coleta de 

lixo, não remoção ou queima do lixo, maior contato e proximidade com animais no 

peridomicílio, proximidade com áreas com erosão ou desgastadas, abastecimento 

irregular de água e o difícil controle do cão como reservatório doméstico do parasita 

(CABRAL, 2007; MORENO, et al, 2005; OLIVEIRA FILHO, 2013; GONTIJO e MELO, 

2004; NASCIMENTO et al, 2008; FREIRE, 2010; QUEIROZ, 2012; MONTEIRO, 

2013). 

Desta maneira, os dados desse estudo reforçam a existência de casos de 

doadores assintomáticos no Município de Mossoró. E esses números frente ao 

problema de Saúde Pública enfrentado pelo Estado do Rio Grande do Norte com 

incidência de 33,85% de casos de leishmaniose visceral (BARBOSA, 2013; LEITE & 

ARAUJO, 2013), apontam a necessidade de um olhar especial para a cidade, em 

busca da possibilidade de transformação dessa realidade. 

Considerando a endemicidade dessa parasitose no município de Mossoró, a 

existência de casos assintomáticos entre os doadores de sangue representa uma 

parcela da população local com potencialidades para transmissão da doença por 

transfusão sanguínea, porém, em relação à população total da área estudada, trata-

se de um grupo restrito, apontando a necessidade de outros estudos em tal 

população.  

Nesta perspectiva, ressaltamos a importância de olhar para os doadores de 

sangue, principalmente em áreas consideradas endêmicas, como um grupo de 

potencialidades de risco, ressaltando a necessidade de rastreamento, durante a 



53 
 

triagem laboratorial dos hemocentros (ANTINORI et al, 2010; FRANÇA et al, 2012; 

MONTEIRO, 2013; OLIVEIRA FILHO, 2013; FUKUTANI et al, 2014). 

 

4.2.3 Quanto à atividade profissional 

 

Quanto à atividade profissional, a distribuição dos ofícios laborais da 

população estudada foi bem diversificada. As ocupações, entre as amostras 

positivas para LV, foram: estudante (04), lixador (01), autônomo (01), plataformista 

(01), torrista (01), auxiliar de produção (01), montador de andaime (01), motorista 

(01), operador de telemarketing(01), eletricista(01) e agricultor(01). A profissão 

exercida pelo participante da pesquisa não apresentou significância estatística 

quanto ao maior ou menor risco de adquirir a infecção.  

 

4.2.4 Quanto à faixa etária 

 

No estudo, a maior parte dos doadores, se inseriram no grupo 2 (faixa etária 

de 21 a 30 anos) e no grupo 3 ( faixa etária de 31 a 40 anos), corroborando com 

outros estudos já citados na literatura como os de:  Urias et al (2009) que 

apresentou faixa etária média de 18 a 29 anos ; Das et al (2011) com  média 

aproximada de 20 a 22 anos; França et al (2013), com 32 anos; Fukutani et al (2014) 

com média de 34 anos. 

Os casos assintomáticos se diluíram nos grupos etários preestabelecidos 

1,2,3, sendo identificado 02 casos nas faixas etárias de 18-20 anos; 05 casos na 

faixa etária de 21-30 anos; 07 casos na faixa etária de 31-40 anos. Não houve 

presença de casos assintomáticos nos grupos 4 e 5, com faixa etária a partir de 41 

anos. 

Realizados os testes de Qui-quadrado e exato de Fisher, sendo os valores de 

p(0,431) e p(0,488), respectivamente, não encontramos valores significativos com 

relação à faixa etária, tanto na população geral quanto aqueles com infecção 

assintomática (Tabela 9). 

 
TABELA 9:Frequência dos doadores de sangue e de infecção assintomática por 
Leishmania segundo grupo de faixa etária 
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Grupo/Faixa 
Etária 

População 
N/PCR* 

(n/%) 

Casos 
Assintomáticos 

P/PCR** 

(n/%) 

Qui-

quadrado 

   p-Valor 

Teste 

exato de 

Fisher 

p-Valor 

Grupo 1 – 18 a 
20 anos 

20/9,34% 02/0,93% 

0,431 0,488 

Grupo2 – 21 a 
30 anos 

90/42,05% 5/2,33% 

Grupo 3 – 31 A 
40 anos 

73/34,11% 07/3,27% 

Grupo 4 - 41 a 
50 anos 

22/10,28% 00/0% 

Grupo 5 - 
acima de 50 

anos 
9/4,20% 00/0% 

*P/PCR: PCR positivo para Leishmania. 
**N/PCR: PCR negativo para Leishmania. 
 Fonte: Direta 

 

 

Foi observado que os agrupamentos de faixas etárias extremas do estudo 

(grupo 1-18 a 20 anos e grupo 5 – acima de 50 anos) apresentaram os menores 

percentuais, o que pode ter ocorrido em virtude dos critérios de exclusão dos 

doadores de sangue pré-estabelecidos pelo Ministério da Saúde. 

No entanto, apesar de menor número de casos nessas faixas etárias 

extremas, estudosobre análise dos óbitos ocorridos no Município de Mossoró (18), 

no período de 2007 a 2011, alerta para a alta letalidade (25%) na faixa etária acima 

de 50 anos e de 100% no grupo de 65 ou mais anos em Mossoró-RN.  O estudo 

destaca ainda, que a melhor situação foi observada entre crianças e jovens de 5 a 

14 anos que, apesar de apresentarem casos da doença, não contribuíram com 

nenhum óbito no período analisado(LEITE e ARAÚJO, 2013). Esse fato pode está 

relacionadaà diminuição da capacidade de resposta do sistema imunológico desse 

público( idosos), o que reforça a importância de estudos voltados para grupos de 

potencialidades de risco. 

 

4.2.5 Quanto ao número de doações 
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O presente estudo identificou que dos 214 doadores de sangue participantes 

da pesquisa, 25,69% (55) estavam realizando, pela primeira vez, o processo de 

doação de sangue, estes considerados doadores de primeira vez ou voluntários 

(BRASIL, 2011a), 40,18% (86) já tinham realizado de 2 a 5 doações; 25,69% (55)  

realizaram de 06 até 10 doações e 8,4% (18) acima de 10 doações. Doadores que 

realizarem mais de uma doação são considerados doadores de reposição, 

principalmente aqueles que ultrapassarem a faixa das 10 doações (BRASIL, 2011a).  

 
 
 

. TABELA 10 : Frequência dos doadores de sangue e de infecção assintomática por 
Leishmania de acordo com o número de doações realizadas 
 

Número de 
Doações 

Casos 
negativos/PCR** 

(n°/%) 

Casos 
Assintomáticos 

P/PCR* 

(n°/%) 

Qui-

quadrado 

   p-Valor 

Teste 

exato de 

Fisher 

p-Valor 

01 (1ª vez) 51/23,83% 04/1,86% 

0,754 0,837 

02-05 
doações 

79/36,91% 07/3,27% 

06-10 
doações 

53/24,76% 2/0,93% 

Acima de 10 
doações 

17/7,94% 1/0,46% 

*P/PCR: PCR positivo para Leishmania. 
**N/PCR: PCR negativo para Leishmania. 
 Fonte: Direta 

 

  
Das amostras reagentes para Leishmania (n=14) foram identificadas 04  

amostras de doadores que estavam doando pela primeira vez e 07 amostras de 

doadores que já tinham realizado de 2 a 5 doações, 02 amostras de doadores que 

haviam realizado de 06 a 10 doações e apenas 01 que já havia realizado mais de 10  

doações.  

Realizados os testes de Qui-quadrado e exato de Fisher, sendo os valores de 

p(0,754) e p(0,837), respectivamente, não encontramos valores significativos com 

relação ás frequências das doações, tanto na população geral quanto aqueles com 

infecção assintomática (Tabela 10). 
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No entanto, os resultados desse estudo demostram que um total de 10 

portadores assintomáticas para LV, que não possuíam história de LV, já havia doado 

sangue mais de uma vez, e evidenciam a vulnerabilidade desse serviço na 

perspectiva de um possível risco de transmissão dessa doença via transfusional 

(URIAS et al, 2009; FUKUTANI et al, 2014). Porém existe a possibilidade desses 

indivíduos terem se infectado de forma recente e/ou a possibilidade de identificação 

de processo inicial de infeção clínica (OLIVEIRA FILHO, 2013).   

 

4.2.6 Quanto à presença de animal doméstico no ambiente domiciliar  

 

Com relação à presença de animal doméstico no ambiente domiciliar e 

peridomiciliar dos doadores de sangue foi identificada uma percentagem muito 

próxima entre aqueles que possuem ou não animal em sua residência. Da 

população amostral total (214), 51,93% (110) dos doadores possuíam animais em 

sua residência e 48,59% (104) não possuíam animal doméstico. 

Proporção essa acompanhada pela amostra positiva de assintomáticos para LV, 

com 09amostras referindo não possuir animal em sua residência e 05amostras 

referindo possuir animal em sua residência, destes o animal domiciliar referenciado 

foi o cão.   

No presente estudo, realizados os testes de Qui-quadrado e exato de Fisher, 

sendo os valores de p(0,224) e p(0,276), respectivamente, não encontramos valores 

significativos na população geral quanto aqueles com infecção assintomática, com 

relação à presença de animal em domicílio (Tabela 11). Também não encontramos 

valores significativos, realizados os testes de Qui-quadrado e exato de Fisher, sendo 

os valores de p(0,956) e p(1), com relação á presença de cão na residência, na 

população geral quanto aqueles com infecção assintomática (Tabela 12).. 

 

TABELA 11:Frequência dos doadores de sangue e de infecção assintomática por 
Leishmania, de acordo com a presença de animal na residência 
 

Presença de 
Animais em 

domicílio 
N/PCR¨ 

Casos 
Assintomáticos 

P/PCR* 

Qui-

quadrado 

   p-Valor 

Teste 

exato de 

Fisher 

p-Valor 
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Sim 105/ 49,6% 
05/2,33% 

 0,224 
 

0,274 
Não 95/44,39% 09/4,20% 

 
*P/PCR: PCR positivo para Leishmania. 
**N/PCR: PCR negativo para Leishmania. 
 Fonte: Direta 

 
 
TABELA 12:Frequência dos doadores de sangue e de infecção assintomática por 
Leishmania, de acordo com a presença de cãona residência 
 

Presença de 
CÃO em 
domicílio 

 N/PCR** 
Casos 

Assintomáticos 
P/PCR* 

Qui-

quadrado 

   p-Valor 

Teste 

exato de 

Fisher 

p-Valor 

Sim 70 05/2,33% 

0,956 1 Não 130 09/4,20% 

TOTAL 100 14 

 
*P/PCR: PCR positivo para Leishmania. 
**N/PCR: PCR negativo para Leishmania. 
 Fonte: Direta 

 
 

É de extrema importância ressaltar que embora não tenha sido identificada  

relação estatisticamente significativa com a presença ou ausência de animais no 

domicílio dos doadores em relação à infecção assintomática, a presença de animais 

infectados e principalmente de insetos vetores em todas as áreas do município 

expõe a população ao risco de infecção por Leishmania e explica a endemicidade do 

município para LV através do registro de casos da doença humana e canina em 

praticamente todos os bairros do município (SINAN, 2015; MATOS et al, 2006; 

QUEIROZ, 2012, COSTA, 2014). 

 

 
4.2.7 Quanto ao contato com familiar/vizinho com LV 
 

 Entre a população estudada, identificou-se (06) casos de contato com familiar 

portador da LV, porém entre as 14 amostras positivas para Leishmania, nenhuma 

relatou esse contato. 
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TABELA 13: Distribuição dos doadores de sangue de acordo com a relação de 
contato com familiar com histórico de LV 

 P/PCR* N/PCR** 
Qui-

quadrado 
   p-Valor 

Teste exato 

de Fisher 

p-Valor 

Contato com 
familiar com LV 

0 06 

0,510 1 Não teve contato 
com familiar 

portado de LV 

14 194 

*P/PCR: PCR positivo para Leishmania. 
**N/PCR: PCR negativo para Leishmania. 
 Fonte: Direta 

 
 

Com relação ao contato com vizinhos com histórico de LV, foi identificado um total 

de 12 casos. Das amostras positivas para Leishmania, identificamos um total de 02 

casos que apresentaram essa relação.  

  
 
TABELA 14 : Distribuição dos doadores de sangue de acordo com a relação de 
contato com vizinhos com histórico de LV 

  
P/PCR* 

 
 N/PCR** 

     Qui-
quadrado 
   p-Valor 

Teste exato 

de Fisher 

p-Valor 

Contato com 
vizinho com LV 

2 10  
0,144 

 
0,179 

Não teve contato 
com vizinho 
portado de LV 

12       190 

*P/PCR: PCR positivo para Leishmania. 
**N/PCR: PCR negativo para Leishmania. 
 Fonte: Direta 
 

Realizados os testes de Qui-quadrado e exato de Fisher, sendo os valores 

dep(0,510) e p(1), respectivamente, não encontramos valores significativos na 

população geral quanto aqueles com infecção assintomática, com relação à relação 

de contato com familiar com histórico de LV(Tabela 14). Também não encontramos 

valores significativos, realizados os testes de Qui-quadrado e exato de Fisher, sendo 

os valores de p(0,144) e p(0,179), com relação á relação de contato com vizinhos 

com histórico de LV, na população geral quanto naqueles com infecção 

assintomática (Tabela 15). 
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Embora tenha sido pequeno o número relatado do contato com indivíduos que 

desenvolveram LV, a presença dos fatores de risco para a infecção no ambiente 

endêmico e o registro de casos de LV humana e canina em ambiente urbano reforça 

a provável presença de casos assintomáticos em todas as áreas do município de 

Mossoró. O vetor flebotomínio é encontrado em praticamente todas as áreas da 

cidade e está mais relacionado ao ambiente propício para a sua proliferação e a 

existência de reservatórios domésticos nas mesmas áreas garantem o ciclo do 

parasita (AMORA et al, 2010).Sabe-se que o flebotomínio é atraído pelas condições 

ambientais e pela presença de animais peridomiciliares (Macedo-Silva et al, 2014; 

Ximenes et al, 2009), sendo mais importante a proximidade dos casos com o vetor e 

o reservatório do que em relação ao parentesco, embora estudos apontem para uma 

maior susceptibilidade genética à infecção (JERÔNIMO et al, 2007). 

 

 

4.2.8 Quanto à presença de coinfecções  

 

Sobre o rastreamento de outras infecções assintomáticas e sua correlação 

com casos de doadores assintomáticos para infecção por Leishmania, foi 

identificado 05 amostras que apresentaram sorologia positiva para as infecções 

preconizadas como rotinas na triagem sorológicas do Hemocentro de Mossoró e 

pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2011a). Destas, 02 foram positivas para doença 

de Chagas, 01 foi positiva para HIV, 01 para Hepatite C e uma para Sífilis.  

Destacamos que destas amostras, uma foi reagente para Leishmania em 

técnica molecular através da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR), ou seja, 

houve 01 caso de coinfecção entre Leishmania/HIV, com significância estatística, 

segundo análise do Qui-quadrado (Tabela 16). 
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TABELA 15:Associação entre os resultados sorológicos realizados pelo hemocentro 
de Mossoró e o teste molecular para Leishmania 
 

 N/PCR* P/PCR** 
     Qui-quadrado 

   p-Valor 

Teste exato 

de Fisher 

p-Valor 

Infecção 
Por Sífilis 

    

SIM 01 0  
0,790 

 
1 

NÃO 199 14 

Infecção por 
HIV 

    

SIM 0 1 
0,001 0,065 

NÃO 200 13 

Infecção 
hepatite C 

    

SIM 01 0 
0,790 1 

NÃO 199 14 

Infecção por 
Chagas 

    

SIM 02 0 
0,706 1 

NÃO 198 14 

 
*P/PCR: PCR positivo para Leishmania. 
**N/PCR: PCR negativo para Leishmania. 
 Fonte: Direta 

 

 

A coinfecção Leishmania/HIV/Aids tem sido considerada como doença 

emergente em várias regiões do mundo em função da superposição geográfica das 

duas infecções, como conseqüência da urbanização das leishmanioses e da 

ruralização da infecção pelo HIV (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). De 2007 a 2012 

a região Nordeste foi responsável por 49,77% dos casos de coinfecção 

Leishmania/HIV/Aids no Brasil e a mesorregião Oeste Potiguar foi responsável por 

22,41% dos casos de coinfecção Leishmania/HIV/Aids no RN (SESAP, 2014).  

Considerando a relevância da coinfecção Leishmania/HIV/Aids, a dificuldade 

de diagnóstico e o tratamento nesses casos, e diante dessa realidade, o município 

de Mossoró que não difere deste contexto nacional e de sua região, apresentando 

números elevados de casos notificados de LV, caracterizando-se, portanto, como 

uma área endêmica, requer uma atenção singular, em especial para a parcela da 
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população infectada pelo HIV, vulnerável e/ou susceptível ao desenvolvimento da 

coinfecção Leishmania/HIV/Aids. 
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V CONCLUSÕES 

 

Frente aos resultados da pesquisa pode-se concluir: 

 Infecção assintomática por Leishmania infantum chagasiatravés da PCR foi 

encontrada em 14( 6,55%) dos doadores de sangue do Hemocentro Regional 

de Mossoró/RN; 

 Maioria dos doadores participantes da pesquisa e dos casos assintomáticos 

foi do sexo masculino e de zona urbana; 

 Os casos assintomáticos estão entre os doadores classificados como de 

reposição, que já realizaram mais de uma doação; 

 Coinfecção entre Leishmania/HIV foi diagnosticada entre os doadores de 

sangue  
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ANEXO I 
 

Governo do Estado do Rio Grande do Norte 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 

Programa de Pós-Graduação em Saúde e Sociedade – PPGSS 
Mestrado Acadêmico em Saúde e Sociedade - MASS 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Esclarecimentos sobre os objetivos da pesquisa e a participação dos voluntários 
 
Estamos convidando você para participar como voluntário de uma pesquisa sobre calazar ou 

leishmaniose visceral. A nossa pesquisa “Infecção por Leishmania em doadores de sangue no 
município de Mossoró/RN” é coordenada pela professora Dra. Paula Vivianne Souza de Queiroz 
Moreira e segue as recomendações da resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde e suas 
complementares.  

Essa pesquisa procura investigar a presença do agente (Leishmania) no sangue dos doadores 
do Hemocentro de Mossoró/RN.Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá 
desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo 
ou penalidade. 

Caso decida aceitar o convite, você responderá a um questionário contendo perguntas sobre 
seus dados pessoais, de saúde e doação de sangue. Garantimos realizar a aplicação do questionário 
em ambiente reservado, com privacidade, preservação do seu anonimato e confidencialidade e sigilo 
das informações prestadas e se alguma pergunta lhe causar constrangimento você tem o direito de 
recusar-se a respondê-la.  

Durante a sua doação de sangue você permitirá que seja fornecida uma amostra do seu 
sangue pela equipe do hemocentro para que possamos pesquisar o agente do calazar no seu sangue. 
Este procedimento em geral não traz riscos para o doador, porém, eventualmente, pode-se 
apresentar queda de pressão, tontura, hematomas, náuseas e vômitos, dor local, infecção e 
inflamação. Para evitar estas reações serão prestadas orientações sobre como proceder durante e 
após a doação e auxílio para prestação de primeiros socorros caso necessário.  

Sua participação é importante para nossa pesquisa e você terá os seguintes benefícios ao 
participar: 1) ser avaliado quanto a possibilidade de ter sido exposto ao agente que causa calazar e 
apresente infecção assintomática. Nesse caso você poderá ser encaminhado, caso concorde, para ser 
avaliado quanto a presença de outros fatores que contribuam para o risco de desenvolver a doença. 
2) contribuir para ampliar o número de doenças investigadas na triagem inicial dos candidatos à 
doação de sangue e hemoderivados nas áreas endêmicas, como no caso de Mossoró, a fim de 
minimizar o possível risco de contaminação via transfusão sanguínea.  

Ao final do período de realização da pesquisa, o material biológico humano coletado e 

armazenado poderá ser descartado conforme as normas vigentes dos órgãos técnicos competentes, e de 

acordo com o TCLE, respeitando-se a confidencialidade e a autonomia do sujeito da pesquisa, ou 

ainda, permanecer armazenado mediante solicitação de renovação para armazenamento a este CEP. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em nenhum 
momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita de 
forma a não identificar os voluntários. 

Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será 
ressarcido, caso solicite.Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente 
decorrente desta pesquisa, você terá direito a indenização. 

Você ficará com uma via deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta 
pesquisa, poderá perguntar diretamente para a pesquisadora responsável Paula Vivianne Souza de 
Queiroz Moreira, no endereço Rua Atirador Miguel Antônio da Silva Neto, s/n, Bairro Aeroporto, 
Mossoró/RN ou pelo telefone (84) 3318-3708. Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão 
ser questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa da UERN no endereço Rua Atirador Miguel Antônio 
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da Silva Neto, s/n, Bairro Aeroporto, Mossoró/RN, 3° Pavimento da Faculdade de Ciências da Saúde 
Tel: (84) 3318-2596; e-mail: cep@uern.br CEP 59607-360.  

 
Consentimento Livre e Esclarecido 
 
Estou de acordo com a participação no estudo “Infecção por Leishmania em doadores de 

sangue no município de Mossoró/RN”. Fui devidamente esclarecido quanto aos objetivos da pesquisa, 

aos procedimentos aos quais serei submetido e os possíveis riscos envolvidos na minha participação. 

Foram-me garantidos esclarecimentos que venha a solicitar durante o curso da pesquisa e o direito de 

desistir da participação em qualquer momento, sem que minha desistência implique em qualquer 

prejuízo a minha pessoa ou a minha família. A minha participação na pesquisa não implicará em 

custos ou prejuízos adicionais, sejam esses custos ou prejuízos de caráter econômico, social, 

psicológico ou moral. Autorizo assim a coleta de uma amostra de sangue, o armazenamento e a 

utilização da amostra no laboratório de bioquímica e biologia molecular da UERN em biorrepositório 

durante o período de vigência desta pesquisa e a publicação dos dados da pesquisa a qual me garante o 

anonimato e o sigilo dos dados referentes à minha identificação e o acesso aos resultados dos exames 

laboratoriais realizado pelo Hemocentro. Após o término da pesquisa ou por minha desistência em 

participar deste projeto o material coletado será descartado conforme regem as leis e as normas de 

biossegurança.  

 
________________________________________________ 

Nome do Participante da Pesquisa 

 

________________________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

 

________________________________________________ 

Nome do Pesquisador Responsável 

 

________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 

 

 

 

Mossoró/RN _____/_____/______ 

 

 

Gabriele Maria Dantas Diniz (Mestranda) 
Mestrado em Saúde e Sociedade/PPGSS/UERN, localizado à Rua Dionísio Filgueira, 383, 

Centro, Mossoró/RN; (84) 3317-5373. 
 
Profª. Dra. Paula Vivianne Souza de Queiroz Moreira (Coordenadora da Pesquisa – 

Pesquisador Responsável)  

Departamento de Ciências Biomédicas DCB/FACS/UERN, localizado à Rua Atirador Miguel 
Antônio da Silva Neto, s/n, Bairro Aeroporto, Mossoró/RN; (84) 3318-3708. 

 
Prof. Dr. Wogelsanger Oliveira Pereira (Co-orientador da Pesquisa)  

Departamento de Ciências Biomédicas DCB/FACS/UERN, localizado à Rua Atirador Miguel 
Antônio da Silva Neto, s/n, Bairro Aeroporto, Mossoró/RN; (84) 3318-3708. 
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ANEXO II 
 

Governo do Estado do Rio Grande do Norte 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 

Programa de Pós-Graduação em Saúde e Sociedade – PPGSS 

Mestrado Acadêmico em Saúde e Sociedade - MASS 
 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS - QUESTIONÁRIO 

I DATA: _____/______/_________ 

II - PACIENTE 

 

01. Nº de identificação da pesquisa:  

_____________________________________________________________________________ 

02. Nº de identificação do hemocentro: 

_____________________________________________________________________________ 

03. Procedência (município): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

04. Endereço da residência: 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

05. Região: 

 

       Urbana              Rural 

 

06. Gênero: 

 

        Masculino            Feminino 

 

07. Faixa Etária: 

 

       18 a 20 anos           21 a 30 anos         31 a 40 anos         41 a 50 anos         > 50 anos 

 

08. Profissão: 

_____________________________________________________________________________ 

09. Nº de doações: 

_____________________________________________________________________________ 

10. Tem animais em casa? Quais: 

 

          Não          Sim ____________________________________________________________ 

 

11. Apresentou febre recorrente nos últimos meses? 

 

           Não          Sim ____________________________________________________________ 

12. Já teve leishmaniose visceral (calazar)? 

 

          Não           Sim____________________________________________________________ 

13. Houve algum caso de calazar na família? 

 

          Não          Sim_____________________________________________________________ 

14. Houve algum caso de calazar na vizinhança? 

 

          Não          Sim_____________________________________________________________ 
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III – Questionário ao Banco de Sangue: 

 

BANCO DE SANGUE 

01. Nº de identificação do paciente 

02. Nº de identificação do hemocentro 

03. Resultados da sorologia: 

 

 

Sífilis Positivo Negativo 

HIV 1   

HIV 2   

Chagas   

HTLV 1   

HTLV 2   

Outro   
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PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 
DADOS DO PROJETO DE PESQUISA  

 
Título da Pesquisa: INFECÇÃO POR LEISHMANIA EM DOADORES DE SANGUE NO 

MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN  

Pesquisador: Paula Vivianne Souza de Queiroz Moreira  

Área Temática: Versão: 2  

CAAE: 17964213.9.0000.5294  

Instituição Proponente: Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN  

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio  

 
DADOS DO PARECER  
Número do Parecer: 
454.553  
Data da Relatoria: 
05/11/2013  
Apresentação do Projeto:  
O trabalho será executado de 03/13 a 03/15, com seleção dos sujeitos da pesquisa e aplicação dos 

testes previstas para 10/13 a 03/14. Trata-se de um estudo epidemiológico do tipo transversal e de 

abordagem quantitativa, com doadores de sangue voluntários que se dirigirem a sede do Hemocentro 

de Mossoró. Critérios de inclusão ser maior de 18 anos, de ambos os sexos, estar clinicamente 

saudável, não apresentar histórico de LV, aceitar participar da pesquisa e assinar o TCLE. Tem como 

critérios de exclusão: ser menor de 18 anos, apresentar qualquer alteração sintomática sugestiva de 

quadro infeccioso, em especial sinais e sintomas sugestivos de leishmaniose; não aceitar participar 

do estudo e/ou não aceitar assinar o TCLE. A coleta de dados consistirá na aplicação de um 

questionário e diagnóstico sorológico (ELISA com antígeno bruto) e molecular (PCR) específico para 

Leishmania a partir do sangue coletado para a doação. A análise dos dados será feita através da 

estatística descritiva e analítica, utilizando-se o software STATISTICA 6.1, e realização do teste do 

Qui-quadrado (nível de significância >5%). Os riscos descritos foram mínimos, relacionados a algum 

constrangimento/medo no momento do preenchimento do questionário e /ou do procedimento de 

doação de sangue; eventualmente, alguns doadores podem apresentar complicações como queda de 

pressão, tontura, hematomas, 
Endereço: Rua Almino Afonso n°. 478 Bairro: Centro CEP: 59.607-360 UF: RN Município: Telefone: (843)315--2145 Fax: 

(843)315--2108 E-mail: cep@uern.br; reitoria@uern.br  Página 01 de 03  
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Continuação do Parecer: 454.553  

náuseas e vômitos, dor local, infecção e inflamação, minimizados pela abordagem em ambiente 

reservado, com preservação do anonimato, confidencialidade e sigilo das informações. Os benefícios 

descritos compreendem avaliação individual a possibilidade de infecção assintomática Nos casos 

positivos estes indivíduos poderão ser encaminhados para que se possa investigar sobre outras 

infecções concomitantes ou outros fatores que concorram para um possível risco de desenvolver a 

doença. A indenização e ressarcimento foram garantidos no TCLE e no projeto de pesquisa. O 

orçamento foi apresentado (R$ 1.845,00), sob responsabilidade da equipe de pesquisadores.  

Objetivo da Pesquisa:  

Objetivo geral: Investigar a infecção por Leishmania em doadores de sangue no Hemocentro 

Regional do município de Mossoró/RN. Objetivos específicos: determinar a soroprevalência da 

infecção por Leishmania entre os indivíduos doadores de sangue no hemocentro de Mossoró; realizar 

diagnóstico molecular da infecção por Leishmania em doadores de sangue; avaliar o perfil 

epidemiológico dos candidatos à doação de sangue no Hemocentro de Mossoró; analisar o índice de 

exclusão e sua eficácia em evitar a transfusão de sangue inadequada.  

Avaliação dos Riscos e Benefícios:  
Os riscos descritos foram mínimos, relacionados a algum constrangimento/medo no momento do 

preenchimento do questionário e /ou do procedimento de doação de sangue; eventualmente, alguns 

doadores podem apresentar complicações como queda de pressão, tontura, hematomas, náuseas e 

vômitos, dor local, infecção e inflamação, minimizados pela abordagem em ambiente reservado, com 

preservação do anonimato, confidencialidade e sigilo das informações. Os benefícios descritos 

compreendem avaliação individual a possibilidade de infecção assintomática Nos casos positivos 

estes indivíduos poderão ser encaminhados para que se possa investigar sobre outras infecções 

concomitantes ou outros fatores que concorram para um possível risco de desenvolver a doença.  

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:  
A pesquisa é relevante, uma vez que busca investigar uma importante endemia na região de estudo.  
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:  
Foram apresentados todos os documentos necessários à análise ética.  
Endereço: Rua Almino Afonso n°. 478 Bairro: Centro CEP: 59.607-360 UF: RN Município: Telefone: (843)315--2145 Fax: 
(843)315--2108 E-mail: cep@uern.br; reitoria@uern.br  
Página 02 de 03  
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Continuação do Parecer: 454.553  

Recomendações:  

Não há.  
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:  

O protocolo apresentado atende às recomendações da resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 

466/12, podendo ser executado a partir da liberação deste parecer. Após o período de realização da 

pesquisa, o pesquisador deverá preparar um relatório final, conforme modelo contido na home page 

deste Comitê e em seguida encaminhá-lo a este CEP.  

 
Situação do Parecer:  
Aprovado  
 
Necessita Apreciação da CONEP:  

Não  
Considerações Finais a critério do CEP:  

12 de Novembro de 2013 
Assinador por: 

LUCIANA ALVES BEZERRA DANTAS ITTO 
(Coordenador) 
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