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RESUMO: 

 

 

A Leishmaniose Visceral (LV) é considerada um grande desafio para a Saúde 

Pública e apontada como uma doença de alta incidência, ampla distribuição e 

expansão, e com característica de urbanização. A maioria dos casos encontra-

se na forma assintomática. O município de Mossoró é considerado de 

transmissão intensa contribuindo, nos últimos 04 anos, com quase 50% dos 

casos de LV diagnosticados no Estado. É transmitida ao homem pela picada da 

fêmea do flebotomíneo Lutzomyia longipalpis infectado pela Leishmania 

chagasi. Outra possível via de transmissão é através de transfusão sanguínea, 

a partir de doadores assintomáticos. Partindo dessa assertiva, a presente 

pesquisa objetivou investigar a ocorrência de infecção por Leishmania infantum 

chagasi assintomática em doadores de sangue no Hemocentro Regional do 

município de Mossoró/RN. Trata-se de um estudo de caráter quantitativo, 

epidemiológico e transversal. A amostra caracterizou-se por doadores de 

sangue maiores de 18 anos, de ambos os sexos, saudáveis e que aceitaram 

participar da pesquisa e assinaram o TCLE, totalizando 114 participantes. A 

identificação do patógeno foi através da Reação em Cadeia da Polimerase 

(PCR). Foram identificados 04 casos assintomáticos (CA), prevalência de 

3,50%, todos do sexo masculino e residentes em zona urbana, com faixa etária 

que variou de 18 a mais de 50 anos. Destes 03 CA foram de doadores 

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, o resultado foi simétrico, 

porém, dos CA que tinham animais em sua residência o cão foi o único animal 

relatado, assim como nenhum destes CA referiram contato com vizinhos ou 

familiares com a patologia.  Entre os CA identificados no estudo foi identificado 

01 caso de coinfecção com doador reagente para sífilis. 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.   



13 
 

Descritores: Leishmaniose Visceral, Doadores de Sangue, Infecção, 
Coinfecção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

ABSTRACT: 

 

 

The visceral leishmaniasis (VL) is considered a major challenge for public 

health and identified as a high incidence disease, wide distribution and 

expansion, and urbanization characteristic. Most cases lying on asymptomatic. 

The city of Mossoró is considered intense transmission contributing in the last 

four years, with almost 50% of cases of VL diagnosed in the state. It is 

transmitted by the sand fly bite of female Lutzomyia longipalpis infected by 

Leishmania chagasi. Another possible mode of transmission is via blood 

transfusion from asymptomatic donors. Based on this assertion, the present 

study investigated the occurrence of infection with Leishmania infantum chagasi 

in asymptomatic blood donors at the Blood Center Regional Mossoró/RN. This 

is a quantitative character, epidemiological and cross. The sample was 

characterized by increased blood donors 18 years, of both sexes, healthy and 

agreed to participate and signed the informed consent form, totaling 114 

participants. The identification of the pathogen was through the Polymerase 

Chain Reaction (PCR). We identified 04 asymptomatic cases (AC), prevalence 

of 3.50% of all males living in urban areas, with age ranging from 18 to over 50 

years. Of these 03 were AC donors classified as replacement (made over a 

donation), which enhances the risk of transmission through blood transfusion. 

On the presence of animals in the home perimeter, the result was symmetrical, 

however, the AC who had animals in your home the dog was the only animal 

reported, and none of these AC mentioned contact neighbors or family 

members with the disease. Among the AC identified in the study was identified 

01 cases of coinfection with donor reagent for syphilis. Thus, the study shows 

that the studied population were asymptomatic cases with significant 

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

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

for screening for infection in this public, minimizing risk of transmission by blood 

transfusion. 

 

Keywords: Visceral Leishmaniasis, Blood Donors, infection, coinfection. 
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I INTRODUÇÃO 

 

 

A Leishmaniose Visceral (LV) é considerada um grande desafio para a Saúde 

Pública, compreendendo uma das sete endemias mundiais devido ao seu caráter 

endêmico em várias regiões do mundo (OMS, 2010), se constituindo uma doença de 

alta incidência, ampla distribuição e expansão, e com características de urbanização 

(URIAS et al, 2009). 

Essa patologia também é conhecida como calazar é transmitida ao homem 

pela picada da fêmea do mosquito flebotomíneo Lutzomyia longipalpis infectado 

pela Leishmania infantum chagasi, forma esta encontrada no Brasil (PEARSON & 

SOUSA, 2005; URIAS et al, 2009). Há registros de sua incidência em 26 das 27 

Unidades da Federação Brasileira (ausência de registro da LV no Estado do Acre), 

com aproximadamente mais 1.600 municípios apresentando transmissão autóctone. 

Nos últimos dez anos, a média anual de casos foi de 3.357 casos humanos, com 

incidência de 4,03 casos/100.000 habitantes em 2011, apresentando aspectos 

geográficos, climáticos e sociais bastante diferenciados (BRASIL, 2010; QUEIROZ, 

2012, BARBOSA, 2013).  

No Rio Grande do Norte (RN), a LV caracteriza-se como doença endêmica 

desde anos 1990, quando se registrou o aumento do número de casos na região 

Metropolitana. Hoje, dos 167 municípios do Estado, 31 notificaram casos humanos 

de LV, com aumento significativo no município de Mossoró (LIMA, 2009; BRITO et 

al, 2012; LIMA et al, 2012). De acordo com a classificação epidemiológica dos 

municípios do RN, Mossoró é considerado de transmissão intensa (município com 

média maior ou igual a 4,4% de casos em relação ao total de casos registrados no 

Brasil, segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2014)). Entre 2007 a 2011, foram 

notificados 474 casos de LV, destes 152 casos (32%) no município de Mossoró, 

seguido de 89 (18,7%) casos no município de Natal (BARBOSA, 2013).  

Destaca-se, ainda, por ser assintomática, de difícil identificação e 

rastreamento, requerendo um olhar mais amplo e crítico da gestão em saúde local 

para seu diagnóstico e controle (FUKUTANI, 2011). Estudos evidenciam que 

existem mais portadores de LV assintomáticos do que na forma manifesta, e sua 

prevalência varia de 0,05% a 73,4% em países endêmicos, como as taxas 

identificadas no Brasil (MICHEL et al, 2011). No Rio Grande do Norte esta variação 
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encontra-se entre 0,05% a 24,6%, na região metropolitana de Natal (MICHEL et al, 

2011; LIMA et al, 2012, respectivamente).  

No município de Mossoró, apesar de considerado endêmico, e com números 

crescentes de infecção humana por LV, não há estudos sobre a presença de casos 

assintomáticos na região, em particular, em grupos de riscos para transmissão. 

Outra possível via de transmissão desse agravo é através de transfusão 

sanguínea, embora esta ainda não tenha comprovação científica consistente, haja 

vista que os estudos que tratam para o risco de infecção por via transfusão 

sanguínea ainda apresentam alguns vieses que precisam ser superados, 

principalmente por serem estudos inseridos em áreas endêmicas dessa patologia 

(PINTO et al, 2010; JIMENEZ-MARCO et al, 2012; HUDA et al, 2013). Contudo, 

torna a população receptora de hemoderivados vulnerável à transmissão dessa 

patologia, especialmente nessas áreas endêmicas, com comprovada presença de 

assintomáticos nesse grupo de indivíduos (URIAS et al, 2009, RAMOS & FERRAZ, 

2010; RODRIGUES & REIBNITZ, 2011; OLIVEIRA FILHO, 2013; FUKUTANI et al, 

2014).  

A possibilidade de transmissão de infecções por hemotransfusão é 

reconhecida há décadas. Qualquer infecção por um patógeno que passe por uma 

fase sanguínea assintomática tem o potencial de ser transmitido por via 

transfusional. Mas, deve-se levar em consideração a capacidade de sobrevivência 

do agente infeccioso ao processamento e conservação dos produtos sanguíneos e 

a capacidade de causar doença significativa quando transmitidos por via sanguínea. 

Fatores estes dependentes não só do agente infeccioso, como também do receptor, 

do seu estado imunitário, que vão determinar a frequência e a gravidade das 

possíveis infecções transmitidas (PEREIRA et al, 2011).  

Atualmente, 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 (HERWALDT, 1999; RAMOS & 

FERRAZ, 2010; RODRIGUES & REIBNITZ, 2011; OLIVEIRA FILHO, 2013). Os 

candidatos à doação de sangue são submetidos à anamnese e à sorologia para 

minimizar o risco de transmissão de doenças via transfusão. Contudo, uma de suas 

limitações é a janela imunológica (tempo entre o contato com o agente infeccioso e 

o desenvolvimento de anticorpos em níveis detectáveis nos testes sorológicos), que 
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pode possibilitar a transfusão de sangue contaminado, e a impossibilidade de se 

usar testes de sorologia para a gama de patologias que apresentam a via 

hematológica como via de transmissão (MARTINS et al, 2009).  

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), em 2009, 

constatou-se que a soroprevalência anti-Leishmania em doadores do hemocentro 

HEMOBA/SESAB era de 5,4% de uma população de 421 doadores. Monteiro (2013) 

destaca que essa prevalência aumenta no Ceará para valores entre 16% (amostra 

de 438 doadores). No Estado do Rio Grande do Norte, foi identificado índice de 22% 

de assintomáticos em 300 bolsas de doadores de sangue na região Metropolitana. 

Outros estudos, em países diversos, acompanham o registro de casos 

assintomáticos em doadores de sangue, como em Istambul (ATES et al, 2012), Itália 

(SCARLATA et al, 2008) e Bangladesh (HUDA et al, 2013), revelando a 

necessidade de ampliar a base de patologias investigadas na triagem inicial dos 

candidatos à doação de sangue e hemoderivado, em particular nas áreas 

endêmicas, a fim de minimizar o possível risco de contaminação. 

 No município de Mossoró outras infecções também ganham destaque como, 

por exemplo, sendo o 2º município do Rio Grande do Norte em casos de notificação 

do Vírus da Imunodeficiência Adquirida (HIV) e casos de hepatites virais, além da 

presença de altos índices de casos de sífilis. A geosobreposição de áreas 

endêmicas para infecções diferentes proporciona o desenvolvimento de possíveis 

coinfecções. Por exemplo, em áreas com incidência de leishmaniose tem 

apresentado casos de coinfecções como outras infecções, em especial, com o HIV 

(CAVALCANTI et al, 2012).  

O município de Mossoró apresenta números crescentes de casos notificados 

de LV, caracterizando-se, portanto, como uma área endêmica, assim como se 
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destaca com a presença significativa de outras infecções, que também são 

endêmicas, desenhando um cenário de risco para a possibilidade de infecção 

assintomática pela Leishmania e coinfecções. Nessa perspectiva, grupos 

epidemiológicos que estão susceptíveis ao risco de transmissão de infecções, como 

indivíduos assintomáticos, através da transfusão sanguínea, os doadores, tornam-

se elementos importantes de investigação em áreas endêmicas, em especial 

àquelas que ainda não apresentam estudos mais complexos para reflexão dessa 

problemática.  

 

 

1.1 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 

 

 A leishmaniose visceral (LV) destaca-se, na conjuntura atual, 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).  

Segundo a OMS (2013), as leishmanioses estão presentes em 98 países, e 

em quatro dos 05 continentes. Cerca de 1,3 milhões de novos casos ocorrem 

anualmente, dos quais 300.000 classificam-se como visceral (90% destas ocorrem 

nos países de Bangladesh, Brasil, Etiópia, Índia, Nepal, Sudão do Sul e Sudão) e 

1.000.000 são definidas como leishmaniose cutânea (que ocorre principalmente nos 

países do Afeganistão, Argélia, Brasil, Colômbia, a República Islâmica do Irã, 

Paquistão, Peru, Arábia Saudita, República Árabe da Síria e Tunísia) ou 

mucocutânea (principalmente ocorrendo no Brasil, Peru e no Estado Plurinacional da 

Bolívia) (ALVAR et al, 2012). 

No Brasil, segundo o SINAN (Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação, 2013), dos 27 Distritos Federais, todos apresentam registros de casos 

de leishmaniose humana (forma tegumentar e visceral), porém no Estado do Acre-

AC ainda não há notificação de casos autóctones de leishmaniose na forma visceral.  

Além da identificação de valores progressivos de casos clínicos de LV no 

Brasil, 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. 
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O Rio Grande do Norte aparece como o 5º Estado do Nordeste em números 

de casos de leishmaniose visceral, no somatório dos casos registrados entre 2007 a 

2013, com 644 casos registrados. Mossoró nesse mesmo período notificou 218 

casos, compreendendo 33,85% dos casos registrados nesse Estado, com 

percentuais de letalidade de 2007 a 2011 de 11,4%, maiores que a média nacional 

nesse período que foi de 5,8% (LEITE & 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.  

Outro levantamento importante, destacado pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS), está no aumento dos registros de casos de coinfecção com 

leishmaniose, principalmente referente à associação com o HIV. Em 2012, 35 países 

endêmicos registraram coinfecção entre leishmaniose e HIV (OMS, 2013).  

No Brasil, foram notificados pelo SINAN, nos últimos 10 anos (2003-2013), 

253.967 casos de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA), a região 

Nordeste apresentou 42.334 casos notificados, destes 1.975 presentes no Estado do 

Rio Grande do Norte. O munícipio de Mossoró aparece em 2º lugar com 438 casos 

notificados, neste período. No período de 2007 a 2013 foram registrados 12 casos 

confirmados de coinfecção com HIV.  

Tem sido observado também um fenômeno de sobreposição de infecções 

caracterizadas pela ruralização da SIDA e a urbanização da LV, inferindo que a 

emergência da doença parasitária se caracteriza como uma infecção oportunista 

importante para o paciente portador do HIV. Contudo, ainda são poucos os estudos 

referentes à coinfecção (CAVALCANTI et al, 2012). 

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 

 

 No Rio Grande do Norte, de 2006 a 2010, segundo dados do Sistema de 

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

predominantemente crescente de casos de leishmaniose, com destaque para os 

anos de 2008 (2,48%), 2009 (2,84%) e 2010 (2,46%). Foi observado que durante o 

período de 2007 a 2010, Mossoró esteve em primeiro lugar no quantitativo de casos 

de leishmaniose visceral registrado, com mais de 130 casos, já nos anos de 2011 a 

2013 ficou em 2º lugar, com 51 casos, cedendo lugar para o município de Natal, com 

73. Porém, no somatório total desse período (2007 a 2013), Mossoró permaneceu 

como o maior número de casos notificados, com 181 casos de um total de 646. 

Porém, não há dados desse município referentes a casos assintomáticos de LV em 

humanos.   

Indivíduos infectados com o parasita Leishmania infantum 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, haja vista, que na 

realidade brasileira ainda não há triagem mais efetiva (laboratorial) para identificar o 

patógeno no sangue doado. 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, portanto, caracteriza-se como cenário fecundo para o desenvolvimento 

desta pesquisa, que vislumbrou identificar nos doadores de sangue dessa localidade 

a ocorrência de infecção assintomática por Leishmania infantum chagasi. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

Investigar a ocorrência de infecção por Leishmania infantum chagasi 

assintomática em doadores de sangue no Hemocentro Regional do município 

de Mossoró-RN.  

 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar por método molecular a presença do DNA de Leishmania 

infantun chagasi em doadores de sangue; 

 

 Avaliar entre os casos de infecção assintomática por Leishmania a 

presença de coinfecções; 

 

 Caracterizar o perfil epidemiológico dos casos de infecção assintomática 

por Leishmania no Hemocentro de Mossoró. 
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II REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 LEISHMANIOSE  

 

 O gênero Leishmania se insere a ordem Kinetoplastida, à família 

Trypanossomatidae, agrupando espécies de protozoários unicelulares, digenéticos 

ou heteróxenos (GONTIJOL & CARVALHO, 2003; MAIA, 2013) parasita intracelular 

obrigatório do Sistema Fagocítico Mononuclear (SFM), se apresentando nas formas 

amastigota (quando é parasito intracelular em tecidos de hospedeiros vertebrados) e 

promastigota (quando se desenvolve no tubo digestivo de hospedeiros 

invertebrados-flebotomíneos) (GONTIJO & CARVALHO, 2003; AMBROSIO & 

MESSIAS-REASON, 2005; MIRANDA, 2010) (Fig. 1 e 2). 

.  

FIGURA 1: Forma promastigota da Leishmania 
Fonte: http://www.misodor.com/LEISHMANIOSE.php. Acessado em 31/10/2014  
 

 
 
FIGURA 2: Forma amastigota da Leishmania. 
Fonte: http://fcfrp.usp.br/dactb/Parasitologia/Arquivos/Genero_Leishmania.htm. Acessado em: 
31/10/2014. 

  

http://www.misodor.com/LEISHMANIOSE.php
http://fcfrp.usp.br/dactb/Parasitologia/Arquivos/Genero_Leishmania.htm.
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Estes protozoários são responsáveis por um conjunto de patologias 

divergentes entre si (clínica e epidemiológica), podendo agredir pele, mucosas e 

vísceras, dependendo da espécie de parasita e da imunidade do hospedeiro. São 

organismos que causam zoonoses, porém que eventualmente atingem a espécie 

humana (antropozoonose) (MONTEIRO, 2013).  

Diante da diversidade de manifestações clínicas e epidemiológicas possíveis, 

autores classificaram a leishmaniose em grupos com características mais 

frequentes. Marzochi et al (1994) e Monteiro (2013) classificaram a leishmaniose, 

segundo as manifestações clínicas, em quatro grupos (leishmaniose cutânea, 

mucocutânea ou cutânea-mucosa, cutânea difusa, visceral ou calazar); outros 

autores como Choi; Lerner (2001) também utilizam as manifestações clínicas e 

classificaram a leishmaniose em cinco grupos: leishmaniose cutânea localizada 

(Localized cutaneous leishmaniasis-LCL); leishmaniose cutânea difusa (Diffuse 

cutaneous leishmaniasis-LCD); leishmaniose tegumentar pós calazar (Post kala-

azar dermal leishmaniasis (PKDL); leishmaniose tegumentar americana 

(Mucocutaneous leishmaniasis-LTA); leishmaniose visceral ou calazar (Visceral 

leishmaniasis-LV); Leismaniose tropica (Viscerotropic leishmaniasis Leishmania 

tropica) (MAGILL et al, 1993; PASSOS, 2003).   

Neves et al (2004) classificou a leishmaniose, segundo o agente etiológico 

causador da leishmaniose humana, dividindo em apenas três grupos: leishmaniose 

cutânea, cutaneomucosa e visceral ou calazar. 

A forma clínica que produz exclusivamente lesões cutâneas, ulcerosas ou 

não, mas de extensão limitadas, é definida como leishmanioses cutâneas; as formas 

que se caracterizam com a destruição das mucosas do nariz, boca e faringe, são 

agrupadas nas leishmanioses mucocutâneas ou cutâneo-mucosas; formas cutâneas 

disseminadas, que se apresentam em sujeitos já tratados de calazar, são definidas 

como leishmanioses cutâneos difusas; as formas viscerais, atingindo principalmente 

o SFM do baço, fígado, medula óssea e tecidos linfóides, são definidas com 

leishmaníase visceral ou calazar (PASSOS, 2003). 

No Brasil destacam-se tanto Leishmaniose Tegumentar, presente em todo 

território nacional quanto a Leishmaniose Visceral ou calazar ausente apenas no 

estado do Acre, ambas com histórico crescente, com presença de várias áreas 

endêmicas no país, contudo a LV se destaca pelo seu grau de letalidade.  
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2.1.1 Leishmaniose Visceral ou Calazar (LV)  

 

 A leishmaniose visceral (LV) ou calazar é uma doença infeciosa, causada por 

protozoários do complexo Leishmania donovani. Nas Américas o agente etiológico é 

Leishmania infantum chagasi (MAURICIO et al, 1999; GONTIJO & MELO, 2004; 

LIMA et al, 2012).    

 O primeiro relato da LV foi realizado na Grécia, em 1835, que anteriormente 

era conhecida como “ponos” ou “hapoplinakion”. Posteriormente, na Índia, foi 

denominada de “Kalajwar”, que siginificava febre negra, ou “Kala-azar” (calazar), 

oriundo do escurecimento da pele (MONTEIRO, 2013). 

 O primeiro caso de LV no continente americano foi descrito em 1913, pelo 

estudioso Migone, no Paraguai, após análise de material de necropsia de uma 

paciente que havia se contaminado no Estado do Mato Grosso. No Brasil, os 

estudos de cortes histológicos de Penna, em 1934, identificaram os primeiros 

parasitas em indivíduos do Norte e Nordeste (BRASIL, 2006; MONTEIRO, 2013). 

Entre 1936 e 1939, os estudos de Evandro Chagas e colaboradores, identificaram o 

primeiro caso de LV em humano, in vivo, assim como identificaram a doença em 

cães e inferiram o flebotomíneo Lutzomyia longipalpis como provável vetor, e 

nomearam o parasito de “Leishmania chagasi” (CUNHA & CHAGAS, 1937 apud 

NEVES et al, 2004). 

  A Leishmaniose visceral ou calazar é uma doença infecciosa grave e crônica, 

caracterizada por sinais e sintomas como febre irregular, esplenomegalia, 

hepatomegalia, além de anemia, leucopenia, trombocitopenia, 

hipergamaglobulinemia e hipoalbuminemia (ALVARENGA et al, 2010). Contudo, há 

outras formas de manifestação, como assintomáticas e até auto-resolutiva 

(MONTEIRO, 2013). É uma patologia de alta letalidade em paciente sintomático, 

apresentando taxa de aproximadamente 10% quando não tratada (DESJEUX et al, 

2004; GONTIJOL & MELO, 2004; ALVARENGA et al, 2010) (Fig. 3).  
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FIGURA 3: Sujeito portador da Leishmaniose Visceral  
Fonte: CHAPPUIS et al, 2007 (editada). 

  

Referente a manifestações clínicas, a leishmaniose visceral pode se 

apresentar de forma assintomática, oligossintomática (subclínica), aguda e crônica, 

até seu limiar, a forma grave (BRASIL, 2006; MICHEL et al, 2011; MONTEIRO, 

2013).  

Nas formas sintomáticas, a doença pode variar desde quadro subclínico 

(oligossintomática) até a forma clássica, com presença de febre prolongada, 

expressiva hepatoesplenomegalia e severa desnutrição, além de anemia, 

leucopenia, fenômenos hemorrágicos e infecções bacterianas secundárias 

(CONTIJO & MELO, 2004; SAPORITO et al, 2013). A forma grave da LV pode 

ocorrer tanto em paciente na fase aguda como na fase crônica da patologia. Torna-

se mais agravante se o portador da LV tiver menos de 06 meses, quando seu 

sistema imunológico ainda está se desenvolvendo, ou maior de 40 anos quando 

possivelmente há declínio da função imunológica nessa faixa etária (OLIVEIRA et al, 

2010)e por outras manifestações clínicas como desnutrição, anemia entre outras 

(BRASIL, 2006). 

A forma aguda relaciona-se ao inicio da patologia. Destaca-se pelos sintomas 

de febre alta, palidez de mucosas, e hepatoesplenomegalia, com período de 20 a 40 

dias. E a forma crônica destaca-se por ser a mais comum, de evolução prolongada; 

com presença de febre alta e irregular, hepatoesplenomegalia, emagrecimento e 

risco aumentado para sangramento (BRASIL, 2006; DEY & SINGH, 2006). 

 A forma subclínica pode ter processo de cura espontâneo ou progressão para 

doença na forma grave. Seus sintomas são mais discretos, como febre, mal estar, 
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esplenomegalia, e apenas 25% dos oligossintomáticos evoluem para a forma ativa 

(MONTEIRO, 2013).  

 Quanto à forma assintomática, estudos evidenciam que existem mais 

portadores de LV assintomáticos do que na forma manifesta, e sua prevalência varia 

de 30% a 73,4%, acometendo principalmente (MICHEL et al, 2011). No Brasil, essa 

variação permeia valores entre variados, geralmente representa 40 a 60% de uma 

população soropositiva (BRASIL, 2014) e no Rio Grande do Norte entre valores de 

22% a 24,6%, como os percentuais identificado por Oliveira Filho (2013) e Lima et al 

(2012), respectivamente.  

 A forma subclínica ou assintomática apresenta diagnóstico complexo em 

virtude de seus sinais e sintomas, se torna ainda mais complicado em virtude de 

apresentar sintomatologia similar a outras patologias como doença de chagas, 

esquistossomose aguda e malária (GONTIJO & MELO, 2004; MICHEL et al, 2011), e 

que requer estratégicas de investigação clínicas mais  específicas para confirmação 

do seu diagnóstico, principalmente através da análise laboratorial (COSTA et al, 

2002; MICHEL et al, 2011). 

A infecção com o parasito da Leishmania se dar, principalmente, pela picada 

de flebotomíneos infectados, mas há achados que identificam a transfusão como 

mecanismo plausível para promoção de infecção em seus receptores. De modo 

geral, qualquer infecção por um patógeno que passe por uma fase sanguínea 

assintomática, tem o potencial de ser transmitido por via transfusional. Contudo, 

deve-se levar em consideração a capacidade de sobrevivência do agente infeccioso 

ao processamento e conservação dos produtos sanguíneos, e a capacidade de 

causar doença significativa quando transmitidos por via sanguínea. Fatores estes 

dependentes não só do agente infeccioso, como também, do receptor, do seu 

estado imunitário, que vão determinar a frequência e a gravidade das possíveis 

infecções transmitidas (PEREIRA et al, 2011).  

 No cenário atual, a expansão da área de abrangência da doença, o aumento 

dos números de casos de LV e sua associação com outras infecções, principalmente 

com o Vírus da Imunodeficiência Adquirida (HIV), identificando-a como mais uma 

doença oportunista (GONTIJO & MELO, 2004), ressalta ainda mais sua importância 

para o campo da saúde pública e vigilância epidemiológica. 
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2.2 EPIDEMIOLOGIA 

 

2.2.1 Mundo 

 

 No mundo, a leishmaniose aponta como uma doença negligenciada, com 

ampla expansão e distribuição mundial, reivindicando olhares como um grande 

problema de Saúde Pública e da Vigilância Epidemiológica (GONTIJO & MELO, 

2004; OMS, 2010).  

 Nos últimos anos, foi visível o aumento da distribuição de casos de 

leishmaniose (Fig. 4 e 5), retratando sua presença nos principais continente 

mundiais, com destaque para os países em desenvolvimento que apresentam os 

maiores números de casos (OMS, 2010; MONTEIRO, 2013).  

Segundo a OMS (2010), 350 milhões de pessoas estão em risco de contrair a 

doença, e estima-se aproximadamente 02 milhões de casos novos anualmente, 

dados estes propositivos e subnotificados, haja vista que dos 98 países endêmicos, 

apenas 33 contribuem com notificação obrigatória dos casos dessa patologia (OMS, 

2013; MONTEIRO, 2013), incluindo o Brasil. 

 
 

FIGURA 4: Distribuição de Casos de Leishmaniose Visceral no Mundo em 2010. 
Fonte: OMS, 2010.  
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FIGURA 5: Distribuição de casos de leishmaniose Visceral no Mundo, segundo OMS, 2012. 
Fonte: OMS, 2013 
http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Leishmaniasis_VL_2013.png (editada). 

 

 Cerca de 90% dos casos de LV registrados nos países endêmicos estão 

localizados em sete países Bangladesh, Brasil, Etiópia, Índia, Nepal, Sudão do Sul e 

Sudão (OMS, 2013). A epidemiologia dessa patologia é complexa devido às várias 

espécies de Leishmania, de vetores e reservatórios, tecendo uma rede de 

articulações entre parasito-hospedeiro que dificulta seu rastreamento e controle 

(ASHFORD, 2000).  

Apesar dos inúmeros estudos e avanços direcionados à 

identificação/diagnóstico, tratamento e prevenção da leishmaniose, os programas de 

controle que na maioria são poucos e locais, assim como não eficazes, 

principalmente por direcionar suas metas de controle no combate do vetor e/ou 

reservatório, secundarizando os indivíduos assintomáticos; somado aos índices de 

morbidade e mortalidade elevados, torna preocupante o contexto dessa patologia no 

cenário mundial (OMS, 2010; MONTEIRO, 2013). 

 

 

2.2.2 No Brasil 

  

Na década de 1990, 90% dos casos registrados de LV se localizava na região 

Nordeste. Primeiramente, a identificação dos casos de LV era restrita à zona rural, 

http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Leishmaniasis_VL_2013.png
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depois passaram a progredir para as zonas periurbanas e urbanas, evidenciando os 

primeiros surtos nessa região, com destaque para os surtos de Teresina, São Luiz, 

Natal e Fortaleza (GONTIJO & MELO, 2004).  

O processo de reorganização dos espaços urbanos, desmatamentos, 

migrações, atrelado às péssimas condições de vida da população, quadros de 

desnutrição, formação de favelas e falta de saneamento, favoreceram a migração do 

ambiente de risco para LV para os centros urbanos e às demais regiões brasileiras. 

(GONTIJO & MELO, 2004). Atualmente, uma média de 90% dos casos de 

leishmaniose visceral nas Américas localiza-se no Brasil, e nos últimos 40 anos 

concentra sua aparição em áreas urbanas (COSTA et al, 2002). 

Durante a transformação dos espaços geográficos, houve também uma 

redistribuição dos casos de LV nas demais regiões brasileiras, no qual o Nordeste 

entre os anos 2000 a 2002 passou a representar 77% dos casos do país (BRASIL, 

2006). 

Segundo o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN/ Tabela 

1), entre o intervalo de tempo de 2007 a 2013, a região Nordeste permaneceu com 

os valores acentuados, com 13.050 casos, representando 50,29% dos casos de LV 

no país, em seguida se destaca a região Norte com 5.254 (20,21%) casos, bem 

próxima da região Sudeste com 5.147 (19,92%) casos, e com menor registro de 

casos de LV tem-se as regiões Centro Oeste, com 2.619 (9,43%) casos e a região 

Sul com apenas 42 casos (0,15%) dos dados nacionais registrados. 

Paralelo o aumento da incidência, houve o aumento da taxa de letalidade por 

LV no Brasil, onde se observou que 1994 a taxa era de 3,4%, saltando para 5,7% 

em 2009 e 5,8% em 2011 (LEITE & ARAUJO, 2013), tendo como um dos principais 

fatores para esse aumento o diagnóstico tardio (BRASIL, 2011b; LEITE & ARAUJO, 

2013). 
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TABELA 1: Número de casos de LV por Região e Unidade de Federação no Brasil, 
durante o período de 2007 a 2013.  
 
UF Notificação 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

REGIÃO 
NORTE 

801 861 774 701 900 646 571 5254 

Rondônia 3 0 0 0 1 2 2 8 

Amazonas 1 4 3 1 1 2 0 12 

Roraima 2 2 6 16 14 10 20 70 

Pará 370 366 301 312 365 258 252 2224 

Amapá 1 1 0 0 0 0 0 2 

Tocantins 424 488 464 372 519 374 297 2938 

REGIÃO 
NORDESTE 

1726 1893 1939 1845 2046 1617 1984 13050 

Maranhão 301 404 370 354 381 239 519 2568 

Piauí 363 452 267 248 313 317 398 2358 

Ceara 550 556 677 541 611 439 481 3855 

Rio Grande 
do Norte 

71 93 96 84 121 101 80 646 

Paraíba 25 41 21 33 42 41 37 240 

Pernambuco 76 85 83 67 85 71 72 539 

Alagoas 32 25 31 34 37 37 25 221 

Sergipe 75 40 45 90 78 58 50 436 

Bahia 233 197 349 394 378 314 322 2187 

REGIÃO 
SULDESTE 

690 836 824 810 756 676 555 5147 

Minas Gerais 423 526 579 580 506 412 339 3365 

Espírito 
Santo 

0 3 8 2 11 2 4 30 

Rio de 
Janeiro 

3 0 6 2 5 5 9 30 

São Paulo 264 307 231 226 234 257 203 1722 

REGIÃO SUL  4 4 10 7 6 7 4 42 

Paraná 3 3 1 5 2 5 0 19 

Santa 
Catarina 

1 1 0 0 2 2 1 7 

Rio Grande 
do Sul 

0 0 9 2 2 0 3 16 

REGIÃO 
CENTRO-

OESTE 

341 396 345 338 397 446 356 2619 

Mato Grosso 
do Sul 

234 252 195 213 273 320 244 1731 

Mato Grosso 31 55 68 55 55 60 35 359 

Goiás 19 28 23 33 29 28 32 192 

Distrito 
Federal 

57 61 59 37 40 38 45 337 

TOTAL 3562 3990 3892 3701 4105 3392 3470 26112 

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação-SINAN/Datasus, 2013. 
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Os principais fatores de risco para episódios de epidemia de leishmaniose 

visceral nos centros urbanos estão intimamente relacionados às mudanças dos 

perfis epidemiológicos da população, o crescimento desorganizado das cidades, o 

aumento do número de favelas, desmatamento, poluição ambiental, baixa qualidade 

de vida, condições de saúde/higiene precária, falta de saneamento, aumento da 

proximidade com os reservatórios animais, aumento da densidade populacional do 

vetor, assim como de assintomáticos (FREIRE, 2000; COSTA et al, 2002; 

MONTEIRO, 2013), requerendo das autoridades públicas olhares mais sensíveis 

para a transformação dessa realidade, por conseguinte prevenção, identificação, 

controle e tratamentos dos casos notificados. 

 

 

2.2.3 No Rio Grande do Norte e Mossoró 

 

O Rio Grande do Norte-RN apresenta atualmente 167 municípios, distribuídos 

em 07 Regiões de Saúde (Figura 6), com população de 3.168.027 (IBGE 2010) e 

população estimada para 2014 de 3.408.510; área territorial de 52.811,047 m2, e 

densidade demográfica de 59,9 (hab/km²). 

 

 

FIGURA 6: Representação do Estado do Rio Grande do Norte e suas 07 Regiões de Saúde. 
Fonte: Imagem http://3.bp.blogspot.com/-

O8gGUN_t5cM/TtUwJbNmEkI/AAAAAAAAAD0/H5hVqxHiBQE/s1600/mapa+regioes+de+saud
e+2.bmp  

 

http://3.bp.blogspot.com/-O8gGUN_t5cM/TtUwJbNmEkI/AAAAAAAAAD0/H5hVqxHiBQE/s1600/mapa+regioes+de+saude+2.bmp
http://3.bp.blogspot.com/-O8gGUN_t5cM/TtUwJbNmEkI/AAAAAAAAAD0/H5hVqxHiBQE/s1600/mapa+regioes+de+saude+2.bmp
http://3.bp.blogspot.com/-O8gGUN_t5cM/TtUwJbNmEkI/AAAAAAAAAD0/H5hVqxHiBQE/s1600/mapa+regioes+de+saude+2.bmp
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De 2006 a 2010, segundo dados do Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN), houve taxa de incidência predominantemente crescente de 

casos de leishmaniose, com destaque para os anos de 2008 (2,48%), 2009 (2,84%) 

e 2010 (2,46%). Nos anos seguintes, a taxa de incidência manteve-se alta variando 

de 3,0 em 2011 a 1,9 em 2013. Houve tanto um aumento da incidência quanto da 

expansão da leishmaniose visceral da área metropolitana de Natal para o Leste do 

Estado. Dos 167 municípios do Estado, 140 relataram casos de LV entre os anos de 

1986 a 2011, sendo que a maioria dos casos se localiza na zona periurbanas de 

Natal e no município de Mossoró (QUEIROZ, 2012) (Tabela 2). 

 

TABELA 2: Taxa de Incidência de Leishmaniose Visceral, por Unidade de 
Federação no Brasil, durante o período de 2006 a 2010. 
 

UNIDADE DA 
FEDERAÇÃO 

2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL 

Rondônia - 0,19 - 0,07 - 0,05 

Amazonas 0,03 0,03 0,06 0,06 - 0,04 

Roraima 0,99 0,48 0,48 1,42 3,55 1,43 

Pará 6,36 4,41 5,09 3,81 4,05 4,73 

Amapá 0,32 0,16 0,16 - - 0,13 

Tocantins 16,89 30,61 33,81 33,28 25,15 27,86 

Maranhão 7,71 5,3 7,49 6,6 6,51 6,72 

Piauí 7,97 7,73 6,09 5,37 4,78 6,37 

Ceará 7,29 5,99 4,34 7,35 5,79 6,15 

Rio Grande do Norte 2,3 1,91 2,48 2,84 2,46 2,4 

Paraíba 0,99 0,63 0,96 0,5 0,74 0,77 

Pernambuco 1,13 0,84 0,87 0,78 0,72 0,87 

Alagoas 1,61 0,97 0,86 0,95 1,09 1,09 

Sergipe 2,35 3,2 1,75 1,88 3,68 2,58 

Bahia 2,62 1,53 1,26 2,29 2,7 2,08 

Minas Gerais 2,21 1,97 2,44 2,67 2,7 2,4 

Espírito Santo 0,03 - 0,09 0,17 0,06 0,07 

Rio de Janeiro 0,06 0,01 - 0,02 0,01 0,02 

São Paulo 0,64 0,58 0,68 0,49 0,46 0,57 

Paraná 0,03 0,02 0,02 0,01 0,05 0,02 

Santa Catarina - 0,02 0,02 - - 0,01 

Rio Grande do Sul - - - 0,08 0,02 0,02 

Mato Grosso do Sul 9,09 9,57 10,02 6,99 8,49 8,82 

Mato Grosso 0,74 1,07 1,96 2,27 1,75 1,56 

Goiás 0,56 0,38 0,55 0,61 0,63 0,55 

Distrito Federal 0,63 0,53 0,55 0,42 0,27 0,48 

TOTAL 1,95 1,69 1,78 1,86 1,8 1,82 

Fonte: MS/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN/Datasus, 2013 
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O processo de expansão geográfica da leishmaniose visceral também foi 

identificado no Estado do Rio Grande do Norte, com ampliação dos casos de LV 

para os perimetros urbanos e periurbano (AMÓRA, 2010) e com aumento no número 

de casos por vários municípios tais como: Mossoró, Natal, Açu, Parnamirim, 

Extremoz e São Gonçalo do Amarante, onde no período de 2007 a 2011, foram 

notificados 474 casos confirmados de LV com média de 94,8 casos por ano 

(BARBOSA, 2013).  

Foi observado que durante o período de 2007 a 2010 (Fig. 7), Mossoró se 

destacou com o quantitativo de casos de leishmaniose visceral registrado, com mais 

de 130 casos, chegando a 181 casos em 2013, de um total de 646 (BARBOSA, 

2013) (Tabela 3). 

 

 

FIGURA 7: Distribuição de casos de Leishmaniose Visceral no Estado do Rio Grande do Norte, 
de 2007 a 2010. 
Fonte: BARBOSA, 2013. 
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TABELA 3: 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, 2013. 

É notório  destacar que fatores ambientais, assim como condições precárias 

de habitação e saneamento favorecem a infecção humana e canina, 

consequentemente predispondo o aparecimento e desenvolvimento de casos de 

leishmaniose visceral. Logo, Mossoró que apresenta as maiores incidencias da 

doença no Estado, assim como elevada prevalência de LV canina em vários bairros 
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(AMÓRA, 2004; AMÓRA et al., 2006; COSTA, 2014), se efetiva como area endêmica 

para Leishmania e se destaca como cenário de grande relevância e preocupação 

para a Saúde Pública e Vigilância Epidemiólogica.   

 

 

2.3  LEISHMANIOSE VISCERAL ASSINTOMÁTICA  

 

Referente a manifestações clínicas, a leishmaniose visceral pode se 

apresentar na forma assintomática, oligossintomática (subclínica), aguda e crônica, 

até apresentar seu limiar, a forma grave (BRASIL, 2006; MICHEL et al, 2011; HIDE 

et al, 2013; MONTEIRO, 2013).  

O termo “infecção assintomática” foi aplicado pela primeira vez em 1974, 

durante um estudo com teste cutâneo. No Brasil, o termo foi utilizado em 1984 (REY, 

2008; MONTEIRO, 2013). Estudos evidenciam que existem mais portadores de LV 

assintomáticos do que na forma manifesta, e sua prevalência varia de 30% a 73,4%, 

de acordo com a técnica utilizada (MICHEL et al, 2011). 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) (Tabela 4).  

A leishmaniose visceral assintomática ocorre, em sua maioria, nos indivíduos 

residentes em regiões endêmicas, os quais podem ser identificados através de 

reação positiva ao teste intradérmico a antígenos de Leishmania (IDRM) e/ou aos 

testes sorológicos que identificam o anticorpo anti-leishmania, ou mesmo através da 

identificação de DNA do parasita em amostras de sangue ou outros substratos 

corpóreos, sem apresentar qualquer manifestação clínica da doença (GONTIJO & 

MELO, 2004; MICHEL et al, 2011; ALVAR et al, 2012).  

Estima-se que em áreas endêmicas a proporção de infecções assintomáticas 

seja entre 5-10 vezes maior do que o número de casos de LV em sujeitos 

clinicamente imunocompetentes (ALVAR et al, 2012; SAPORITO et al, 2013). O 

significado e as possibilidades de evolução das infecções assintomáticas ainda não 

estão bem definidos. 
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TABELA 4: 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)/
Elisa 

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
/rk39 

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

Nascimento et al (2005) 

General 
Carneiro/Brasil 

RIFI/Elisa/r
k39 

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

Maranhão/Brasil Western 
blot 

1100 0,6 Mendes et al (2007) 

Araçatuba/Brasi
l 

rk39 A1:125;A
2:125 

A1:20/A2:4
,8 

Barão et al (2007) 

Minas 
Gerais/Brasil 

IDRM/RIFI/
Elisa/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
/Elisa2/rk3
9 

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/r
k26/RIFI 

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

Romero et al (2009) 

Minas 
Gerais/Brasil 

Elisa/rk39/r
k26/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/PCR/
qPCR  

700 12,4/73/0,
4 

Fukutani et al, (2014) 

Fonte: Autor; MICHEL et al, 2011 (adaptada). 

 

Em estudo recente, que se buscou avaliar o comportamento de diferentes 

testes utilizados para o diagnóstico da leishmaniose visceral (LV) em indivíduos 
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assintomáticos em área endêmica, sugere que o contato prévio com L. infantum 

chagasi nesse grupo de indivíduos não é indicativo para o risco de progressão para 

LV clinicamente manifesta e por um período variável, assim como os testes 

sorológicos utilizados na pesquisa não se mostraram adequados para o diagnóstico 

da infecção assintomática (SILVA et al, 2011). Contudo, outro estudo realizado por 

Das et al (2011), na Índia, evidenciou uma taxa elevada de conversão da doença 

(23,1% para 100 sujeitos, em um ano) em portadores assintomáticos de uma área 

endêmica, destacando a técnica diagnóstica da PCR como relevante para 

identificação do parasita em assintomáticos.  

A infecção assintomática também foi demonstrada em estudos com pacientes 

infectados pelo HIV. Nesta população, o percentual de infecção assintomática pode 

ser maior do que os casos sintomáticos. No entanto, a elevada carga de parasita 

pode significar uma relação proporcional do risco de desenvolver doença na forma 

sintomática, devido aos efeitos recíprocos que melhoram a multiplicação dos dois 

agentes patogênicos, no estado de imunocomprometidos desses sujeitos 

(COLOMBA et al, 2009; GOMES et al, 2011). Demonstrou-se também, que a 

infecção pelo HIV aumenta o risco de desenvolvimento de LV por 100 a 2300 vezes 

em áreas endêmicas, assim como sugere-se a triagem periódica para Leishmania 

através da PCR, nesse grupo de risco, para monitoramento da evolução desta 

patologia (ALVAR et al, 2010; SAPORITO et al, 2013). 

Além da presença de assintomáticos para LV presente em áreas endêmicas e 

em populações imunocomprometidas, como portadores do HIV/AIDS, há registros 

de assintomáticos em doadores de sangue (OTERO et al, 2000; URIAS et al, 2009, 

ATES et al, 2012; FRANÇA et al, 2013; HUDA et al, 2013; MONTEIRO, 2013,; 

OLIVEIRA FILHO, 2013; FUTUKANI et al, 2014) (Tabela 5).  

No entanto, a transmissão de leishmaniose por transfusão de sangue é rara e 

pouco retratada na literatura (MATHUR & SAMANTARUY, 2004; DEY & SINGH, 

2006; SAPORITO et al, 2013, MANSUETO et al, 2014). Isso se deve, em grande 

parte, pela zona geográfica de transmissão que, predominantemente, são 

endêmicas, o que dificulta a comprovação de contaminação pela transfusão 

sanguínea, assim como a manifestação silenciosa da infecção em 

imunocompetentes, e a dificuldade de avaliação clínica e diagnóstica para 

caracterizar essa contaminação, em virtude da variação do desenvolvimento dos 

sintomas (1 a 16 meses) (MANSUETO et al, 2014). 
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TABELA 5: 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 

Rio Grande do 
Norte 

Elisa 1194 9 Luz et al, 1997 

Rio Grande do 
Norte 

Elisa/PCR 116  24/43 Otero et al, 2000 

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

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 

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/PCR/
qPCR  

700 12,4/73/0,
4 

Fukutani et al, 2014 

Fonte: Autor, 2015.  

Apesar de poucos trabalhos comprovarem esse tipo de contaminação, muitos 

outros já apontam o risco potencial da Leishmania ser transmitida por essa via, 

necessitando, portanto de estratégias de controle dos hemoderivados, sobretudo em 

áreas endêmicas ou de rota crescente do processo de migração/imigração (URIAS, 

2009; MONTEIRO, 2013; FUTUKANI et al, 2014; MANSUETO et al, 2014). 

O papel dos indivíduos assintomáticos no mecanismo de transmissão da 

leishmaniose visceral ainda é desconhecido. Indivíduos infectados com a espécie L. 

infantum chagasi provavelmente não são infecciosos para flebotomíneos, devido à 

baixa parasitemia. No entanto, a grande proporção de portadores assintomáticos 

encontrado em países endêmicos não permite descartar seu possível papel como 

reservatório da infecção e possível veículo de transmissão desse parasita, através 

da doação sanguínea e posterior transfusão (SAPORITO et al, 2013).  
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2.4 LEISHMANIOSE E COINFECÇÕES 

 

Desde a década de 1980, a LV é reconhecida como uma infecção oportunista 

associada a estados de imunodepressão, particularmente à infecção pelo HIV 

(BARBOSA et al, 2013). Pressupõe-se que mais de 30 milhões de pessoas 

distribuídas pelo mundo estejam infectadas pelo vírus HIV e que, pelo menos, um 

terço desta população viva em áreas endêmicas para a LV.  

As modificações mais atuais sobre os perfis epidemiológicos da AIDS e da LV 

no Brasil, apontam para uma maior exposição da população a essas duas infecções, 

principalmente pela interiorização da infecção pelo HIV, concomitantemente com a 

urbanização da LV (COSTA, 2014; BARBOSA et al, 2013). O processo de expansão 

do HIV/AIDS tem modificado a história natural da LV. A infecção pelo HIV aumenta 

em média de 100 a 2.320 vezes o risco de desenvolvimento da LV em áreas de 

endemicidade, assim como reduz a eficácia do tratamento e aumenta a 

probabilidade de recidivas. Simultaneamente, a LV predispõe a progressão clínica 

da doença pelo vírus do HIV e o desenvolvimento da AIDS. Tanto a leishmaniose 

quanto HIV/AIDS são infecções que se anulam ou minimizam a resposta imune 

celular (ALVAR et al, 2008; BARBOSA et al, 2013). 

Segundo a OMS, a maioria dos casos de coinfecção da Leishmania com o 

Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) vem do sul da Europa, onde até 2001, 

foram identificados 2.000 casos de coinfecção, dos quais 90% eram provenientes da 

Espanha, Itália, França e Portugal (ALVAR et al, 2008). No Brasil, o primeiro registro 

de caso de coinfecção Leishmania-HIV foi descrito em 1987, com aumento 

progressivo de casos em anos posteriores. Entre 2001 a 2005, foram notificados 

16.210 casos de Leishmaniose visceral com a presença de 315 (2%) casos de 

coinfecção com HIV, com destaque para as regiões do Nordeste e Sudeste (ALVAR 

et al, 2008; CARVALHO et al, 2013). 

No Nordeste, entre 2007 a 2011, foram notificados 9.494 casos de LV, destes 

casos registrados, 5,08% (489) apresentaram positividade para o vírus do HIV. Os 

Estados com maiores percentuais de coinfecção LV-HIV registrados foram os 

Estados da Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas (Tabela 6), porém em números 

absolutos de casos de coinfecção, o Estado do Ceará foi o que apresentou o maior 

número de notificações seguido do Estado do Maranhão, do Piauí e do Rio Grande 

do Norte (n=460). 
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TABELA 6: Distribuição de casos de coinfecção HIV/LV, por Unidade Federativa no 
Brasil, durante o período de 2007 a 2013. 
 

UF Notificação Sim 
n/% 

Não 
n/% 

Total 
n/% 

Rondônia 0/0% 5/0,026 5/0,026 

Amazonas 2/0,01 6/0,03 8/0,04 

Roraima 1/0,005 57/0,3 58/0,3 

Para 24/0,12 1128/6 1152/6,17 

Amapá 0/0 2/0,01 2/0,01 

Tocantins 69/0,37 2325/12,4 2394/12,8 

Maranhão 118/0,6 1958/10,5 2076/11,1 

Piauí 207/1,1 1641/8,8 1848/9,9 

Ceara 250/1,3 2570/13,7 2820/15,1 

Rio Grande do 
Norte 

68/0,3 392/2,1 460/2,4 

Paraíba 51/0,2 136/0,7 187/1 

Pernambuco 46/0,2 314/1,6 360/1,9 

Alagoas 12/0,06 121/0,6 133/0,7 

Sergipe 9/0,04 325/1,7 334/1,7 

Bahia 34/0,1 1242/6,6 1276/6,8 

Minas Gerais 275/1,4 1873/10 2148/11,5 

Espirito Santo 3/0,01 22/0,11 25/0,13 

Rio de Janeiro 3/0,01 13/0,06 16/0,08 

São Paulo 172 1244/6,6 1416/7,5 

Paraná 2/0,01 15/0,08 17/0,09 

Santa Catarina 1/0,005 6/0,03 7/0,03 

Rio Grande do Sul 3/0,01 10/0,05 13/0,06 

Mato Grosso do 
Sul 

196/1,0 1161/6,2 1357/7,2 

Mato Grosso 26/0,13 279/1,4 305/1,6 

Goiás 10/0,05 143/0,76 153/0,8 

Distrito Federal 20/0,1 226/1,2 246/1,3 

Total 1602/7,7 17214/92,3 18645/100 

 Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação-SINAN/Datasus, 2013. 

 

Os municípios que apresentaram o maior número de registros de coinfecção 

LV-HIV no Estado do Rio Grande do Norte foram: Mossoró com 12 casos 

confirmados e Natal com 54 casos confirmados (Tabela 7) (BARBOSA et al, 2013). 
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TABELA 7: Número de casos de coinfecção LV/HIV por Município de Notificação no 
Estado do Rio Grande do Norte, no período de 2007 a 2013. 
 

Munic. Notificação Sim 
n/% 

Não 
n/% 

Total 
n/% 

Açu 0/0 8/1,7 8/1,7 

Afonso Bezerra 0/0 1/0,2 1/0,2 

Bento Fernandes 0/0 1/0,2 1/0,2 

Canguaretama 0/0 2/0,43 2/0,43 

Carnaubais 0/0 1/0,2 1/0,2 

Ceará-Mirim 0/0 0/0 0/0 

Cruzeta 0/0 1/0,2 1/0,2 

Currais Novos 0/0 1/0,2 1/0,2 

Equador 0/0 0/0 1/0,2 

Extremoz 0/0 4/0,8 4/0,8 

Felipe Guerra 0/0 0/0 0/0 

Grossos 0/0 0/0 0/0 

Itajá 0/0 1/0,2 1/0,2 

Jardim de Piranhas 0/0 1/0,2 1/0,2 

João Câmara 1/0,2 0/0 1/0,2 

Macaíba 0/0 1/0,2 1/0,2 

Major Sales 0/0 1/0,2 1/0,2 

Mossoró 12/2,6 149/32,4 161/35 

Natal 54/11,7 206/44,7 260/56,4 

Nísia Floresta 0/0 2/0,43 2/0,43 

Parazinho 0/0 0/0 0/0 

Parnamirim 1/0,2 5/1,1 6/1,3 

Passa e Fica 0/0 1/0,2 1/0,2 

Poço Branco 0/0 0/0 0/0 

Rio do Fogo 0/0 0/0 0/0 

São Gonçalo do Amarante 0/0 1/0,2 1/0,2 

São José de Mipibu 0/0 0/0 0/0 

São Miguel 0/0 0/0 0/0 

Serra do Mel 0/0 1/0,2 1/0,2 

Touros 0/0 3/0,6 3/0,6 

Venha-Ver 0/0 1/0,2 1/02 

TOTAL 68/14,7 392/85,2 460/100 
Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação-SINAN/Datasus, 2013. 

 

Segundo o Ministério da Saúde (2006), foram encontradas outras coinfecções 

ou comorbidades que predispõem ao aumento das taxas de letalidade dessa 

patologia, tais como a associação com casos de dengue, malária, além de casos de 

alcoolismo, hipertensão, diabetes mellitus e doença reumática em uso de 

imunossupressores (LEITE & ARAUJO, 2013). 
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Além do HIV, LV e malária também se apresentam como duas grandes 

doenças parasitárias que se sobrepõem geograficamente e podem coexistir nos 

pacientes. Partilham parcialmente os mesmos nichos teciduais do hospedeiro e 

possuem a capacidade de falsear e subverter a vigilância imunológica, com 

resultados clínicos em grande parte dependentes do estado imunológico do 

hospedeiro (BOGAART et al, 2014). A prevalência de coinfecção entre malária e 

leishmaniose varia 3,8-60,8%, com uma média de 26,2% (BOGAART et al, 2013).  

Há trabalhos que têm identificado a coinfecção da leishmaniose visceral com 

hepatites virais, em particular com as Hepatites B e C. No estudo de Ao et al (2014), 

no Sudão, por exemplo, se observou nas área endêmica para leishmaniose visceral, 

a existência dessas coinfecções, destacando o comprometimentos desses 

indivíduos quando em tratamento contra Leishmaniose.  Há registros que associam 

a leishmaniose visceral à predisposição de doenças autoimunes, como a Hepatite 

Autoimune, que dificulta seus diagnósticos pelas semelhanças de suas 

manifestações clínicas (TUNCCAN et al, 2012).  

No estudo de Shing et al (2000), na Índia, que discorre sobre a presença de 

coinfecção entre LV e as hepatites virais foi verificado que portadores de 

leishmaniose têm maior chance de contrair infecções pelo sangue, sendo a Hepatite 

C mais prevalente que a Hepatite B. E no estudo de Godoy e Salles (2002), relato de 

um caso em Belo Horizonte, identificou a ocorrência do agravamento da hepatite B 

(Hepatite B fulminante) em um jovem de 20 anos, associada a alterações na 

resposta imune causada pela Leishmania. De modo geral, as hepatites virais podem 

ser transmitidas ao portador assintomático de Leishmania através do ato sexual e do 

compartilhamento de seringas e transfusão de sangue contaminado (GODOY & 

SALLES, 2002), risco comum às infecções.  

Portanto, o serviço de vigilância epidemiológica local e regional precisa se 

reorganizar a fim de promover melhores estratégias para identificar, registrar, tratar e 

controlar a expansão de casos de leishmaniose, assim como do HIV e outras 

possíveis infecções que agravem o quadro clínico dessa patologia.  
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2.5 MECANISMO DE TRANSMISSÃO 

 

A picada do flebotomíneo fêmea é o principal mecanismo de transmissão da 

Leishmania, causador da leishmaniose visceral em humanos (GONTIJO & MELO, 

2004; MONTEIRO, 2013). Contudo, outros mecanismos podem ser evidenciados 

como responsáveis pela transmissão dessa infecção, tais como: transfusão 

sanguínea; infecção congênita; através de órgãos transplantados; uso de drogas 

injetais ou compartilhamento de agulhas por usuário de drogas;  e relatos de 

contaminação por acidente de trabalho em laboratórios (NEVES et al, 2004; 

MONTEIRO, 2013).  

Os flebotomíneos são dípteros da família Pscychodidae pertencente ao 

gênero Lutzomyia (nas Américas) ou ao gênero Phlebotomus (no Velho Mundo- 

África, Europa e Ásia); e subgênero Leishmania ou Viannia (PEARSON & SOUSA, 

1996; NEVES et al, 2004) (Figura 8).  

 

FIGURA 8: Representação taxonômica das principais espécies do gênero Leishmania. 
Fonte: Fio Cruz, 2007, disponível em 

http://www.cpqrr.fiocruz.br/posgraduacao/cienciasdasaude/apoio/DIPS/PG-Leish-2007.pdf 
(imagem editada). 

 

Estes flebotomíneos apresentam características singulares como: coloração 

castanho-claro ou “cor de palha”, com hábitos noturnos, pouso característico (asas 

entreabertas e levemente levantadas) que o tornam de fácil identificação; a fêmea é 

http://www.cpqrr.fiocruz.br/posgraduacao/cienciasdasaude/apoio/DIPS/PG-Leish-2007.pdf
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a responsável pela transmissão do parasito, haja vista a evolução do seu aparelho 

bucal na perspectiva de sugar o sangue (repasto sanguíneo) através da pele de 

vertebrados em detrimento ao macho, este desconsiderado como veículo de 

transmissão desse patógeno (PEARSON & SOUSA, 1996; REY, 2008; OMS, 2010; 

MONTEIRO, 2013) (Fig. 9). 

 

 
 
FIGURA 9: Repasto sanguíneo de Flebotomíneo Lutzomya Longipalpis. 
Fonte: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Phlebotomus_pappatasi_bloodmeal_begin.jpg
acessado em 16/11/2014. 
 

A infecção dos insetos dar-se quando eles se alimentam de animais 

infectados, ingerindo sangue com macrófagos parasitados pela forma amastígota do 

parasito, liberando-as em seu estômago onde passam a sofrer divisão binária se se 

transformam na forma promastigotas. Dependendo da espécie do parasito as formas 

promastigotas podem se dirigir ao intestino (espécies do subgênero Viannia) e se 

transformarem na forma paramastigotas, depois se transformam novamente na 

forma promastigotas quando estiverem sendo transportadas do estômago para a 

faringe. Quanto à espécie Leishmania, a forma promastigotas multiplica-se no 

estômago e ai se transformam na forma paramastigotas colonizando o esôfago e a 

faringe, depois se transformam novamente na forma promastigotas (RATH et al, 

2003; NEVES et al 2004, BRASIL, 2006, MISSIWA et al, 2011).   

A infecção leishmaniótica, primitivamente, apresentava como reservatórios 

animais silvestres infectados pelo parasito da Leishmania, que ao serem picados 

pelo vetor flebotomíneos fêmea contaminavam outros animais silvestres. Com a 

expansão da urbanização, o desmatamento, a migração dos animais silvestres para 

zonas periurbanas, esse ciclo foi modificado, tornando os animais domésticos, em 

especial o cão, como sendo o principal reservatório desse parasito, podendo 

contaminar outros animais domésticos e eventualmente o homem (GONTIJO & 

MELO, 2004; FREIRE, 2000). 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Phlebotomus_pappatasi_bloodmeal_begin.jpgacessado%20em%2016/11/2014
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Phlebotomus_pappatasi_bloodmeal_begin.jpgacessado%20em%2016/11/2014
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A transmissão em humanos dar-se após picada do flebotomíneo hematófago 

contaminado, que ao picar libera as formas promastigotas no local da picada, sendo 

estas fagocitadas pelos macrófagos. Após fagocitose os parasitos se transformam 

em amastigotas e se multiplicam por divisão binária até provocar a lise das células 

hospedeiras, se disseminando e invadindo novos macrófagos (MONTEIRO, 2013). 

 

   

 
 
FIGURA 10: Ciclo biológico da Leishmania ssp. 
Fonte: http://searchpp.com/leishmaniasis-life-cycle acessado em 16/11/2014. 

 

No Brasil, a principal espécie transmissora da Leishmania infantum chagasi é 

a Lutzomyia longipalpis presente nas regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-

Oeste. Contudo, foi identificada a espécie Lutzomyia cruzi também como vetor no 

Estado do Mato Grasso do Sul (SANTOS et al, 1998; GONTIJO & MELO, 2004). A 

Lu. longipalpis antes considerada restrita ao ambiente silvestre, hoje já se encontra 

Adaptada ao ambiente urbano e peridomiciliar (OLIVEIRA et al, 2008a).  

No ambiente silvestre, as raposas e os marsupiais destacam-se como os 

principais reservatórios. No ambiente doméstico, o cão é considerado o principal 

Flebotomíneos com 
promastigotas 

Reservatório 
doméstico 

Reservatório silvestre  

Humanos infectados 

http://searchpp.com/leishmaniasis-life-cycle
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reservatório e fonte para infecção e manutenção do ciclo biológico da Leishmania 

(FREIRE, 2000; GONTIJO & MELO, 2004; MONTEIRO, 2013). 

 A via de transfusão sanguínea tem sido relatada com frequência como 

possível veículo de transmissão da Leishmania, a partir de doadores assintomáticos. 

As discussões sobre a problemática da hemoterapia datam de antes da década de 

1970, nos Estados Unidos e na Europa, com estudos vinculados às ciências 

humanas e filosofia (SANTOS & MORAES & COELLHO, 1993). A possibilidade de 

transmissão de infecções por hemotransfusão é reconhecida há décadas. Qualquer 

infecção por um patógeno que passe por uma fase sanguínea assintomática tem o 

potencial de ser transmitido por via transfusional. Mas, deve-se levar em 

consideração a capacidade de sobrevivência do agente infeccioso ao 

processamento e conservação dos produtos sanguíneos e a capacidade de causar 

doença significativa quando transmitidos por via sanguínea. Fatores estes 

dependentes não só do agente infeccioso, como também do receptor, do seu estado 

imunitário, que vão determinar a frequência e a gravidade das possíveis infecções 

transmitidas (PEREIRA et al, 2011). Apesar de estudos discorrerem sobre a 

transmissão da infecção por Leishmania através da transfusão sanguínea, ainda não 

há comprovação científica consistente (PINTO et al, 2010; JIMENEZ & RIERA et al, 

2012; HUDA et al, 2013), porém que torna a população receptora de hemoderivados 

vulnerável à transmissão dessa patologia.  

Alguns países têm direcionado estudos sobre a temática de assintomáticos 

para Leishmania em doadores de sangue, principalmente aqueles países 

considerados endêmicos (MICHEL et al, 2011). Contudo, ainda se têm discutido seu 

potencial de transmissão transfusional e sua prevalência (MONTEIRO, 2013). O 

primeiro caso registrado e confirmado de contaminação por Leishmania através da 

transfusão sanguínea foi na China, em 1948. Em 1991, a Organização Mundial de 

Saúde suscitou a possibilidade da ocorrência de contaminação com Leishmania 

através de doadores de sangue (MONTEIRO, 2013). 

Em estudo realizado com a espécie de L tropical foi evidenciado a sua 

resistência, sobrevivência e sua capacidade de transmissibilidade e infectividade 

após condições similares às realizadas em bancos de sangue (DEY & SINGH, 

2006). Atualmente, poucas são as inferências na literatura a respeito da prevalência 

de doenças transmissíveis pelo sangue na população brasileira, isso se deve, em 
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grande parte, à limitada realização de testes confirmatórios em amostras de triagem 

sorológica em nosso país (RAMOS & FERRAZ, 2010) (rever Tabela 03).  

No processo de doação de sangue, os candidatos são submetidos à 

anamnese e à sorologia para minimizar o risco de transmissão de doenças via 

transfusão. Porém, uma de suas limitações é a janela imunológica, que é o tempo 

entre o contato com o agente infeccioso e o desenvolvimento de anticorpos em 

níveis detectáveis nos testes sorológicos, o que pode possibilitar a transfusão de 

sangue contaminado. Outro fator que faz do processo de doação de sangue um 

risco potencial é a impossibilidade de se usar testes de sorologia para a totalidade 

de patologias que apresentam a via hematológica como via de transmissão 

(MARTINS et al, 2009).  

A política nacional que regulamenta a hemoterapia no Brasil (RDC n° 153 de 

2004), 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 predeterminadas pelo Ministério da 

Saúde (hepatites B e C, doença de chagas, sífilis, HIV e HTLV 1 e 2), e a 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 

(AMÓRA et al, 2010; BRASIL, 2011; HUDA et al, 2013).  

Em estudo realizado no Estado da Bahia (URIAS et al, 2009), em 2009, 

constatou-se que a soroprevalência anti-Leishmania em doadores do hemocentro 

HEMOBA/SESAB era de 5,4%, revelando a necessidade de ampliar a base de 

patologias investigadas na triagem inicial dos candidatos à doação de sangue e 

hemoderivados, em particular nas áreas endêmicas, a fim de minimizar o possível 

risco de contaminação.  

Apesar de ainda não se ter uma dimensão concreta do risco da transmissão 

da leishmaniose por transfusão sanguínea, principalmente porque o registro dos 

casos assintomáticos entre os doadores de sangue estão localizados, 

especialmente, em áreas endêmicas, dificultando assim a triagem da contaminação, 

há que inferir que o risco é potencial de contaminar seu destinatário. E, leva a 

grupos específicos como: crianças, idosos, multitransfusionados, imunossuprimidos 

e portadores do vírus do HIV, uma probabilidade ainda maior de serem 

contaminados durante o processo de transfusão sanguínea (MARCO et al, 2012). 



48 
 

Paralelo à existência de casos assintomáticos de Leishmania em doadores de 

sangue e à contaminação pela Leishmania através da transfusão sanguínea, há 

estudos que identificaram casos dessa patologia em transplantados, revelando 

íntima relação destes com casos de transfusão sanguínea, alertando ainda mais as 

autoridades para a possibilidade de contaminação, a partir da transfusão sanguínea 

de doadores com infecção assintomática por Leishmania.  

Nos últimos 20 anos estudos vêm destacando o aumento no número de casos 

de LV entre os transplantados, associando tanto ao aumento da expansão da 

distribuição da patologia, quanto em relação ao aumento do número de transplantes 

realizados pelo mundo (ANTINORI et al, 2008, BASSET et al, 2008; OLIVEIRA, 

2008b). A leishmaniose foi identificada principalmente em paciente submetidos a 

transplantes de rim, possivelmente associada ao maior número de procedimentos 

direcionado a esse fim, mas também há registro de casos de LV em transplantados 

de outros órgãos como fígado, coração, pulmão, pâncreas e transplante de medula 

óssea (MOLARES et al, 2003; ANTINORI et al, 2008; CAMPOS-VARELA et al, 2008; 

MONTEIRO, 2013). A forma clínica mais frequente é Leishmaniose visceral, seguida 

pela mucosa e depois pela cutânea (ANTINORI et al, 2008). 

A leishmaniose geralmente se desenvolve como uma complicação tardia pós- 

transplante, com intervalo de 04 a 18 meses entre o transplante e o início da 

doença, variando de acordo com o tipo de órgão transplantado (fígado 04 meses e 

rim 18 meses) (ANTINORI et al, 2008). Na França, de 1992 a 2003, no estudo de 

revisão sistemática desenvolvido por Basset et al (2008), foram registrados 57 casos 

de infecção por Leishmania em transplantados. A maioria dos pacientes que foram 

relatados nos estudos, era da bacia do Mediterrâneo: Espanha, no sul da França, 

Grécia, Portugal, a Itália e Malta. Havia casos da Índia, Irã e Arábia Saudita. Esta 

distribuição geográfica dos casos de LV em transplantados se assemelha a 

distribuição de casos de coinfecção Leishmania/HIV (BASSET et al, 2008). 

O Brasil é considerado líder em transplantes de órgãos sólidos na América do 

Sul, porém são poucos os casos de LV relatados em receptores de transplante. O 

primeiro caso de LV em um receptor de transplante de fígado foi relatado em um 

período considerado tardio, apenas em 2007. No Ceará, foram estudados 8 casos 

de transplantados com infeção por Leishmania (OLIVEIRA et al, 2008b). A maioria 

dos casos relatados na literatura envolvem pacientes de outros continentes, 

especialmente o sul da Europa e na Índia (OLIVEIRA et al, 2008b).  
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O diagnóstico da LV em receptores de transplante pode ser dificultado porque 

a doença é frequentemente camuflada pela presença de infecções oportunistas 

concomitantes, com sintomas semelhantes (ANTINORI et al 2008). Para tanto, deve-

se utilizar técnicas laboratoriais eficientes para rastrear o parasita, com destaque 

para os testes moleculares, que se mostraram bastantes sensíveis (MONTEIRO, 

2013).  

A Leishmaniose visceral é uma doença endêmica no mundo, com 

característica de infecção oportunista em grupos de risco, como crianças, 

imunossuprimidos, multitransfusionados e portadores do HIV/AIDS (MARCO et al, 

2012), infere-se à necessidade de aumentar a vigilância em pré-candidatos à 

doação de órgão, para evitar o risco do desenvolvimento de infeções.  

Observa-se a sua expansão territorial com a sobreposição de outra 

comorbidades, com a AIDS (BASSET et al, 2008). Alvar et al (2008) em seus 

estudos, identificaram uma estimativa de que 2 a 9% dos sujeito com infecção por 

leishmaniose visceral apresentam coinfecção com HIV, e destes 50-92%, dependo 

do país,  são usuários de drogas (MONTEIRO, 2013). 

O compartilhamento de seringas por usuários de drogas injetáveis tem sido 

indicado como uma alternativa artificial para transmissão Leishmania, 

desenvolvendo um ciclo antroponótico, sendo esses usuários considerados 

reservatórios do parasita. Em estudo realizados na Espanha, em 1998, de 125 

seringas descartadas por usuários de drogas, 65 (52%) havia a presença do parasita 

Leishmania ssp, em 2000 a 2001, de 154 seringas recolhidas, 52 (34%) havia rastro 

do parasita (BURTON, 2001; CRUZ et al, 2002; MONTEIRO, 2013).   

No Brasil, o primeiro caso de coinfecção descrito de Leishmania-HIV foi em 

1987, com aumento progressivo de casos nos anos seguintes. As regiões com maior 

percentual de casos de coinfecção foram o Nordeste e o Sudeste, onde se 

sobrepõem, as maiores incidências de casos de LV e AIDS, respectivamente 

(CAVALCANTI et al, 2012; CARVALHO et al, 2013). 

 Outra via responsável pela transmissão da Leishmania, é a congênita, que 

também é considerada rara. Segundo Monteiro (2013), o primeiro relato de infecção 

congênita de leishmaniose data de 1926, pelos estudiosos Low e Cooke, que 

identificaram sinais e sintomas da doença em uma criança na África e 

posteriormente na Inglaterra (1955). Em 2001, Bogdan et al (2001) identificaram e 

registraram a infecção congênita por LV, em uma criança de 15 meses, na 
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Alemanha. Depois Boehme et al (2006) identificou mais um caso em uma criança 

com 09 meses. Nas Américas, registra-se que o primeiro caso de infecção em 

gestantes foi em 1913, no Paraguai, de paciente proveniente do Estado de Mato 

Grasso. No Brasil, o primeiro caso registrado de transmissão vertical de LV foi feito 

em 1993 (MEINECKE et al, 1999; FIGUEIRÓ FILHO, et al, 2004; FIGUEIRÓ FILHO, 

2005). Poucos são os registros na literatura de infecção congênita, tornando-a, 

portanto uma doença rara. Em 2011 foram descritos nove (09) casos de gestantes 

brasileiras contaminadas, portadoras da leishmaniose visceral, 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). 

  

 

2.6 DIAGNÓSTICO LABORATORIAL 

 

O diagnóstico laboratorial pode ser realizado através de métodos 

parasitológicos, sorológicos, imunológicos e moleculares. A identificação do parasito 

é requisito básico para a confirmação do diagnóstico da leishmaniose visceral, 

porém é possível identificar a patologia através da resposta imunológica. Diante da 

letalidade dessa patologia, e da avaliação clínica confusa frente a varias outras 

infecções, cabe adotar métodos de investigação que sejam específicos e sensíveis 

para melhor conduzir a investigação e o tratamento (CHAPPUIS et al, 2007; REY, 

2008; MONTEIRO, 2013). 

 O método de investigação parasitológica é considerado padrão ouro por sua 

alta especificidade. O exame direto através de esfregaço em lâminas apresenta alta 

especificidade, porém sua sensibilidade vai depender do tecido analisado, tem-se, 

por exemplo, que na análise do baço a sensibilidade varia de 93% a 99%, enquanto 

que nos linfonodos de 53% a 65% (REY, 2008; MONTEIRO, 2013). Pode ser 

realizado através de análise de lâminas de vários tecido, assim como em cultura, as 

quais buscam identificar a forma amastigota do parasito (SINGH & SIVAKUMAR, 

2003; MONTEIRO, 2013). Os resultados vão depender da qualidade da técnica e do 

material utilizado, do conhecimento do técnico envolvido na leitura da lâmina, e da 

qualidade de parasita aspirado, haja vista que se a amostra for pequena, mesmo 
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com o material e técnica adequada, há possibilidade de não se identificar a forma 

amastígota do parasita (SINGH & SIVAKUMAR, 2003; MONTEIRO, 2013).   

 Pode-se utilizar também cultura que é o método mais específico para 

identificação do parasita da Leishmania, isolando a forma promastigota e 

possibilitando a caracterização da sua espécie, porém sua sensibilidade é baixa, e 

sofre interferências com relação à técnica da coleta, viabilidade do parasita e 

capacidade técnica para análise (SINGH et al, 2000; MONTEIRO, 2013). Existem 

vários meios de cultura que podem ser utilizados para a análise desse parasita. Sua 

técnica tradicional se caracteriza por ser prolongada, com a presença de grande 

quantidade de meio de cultivo e um volume maior da amostra, para possibilidade 

várias repetições (SINGH et al, 2000). Para confecção do resultado, essa técnica 

leva de 5 a 10 dias, sendo essa demora o principal motivo para sua pouca utilização 

(MONTEIRO, 2013). 

 Os métodos sorológicos são métodos bastante utilizados, por oferecerem 

análises precisas e rápidas, a partir 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). 

Existem vários testes sorológicos como Teste de Imunofluorescência Indireta 

(RIFI), Teste da Aglutinação Direta (DAT), Ensaio Imunoenzimático (ELISA), Testes 

Imunocromatográficos (GONTIJO & MELO, 2004; REY, 2008). No Brasil, os testes 

sorológicos preconizados pelo Ministério da Saúde são RIFI e ELISA (BRASIL, 

2006; BRASIL, 2014). 

O advento da amplificação de diminutas quantidades de DNA através de 

Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) passou a ter grande aplicabilidade no 

diagnóstico das doenças parasitárias. Oligonucleotídeos desenhados para amplificar 

regiões específicas do DNA de cinetoplasto (kDNA) e/ou cromossomo de 

Leishmania tornaram a PCR um método rápido, sensível e de alta especificidade e 

sensibilidade para o diagnóstico de infecção leishmaniótica, podendo ser realizada a 

partir de sangue periférico, fragmentos de tecidos biológicos e aspirados de medula 
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óssea, baço, fígado e linfonodos (SAIKI et al, 1988; SMYTH et al, 1992; SINGH et al, 

2000; MONTEIRO, 2013). 

Além de regiões específicas do DNA de cinetoplasto, há 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. Apresentam-se em número de cópias menores quando comparadas ao 

kDNA, porém suas subunidades são bastante exploradas como ferramentas 

moleculares para o diagnóstico por Leishmania, principalmente na busca pela 

identificação e diferenciação das espécies (SILVA et al, 2010). 

 O valor da PCR não é absoluto, pois a presença de parasito morto na amostra 

pode contaminá-la, assim como primer inespecíficos ou contaminados podem 

comprometer a análise, 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 (MONTEIRO, 2013). 

Segundo Ordeix et al. (2005), a técnica PCR é sensível o suficiente para 

detectar um número muito baixo de parasitas nas amostras de tecidos cutâneos. No 

estudo de Queiroz et al (2009) também identificou maior positividade em cães 

quando se utilizou a PCR em detrimento das técnicas sorológicas com RIFI e ELISA, 

independentemente dos sinais clínicos, da sorologia e da presença de parasitas na 

pele. 

Os ensaios estruturados pela técnica da PCR constituem atualmente a 

principal abordagem no diagnóstico molecular. Haja vista a pequena quantidade de 

material biológico necessário, assim como a possibilidade de diferenciação dos 

agentes infecciosos, através da análise de polimorfismo de alvos específicos que 

são determinantes para a definição da sensibilidade e especificidade da técnica 

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

As diversas formas de abordagens moleculares baseadas em PCR se 

constituem em ferramentas sensíveis e específicas para o diagnóstico da 

leishmaniose visceral em humanos. A capacidade da PCR em discriminar as 

espécies de Leishmania, 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 e iniciadores disponíveis 

para o desenvolvimento da PCR, ainda não há um procedimento considerado 

“padrão ouro”, o que dificulta a inserção desse ensaio na rotina dos serviços de 
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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). 
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II METODOLOGIA 

 

 

3.1. DELINEAMENTO DO ESTUDO  

 

Trata-se de um estudo epidemiológico do tipo transversal e de abordagem 

quantitativa, o qual foi desenvolvido na população de doadores de sangue 

voluntários no Hemocentro Regional de Mossoró/RN, no período de dezembro de 

2013 a julho de 2014.  

O município de Mossoró pertence à mesorregião do Oeste Potiguar 

localizando-se a uma distância de 285 km a noroeste da capital do Estado do Rio 

Grande do Norte. Ocupa uma área de 2110,207 km2 e uma população estimada em 

2014 de 3.408.510 habitantes (IBGE, 2010), o município possui uma taxa de 

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

infraestrutura, tendo um dos maiores PIB 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 (IBGE, 2010; LEITE & ARAUJO, 2013). 

 

 

FIGURA 11: Apresentação do Município de Mossoró no Estado do Rio Grande do Norte e no 

Brasil. 
Fonte: Imagem http://www.achetudoeregiao.com.br/rn/RN.GIF/mossoro/loc_mapa.gif  

 

http://www.achetudoeregiao.com.br/rn/RN.GIF/mossoro/loc_mapa.gif
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No Estado do Rio Grande do Norte funcionam 05 unidades de coleta e 

processamento de sangue e hemoderivados, Bancos de Sangue, que fazem parte 

da rede HEMONORTE (Mossoró- Hemocentro Regional de Mossoró; Natal, Caicó, 

Pau dos Ferros e Currais Novos). 

 

 

FIGURA 12: Identificação da Área de Estudo (Hemocentro Regional de Mossoró), com 
municípios de cobertura e demais Hemocentros do Estado. 
Fonte: OLIVEIRA FILHO, 2013 (adaptada). 

 

O Hemocentro Regional de Mossoró localiza-se na Rua Antônio Vieira de Sá, 

s/n, bairro Aeroporto I, CEP: 59607-100, no grupo Hospital Tarcísio Maia e é um 

centro de referência em hematologia e hemoterapia para a região Oeste do Estado. 

Este hemocentro faz parte da rede- HEMONORTE – Hemocentro do Rio Grande do 

Norte, responsável pela viabilização da Política Nacional de Sangue e 

Hemoderivados do Ministério da Saúde para o Estado do Rio Grande do Norte.  

Atualmente é responsável por aproximadamente 30 atendimentos diários 

(coletas) entre os horários de 07:00 às 11:00 e de 13:00 às 17:00 horas e recebe 

doadores locais e das regiões circunvizinhas. Apresenta como principais atividades 

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

imunohematologia, sorologia, fracionamento e distribuição de sangue e 

hemocomponentes para a rede hospitalar pública, privada e filantrópica da região. 
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3.2. POPULAÇÃO ESTUDADA 

 

A presente pesquisa teve como população os doadores de sangue voluntários 

que se dirigiram à sede do Hemocentro do Município de Mossoró/RN no período de 

dezembro de 2013 a julho de 2014. Apresentam-se como 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 Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido – TCLE. 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.   

Para definição do “n” amostral dos doadores de sangue a participarem da 

pesquisa, partindo da premissa de uma população estimada de 7000 doadores por 

anos, com média de 30% de novos doadores, uma amostra de 114 sujeitos, 

considerando uma margem de erro de 0,05% e um nível de significância de 5%. 

Estas foram submetidas à técnica de análise molecular (PCR), sendo considerada, 

portanto a população estudada. 

 

 

3.3. COLETA DE DADOS 

 

 

3.3.1 Coleta das informações referentes ao Perfil Epidemiológico através de 

Questionários:  

 

Os doadores voluntários que se dirigiram à sede do Hemocentro Regional de 

Mossoró no período da pesquisa foram abordados pela pesquisadora, antes ou após 

a triagem clínica (teste rápido para identificação do hematócrito e entrevista) 

realizada pela equipe do hemocentro, a qual apresentou a pesquisa e explicou 

acerca dos objetivos e procedimentos aos quais seriam submetidos, bem como 

sobre a voluntariedade da participação e a possibilidade de desistência a qualquer 

momento. Para aqueles que se dispuseram a participar do estudo, mediante 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido- TCLE foi utilizado um 

questionário como instrumento de pesquisa para identificação do perfil 
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epidemiológico da amostra, o qual foi aplicado pela mestranda Gabriele Maria 

Dantas Diniz.  

Os questionários aplicados foram identificados por ordem numérica de 

aplicação, registrando data, número de identificação do cadastro no hemocentro e 

as informações pertinentes à pesquisa. Após o preenchimento do questionário, este 

foi guardado em local seguro para tabulação das informações no software SPSS 2.0. 

 

 

3.3.2 Coleta de Material Biológico: 

 

Durante a doação de sangue, de acordo com o protocolo de rotina do 

hemocentro (de acordo com a legislação brasileira de hemoterapia RDC nº 153 de 

2004 e RDC nº 57 de 2010), procedeu-se a coleta da amostra do sangue que foi 

doado para a realização da triagem sorológica do protocolo do hemocentro, com o 

objetivo de reduzir o risco de transmissão de doenças. Neste momento, para 

aqueles doadores participantes da pesquisa, foi fornecido pela equipe do 

Hemocentro à pesquisadora uma amostra de 5 ml de sangue em tudo contendo 

EDTA. Em seguida foi registrada com etiqueta a amostra, contendo o número de 

identificação do indivíduo no estudo e a data da coleta. Este material foi 

acondicionado em bolsa térmica e encaminhado ao Laboratório de Bioquímica e 

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

do Rio Grande do Norte – UERN para processamento do creme leucocitário. 

No laboratório a extração do DNA foi realizada conforme descrito por 

GRIMBERG et al. (1989). Em resumo, 5 ml de sangue periférico colhidos em tubos 

com anticoagulante foram misturados a 17,5 ml de uma solução de lise de 

hemácias, composta de NH4Cl 1,3 mM/NH4CO3 88,54 mM e mantidos a 4°C por 30 

minutos. Em seguida, o material foi centrifugado a 3200rpm a 4°C, por 15 minutos, 

sendo o sobrenadante desprezado e a camada leucocitária, presente no precipitado, 

ressuspensa em 5ml de tampão de lise de células brancas (TRIS 0,2M, SDS 1%, 

EDTA 10mM, pH 8,5).  

Após a lise dos leucócitos, foi acrescentado 2,5ml de acetato de amônio 5M e 

realizada uma nova centrifugação a 3000 rpm, à temperatura ambiente, por 30 

minutos. O sobrenadante contendo o DNA foi então, transferido para um tubo estéril 

de 15 ml ao qual, se adicionou 5 ml de álcool isopropílico. O DNA, precipitado, foi 
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transferido para outro tubo plástico, sendo lavado com etanol a 70%, deixando-se 

secar, em capela de fluxo laminar, à temperatura ambiente. Finalmente, o DNA foi 

solubilizado em 500l de água estéril e sua concentração foi determinada em 

espectrofotômetro (260 nm), sendo posteriormente estocado a –20°C. 

Os dados referentes às sorologias para identificação de coinfecção entre as 

amostras foram adquiridos junto ao Hemocentro, pelo acesso ao sistema de 

software HEMOVIDA, mediante apresentação do TCLE datado e assinado, 

resgatando apenas o exame sorológico de triagem com a data da coleta autorizada, 

para fim de identificar casos de sorologias positivas entre as amostras.  

 

FIGURA 13: Desenho metodológico da pesquisa. 
Fonte: Autor. 

 

 

3.3.3. Identificação do parasita por método molecular: 

 

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

(PCR). Oligonucleotídeos complementares de sequências de DNA do minicírculo do 

cinetoplasto da Leishmania foram utilizados conforme descrito por SMYTH et al 
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(1992). Foram adicionados 20ng de DNA a uma mistura de 4,185l de água bi-

destilada estéril, 1,25l de tampão de PCR 10x concentrado (Tris-HCl 100mM, KCl 

500mM, MgCl2 15mM, pH 8,3), 1,25l de cada oligonucleotídeo, na concentração de 

20nmol, (direto – 5’GGG GTT GGT GTA AAA TAG e reverso – 5’ CCA GTT TCC 

CGC CCC G), 2,5l de uma solução contendo desoxiribonucleosídeos trifosfatados 

1,25mM (dGTP, dATP, dCTP, dTTP) e 0,0625l de DNA polimerase termo-resistente 

5U/l.  

As amostras foram, inicialmente, desnaturadas a 93°C por 3 minutos, e, em 

seguida, submetidas a 30 ciclos de desnaturação a 93°C por 30 segundos, 

anelamento a 60°C por 1 minuto e extensão final a 72°C por 1 minuto.   

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 5l do DNA amplificado misturado a 1l de brometo 

de etídio (1g/ml). Um controle negativo (água) da reação e um controle positivo 

(DNA de Leishmania obtido de cultura) 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 805pb foi possível pela absorção da luz ultravioleta e a 

fotodocumentação foi realizada através do transiluminador L.Pix Loccus 

Biotecnologia®. O produto da PCR foi analisado comparando o seu tamanho ao 

marcador padrão de 1Kb (BRUIJN e BARKER, 1992, SHEFFIELD et al., 1995). 

 

FIGURA 14: Perfil eletroforético em gel de Agarose de segmentos de 805 pb. 1- Marcador 
molecular de 100 bp; 2- Controle Positivo; 3- Controle Negativo; 4-5- Amostras Negativas; 6- 
Amostra Positiva (02); 7-9 Amostras Negativas; 10- Marcador molecular de 100 bp.  
Fonte: Autor. 
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FIGURA 15: Perfil eletroforético em gel de Agarose de segmentos de 805 pb. 1- Marcador 
molecular de 100 bp; 2- Controle Positivo; 3- Controle Negativo; 4-10 Amostras Negativas; 11- 
Amostra Positiva (03); 12 Amostra Negativa; 13- Amostra Positiva (22); 14-16 Amostras Negativas; 
17- Marcador molecular de 100 bp.  
Fonte: Autor. 
 
 

 
FIGURA 16: Perfil eletroforético em gel de Agarose de segmentos de 805 pb. 1- Marcador 
molecular de 100 bp; 2- Controle Positivo; 3- Controle Negativo; 4-12 Amostras Negativas; 13- 
Amostra Positiva (77); 14-16 Amostras Negativas; 10- Marcador molecular de 100 bp.  
Fonte: Autor. 

 

 

3.4. ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

As análises foram realizadas a partir do programa de software Statistical 

Package for the Social Sciences, versão 20.0 (SPSS Inc, Chicago, IL, EUA). A 
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análise e comparação entre os dados obtidos foram realizadas através do Teste do 

Quiquadrado, sendo considerado o nível de significância maior que 5% para 

aceitação das hipóteses de nulidade.    

 

 

3.5 ASPECTOS FINANCEIROS: 

 

O financiamento da pesquisa foi custeado pela equipe de pesquisadores e 

através de recursos disponibilizados pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde e 

Sociedade da UERN. 

 

 

3.6 QUESTÕES ÉTICAS: 

 

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

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), e só após a obtenção do 

parecer da sua aprovação foi desenvolvida. Este estudo foi aprovado sob parecer de 

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

Após a apresentação da pesquisa e os esclarecimentos sobre seus objetivos, 

metodologia, riscos e benefícios e todos os aspectos éticos constantes no Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, os sujeitos da pesquisa que decidiram participar 

do estudo assinaram o TCLE por livre e espontânea vontade, cientes de pode 

desistir de participar a qualquer momento da pesquisa. 

Diante do instrumento de pesquisa proposto e do método de coleta de dados, 

os riscos previsíveis envolvidos na participação dos sujeitos eram mínimos e 

estavam relacionados a algum constrangimento/medo no momento do 

preenchimento do questionário. Além disso, o procedimento de doação de sangue, 

momento no qual foi coletado amostra de sangue dos participantes da pesquisa, em 

geral não trouxe riscos para o doador, porém, eventualmente, alguns doadores 

poderiam ter apresentado complicações como queda de pressão, tontura, 

hematomas, náuseas e vômitos, dor local, infecção e inflamação. Em respeito aos 

princípios éticos, a pesquisa buscou minimizar os riscos mediante realização da 
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aplicação do questionário em ambiente reservado, o qual proporcione privacidade ao 

sujeito da pesquisa, além da preservação do seu anonimato, da confidencialidade 

das informações prestadas e do sigilo das informações por ocasião da publicação 

dos resultados. Ademais o participante esteve à vontade para responder ou não o 

questionário, bem como de desistir da pesquisa a qualquer momento. Por fim, 

durante a doação de sangue foram prestadas ao doador orientações sobre como 

proceder durante e após a doação, auxílio para prestação dos primeiros socorros e 

encaminhamento ao Hospital Tarcísio Maia (caso houvesse necessidade).      

Os benefícios potenciais da pesquisa incluíram: 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.  

Foi garantido que se houvesse dano ou gasto, de qualquer natureza, pelo 

participante da pesquisa, devido a sua participação no estudo, o participante teria 

direito a Indenização (Res. 466/12 II.7; IV.3h; IV.4c) e/ou Ressarcimento (Res. 

466/12 II.21; IV.3g; VII.6) sob a responsabilidade da equipe de pesquisadores 

(orientador; coorientador e estudante de mestrado).  

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 

 

 

A presente pesquisa partiu do interesse de identificar a ocorrência de 

infecções assintomáticas por Leishmania infantum chagasi em doadores de sangue 

no município de Mossoró-RN, em virtude da incidência crescente de casos de 

leishmaniose visceral humana e correlata presença endêmica do reservatório canino 

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

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

temática na região. 

Para o desenvolvimento do estudo, todos que aceitaram participar da 

pesquisa e assinaram o TCLE foram submetidos a uma entrevista semi-estruturada 

e à coleta de amostra de sangue para confecção de material para análise molecular, 

a fim da identificação do DNA de Leishmania. As 114 amostras coletadas foram 

submetidas à técnica de análise molécula de Reação em Cadeia da Polimerase 

(PCR).  

Das 114 amostras analisadas pela técnica molecular, 04 foram positivas 

(3,50% - p=0,456 - de prevalência para a população de 114 amostras). Constatando 

a existência de assintomáticos no espaço territorial do município de Mossoró, assim 

como em grupo de risco para transmissão, como doadores de sangue. 

No Mundo, a prevalência de sujeitos assintomáticos varia bastante, com 

valores entre 0,05% a 73,4% a depender da área estudada e da técnica utilizada 

para investigação (MICHEL et al, 2011). A prevalência identificada no estudo, de 

3,50%, 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. Assim como no estudo realizado no Noroeste da Grécia 

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

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

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

RIFI. 

 O resultado da prevalência da pesquisa se aproxima de valores encontrados 

nos estudos realizados na Índia, Das et al (2011) que identificou de 2,6% a 4,6% 

dependendo do teste utilizado (rk39 e PCR, respectivamente), no Iran (FARKAR et 

al, 2008) que variou de 1,9% a 16% também dependendo do teste realizado e da 
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área geográfica estudada (teste de Aglutinação Direta e PCR, respectivamente); 

variações de 0,5% a 6,4% (ELISA e RIFI) em Istambul (ATES et al, 2012). 

Em estudos realizados no Brasil, a prevalência de doadores de sangue 

assintomáticos também foi identificada, com valores acima do encontrado em nosso 

estudo, como no trabalho de Urias et al (2009) com 5,5% de prevalência de 

assintomáticos entre os doadores de sangue de Montes Claros, em Minas Gerais 

(técnica RIFI) e Fukutani et al (2014) com 5,4% (Elisa e PCR), na Bahia; se 

distanciando um pouco mais dos valores identificados por França et al (2013) de 

15,5% (RIFI), no Mato Grosso,  e Monteiro (2013) de 16,5% (Elisa-12,2% e PCR-

4,3%), no Ceará. Há estudos realizados no Estado do Rio Grande do Norte que já 

haviam identificados casos de assintomáticos para LV em doadores de sangue, 

porém todos restritos à região Metropolitana de Natal (LUZ et al, 1997; OTERO et al, 

2000; OLIVEIRA FILHO, 2013).  

Um dos primeiros trabalhos registrados no Estado do Rio Grande do Norte, 

com data de 1997, Luz et al (1997), identificou a prevalência de 9% de 

assintomáticos no total de pesquisados de um estudo transversal com 1.500 

doadores, utilizando como técnica de análise o ELISA, apresentando um aumento 

nessa prevalência para 37% de casos assintomáticos com sujeitos submetidos à 

hemodiálise e a múltiplas transfusões, em Natal. Outro estudo com doadores de 

sangue nessa área, com 1.194 doadores, Otero et al (2000), 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. 

Observa-se que em áreas endêmicas a prevalência de assintomáticos para 

LV é maior, como no Estado do Ceará, em detrimento ao Estado da Bahia, por 

exemplo. Essa assertiva não pôde ser enfaticamente afirmada no nosso trabalho, 

pois a área estudada, o município de Mossoró, considerado endêmico, apresentou 

valores de prevalência aquém dos identificados na região Metropolitana de Natal. 

Esse viés identificado pode ser oriundo da amostra ter sido pequena, necessitando 

de uma população amostral maior para se ter um resultado mais próximo e fidedigno 

da realidade.   

Várias são as técnicas diagnósticas que podem ser utilizadas para 

identificação do parasita Leishmania. Na atualidade, 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 
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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), para detectar o DNA do parasita; assim como se 

caracteriza por ser sensível e especifica para esse fim. 

Alguns estudos visaram identificar a sensibilidade e a especificidade da PCR 

com 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 do método de PCR vinculado na escolha dos 

oligonucleotídeos iniciadores, 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).    

Os estudos de prevalência de assintomáticos para LV em doadores de 

sangue, que utilizaram como uma de suas técnicas de análise a PCR apresentaram 

resultados variáveis. Na maioria destes, são realizados testes sorológicos de triagem 

para, por conseguinte, confirmar através da PCR e/ou cultura (OTERO et al, 2000; 

SCARLATTA et al, 2008, FUKUTANI et al, 2014), esse olhar metodológico pode 

ocultar a existência de falsos negativos na população estudada, como já foi relatada 

na literatura a presença de PCR positivas em amostras de sorologias negativas de 

5,9% (MARQUES et al, 2012) e 3,8% (MONTEIRO, 2013). Sob o olhar crítico do 

processo metodológico, o presente trabalho buscou integrar toda a população na 

análise molecular, a fim de evitar esse viés. Porém, não se descarta a possibilidade 

de reação cruzada com outros tripanosomatídeos como Trypanosoma cruzi, em 

virtude da utilização de primers padronizado para identificação no nível de 805 pares 

de base. 

Dos 114 doadores, 90 (78.9%) eram do gênero masculino e 24 (21,1%) do 

gênero feminino (Tabela 8). Na população feminina não foi identificada amostra 

positiva para Leishmania, já na população masculina, foram identificadas quatro (04) 

amostras positivas para Leishmania, ou seja, 04 doadores assintomáticos para 

Leishmania, 100% da amostra positiva do gênero masculino.  
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TABELA 8: Frequência dos doadores de sangue e de infecção assintomática por 
Leishmania segundo o gênero, em Mossoró-RN, durante o período de 2013-2014. 
 

Sexo Feminino Masculino Valor p Quiquadrado 

N/PCR
* 

P/PCR
* 

N/PCR P/PCR  
 

p <0,05 

 
 

0,383 N 24 0 86 04 

% 21,1% 0% 75,40% 3,50% 

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

 

Com relação ao gênero os dados encontrados na literatura são muito 

variáveis. O resultado referente ao gênero da população estudada e das amostras 

positivas foi semelhante aos resultados do estudo de Fukutani et al (2014), cuja 

população de 700 doadores/38 assintomáticos, 74,5% eram do sexo masculino e 

dos assintomáticos rastreados, 81,5% também era do sexo masculino. Comparado 

com o estudo de Monteiro (2013), nossos dados se mostraram superiores, pois 

nesse trabalho a população de 351 doadores/58 assintomáticos, 67,5% era do 

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

masculino. 

Contrapondo-se aos resultados de Urias et al (2009) que apresentou casos de 

assintomáticos para LV do gênero feminino em maior proporção, com 52,2%, para 

uma população de 421 doadores/23 assintomáticos. Assim como o estudo de 

Nascimento et al (2005), no Maranhão, identificou 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. Na Índia, 

Das et al (2010) identificou 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).  

Nos estudos supracitados, assim como no nosso estudo, a variável gênero 

não foi considerada significante. Porém, o viés referente à proporção da amostra em 

relação ao gênero e aos casos assintomáticos não está totalmente esclarecido, pois 

em um mesmo estudo realizado em São Paulo por Barão et al (2007), em duas 

áreas predeterminadas (A1 e A2), ambas apresentando proporção populacional da 

amostra com maioria feminina, diferenciaram-se quanto à prevalência do gênero nos 
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casos assintomáticos para LV (A1 apresentou maioria feminina de assintomáticos; 

A2 casos assintomáticos maioria masculina), destacando que a distribuição 

geográfica das áreas e a variável gênero foram significantes nesse trabalho, 

contrapondo-se, ao estudo de Nascimento et al (2005) que comprovaram 

estatisticamente que não havia significância na variável gênero para infecções 

assintomáticas por Leishmania em seu trabalho. 

Uma possível razão para o maior percentual de homens dentre os doadores 

de sangue é a alta taxa de inaptidão clínica entre as mulheres associada à anemia, 

hipotensão e hipertensão arterial e contato sexual com parceiro (a) não fixo (a). 

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 sexo feminino (MARTINS et al, 2009; RAMOS & FERRAZ, 

2010; RODRIGUES & REIBNITZ, 2011).  

Quanto à procedência, dos 04 casos assintomáticos, 02 residiam no 

município de Mossoró e 02 no município de Areia Branca, todos situados na zona 

urbana de seus municípios de origem (Tabela 9 e10). Dados similares foram 

encontrados em vários estudos (OTERO et al, 2000; URIAS et al, 2009; ATES et al, 

2012; FRANÇA et al, 2013; HUDA et al, 2013; MONTEIRO, 2013; FUTUKANI et al, 

2014). 

 
TABELA 9: Frequência dos doadores de sangue e de infecção assintomática por 
Leishmania segundo a procedência, durante o período de 2013-2014. 

 

Procedente de 
Mossoró 
(n/%) 

Procedente 
de outros 
Municípios 
do RN 
(n/%) 

Procedente 
de outros 
Estados 
(n/%) 

Total  Valor 

p 

Qui- 

quadrado 

N/PCR* 75/65,8% 27/23,7% 8/7% 96,5%  
p<0,05 

 
0,452 P/PCR* 02/1,75% 02/1,75% 0/0% 3,5% 

Total  77/67,5% 29/25,5% 7% 100% 

*N/PCR: PCR negativo para Leishmania. *P/PCR: PCR positivo para Leishmania. 
 Fonte: Direta. 
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TABELA 10: Frequência dos doadores de sangue e de infecção assintomática por 
Leishmania segundo a zona habitacional, durante o período de 2013-2014. 

 

 Mossoró 

(n/%) 

Outros Municípios 

(n/%) 

Total  Valor 

p 

Qui- 

quadra

do Urbana Rural Urbana Rural  

N/PCR* 70/61,4% 5/4,4% 32/28,1% 3/2,6% 96,5%  

p<0,05 

 

0,744 P/PCR* 02/1,75% 0/0% 02/1,75% 0/0% 3,5% 

Total  72/63,15% 5/4,4% 34/29,85% 3/2,6% 100% 

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

 
Dos 114 participantes, 106 (93%) residiam na Zona Urbana de seus 

municípios de origem, e apenas 08 (7%) referiram residir na Zona Rural. Dos 

pertencentes à Zona Rural, 05 (62,5%) faziam parte da Zona Rural do município de 

Mossoró, 02 (25%) de município do Estado do Rio Grande do Norte, e apenas 01 

doador (12,5%) pertencente a zona rural de outro Estado. 

Esses valores reforçam a existência de casos de doadores assintomáticos no 

Município de Mossoró, que somados à incidência elevada de 33,85% de casos de 

leishmaniose visceral no Estado (BARBOSA, 2013; LEITE & ARAUJO, 2013), assim 

como de municípios circunvizinhos, tornam o cenário deste Município um problema 

real para a Saúde Pública e para a Vigilância Epidemiológica. Os resultados também 

Destacam e corroboram com a assertiva da urbanização da LV na área estuda, 

vislumbrando 100% das amostras residentes no perímetro urbano, como outrora 

outros autores já evidenciavam (OTERO et al, 2000; GONTIJO & MELO, 2004; LIMA 

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

A partir dos dados do estudo, fica evidente que a área endêmica do município 

de Mossoró para Leishmania, outrora ausente de informações mais precisas sobre 

casos assintomáticos dessa patologia, apresentou casos assintomáticos, 

particularmente em doadores de sangue, grupo de estudo que representa parcela da 

população local com potencialidades para transmissão da doença pela transfusão 

sanguínea. Porém, grupo restrito em relação à população total da área estudada.  

Reitera, também, a ideia de olhar para os doadores de sangue como um 

grupo de potencialidades de risco e como possível reservatório do parasita, 

ressaltando a necessidade de rastreamento, durante a triagem laboratorial dos 
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hemocentros, pelo menos nas áreas consideradas endêmicas (ANTINORI et al, 

2010; FRANÇA et al, 2012; MONTEIRO, 2013; OLIVEIRA FILHO, 2013; FUKUTANI 

et al, 2014). Por outro lado, o ambiente urbano apresenta outros fatores associados 

com os riscos para o desenvolvimento da LV, o crescimento desordenado das áreas 

periurbanas causando aglomerações humanas em áreas periféricas, desnutrição, 

infecção por HIV e outras doenças reemergentes, 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 & MELO, 2004; NASCIMENTO et al, 2008; 

FREIRE, 2010; QUEIROZ, 2012; MONTEIRO, 2013). 

Quanto à atividade profissional, a população estudada apresentou uma 

distribuição diversificada de ofícios laborais. Entre as amostras positivas para LV, as 

atividades laborais, em sua maioria, eram desenvolvidas potencialmente ao ar livre 

(agro-aviário, servente de pedreiro, lixador) e apenas 01 caso de doador que era 

estudante. Esses dados revelam que embora a doença tenha adquirido 

características de urbanização nas áreas endêmicas, demonstrado pelo fato de 

encontramos todos os casos de infecção assintomática em áreas urbanas, os 

fatores de risco primários de relevância para se adquirir a infecção ainda se baseiam 

na maior frequência e exposição dos indivíduos ao ambiente de circulação do vetor 

seja em áreas rurais ou urbanas abertas (GONTIJO & MELO, 2004, FREIRE, 2010; 

MONTEIRO, 2013). No entanto a expansão da leishmaniose está associada tanto à 

reorganização espacial dos seus vetores e reservatórios e fatores socioambientais 

(CALDAS et al, 2002; CABRAL, 2007; MOURA et al, 2012), como a fatores 

genéticos e imunológicos que predispõe do desenvolvimento dessa patologia ou 

manutenção do parasita sem manifestações clínicas (GONTIJO & MELO, 2004; 

URIAS et al, 2009). Os estudos atuais apontam a expansão geográfica da 

Leishmania de zonas periurbanas, com baixo perfil socioeconômico, para cidades de 

médio e grande porte, com variação de perfis socioeconômicos e prevalência de alta 

densidade populacional (OTERO et al, 2000;GONTIJO & MELO; CABRAL, 2007; 

NASCIMENTO et al, 2008; MOURA et al, 2012; MONTEIRO, 2013). 

Na população estudada, os casos assintomáticos se diluíram nos grupos 

etários preestabelecidos, sendo identificado 01 caso nas faixas etárias de 18-20 



70 
 

anos; 01 caso na faixa etária de 31-40 anos; 01 caso na faixa etária de 41-50 anos e 

01 caso na faixa etária de acima de 50 anos. Não houve presença de casos 

assintomáticos na faixa etária de 21-30 anos (Tabela 11). 

 
TABELA 11: Frequência dos doadores de sangue e de infecção assintomática por 
Leishmania segundo grupo de faixa etária, durante o período de 2013-2014. 
 

Grupo/Faixa 
Etária 

População 
(n/%) 

Casos 
Assintomáticos 
(n/% com *P/PCR) 

Valor p Qui- 

quadrado 

Grupo 1 – 18 a 
20 anos 

10/8,8% 01/0,88%  
 
 
p <0,05 

 
 
 
0,064 

Grupo2 – 21 a 
30 anos 

45/39,5% 0/0% 

Grupo 3 – 31 A 
40 anos 

40/35,1% 01/0,88% 

Grupo 4 - 41 a 
50 anos 

15/13,2% 01/0,88% 

Grupo 5 - 
acima de 50 
anos 

4/3,4% 01/0,88% 

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

  
Na população estudada, a maior parte dos doadores, 45 (39,5%), se inseriram 

no grupo 2 (faixa etária de 21 a 30 anos), corroborando com os estudos de Urias et 

al (2009) que apresentou faixa etária média de 18 a 29 anos e Das et al (2011) com  

média aproximada de 20 a 22 anos; porém essa faixa etária ficou abaixo das médias 

de outros estudos como o de França et al (2013), com 32 anos; Fukutani et al (2014) 

com média de 34 anos. Contudo, nessa faixa etária não foi registrado caso 

assintomático em nossa amostra.    

Em seguida, 40 (35,1%) doadores se inseriram no grupo 3 (31 a 40 anos), 15 

(13,2%) doadores no grupo 4 (entre 41 a 50 anos), 10 (8,8%) doadores no grupo 1 

(entre 18 a 20 anos) e apenas 4 (3,4%) dos doadores se inseriram no grupo 5 

(acima de 50 anos). 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. Nessas faixas etárias houve representação homogênea de 

casos assintomáticos, 01 caso em cada grupo etário. 

O estudo de Urias et al (2009) apresentou faixa etária média de 18 a 29 anos 

e Das et al (2011) com  média aproximada de 20 a 22 anos; no de França et al 
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(2012), com 32 anos; Fukutani et al (2014) com média de 34 anos. Os dados 

apresentados revelaram a homogeneização do risco potencial para o 

desenvolvimento da LV, que antes prevalecia em crianças menor de 5 anos e idosos 

(NASCIMENTO et al, 2005; MICHEL et al, 2011). 

O presente estudo identificou que dos 114 doadores de sangue participantes 

da pesquisa, 28,98% (33) estavam realizando, pela primeira vez, o processo de 

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

(BRASIL, 2011a), 36,8% (42) realizaram de 2 a 5 doações; 26,3% (30) já realizaram 

de 06 até 10 doações e 7,9% (09) acimas de 10 doações. Doadores que realizarem 

mais de uma doação são considerados doadores de reposição, principalmente 

aqueles que ultrapassarem a faixa das 10 doações, nesse intervalo, podem ser 

considerados doadores esporádicos (BRASIL, 2011a). Resultados similares ao do 

estudo foram encontrados no trabalho de Urias et al (2009) (Tabela 12).  

 

TABELA 12: Frequência dos doadores de sangue e de infecção assintomática por 
Leishmania de acordo com o número de doações realizadas, durante o período de 
2013-2014. 
 

Número de 
Doações 

População 
(n/%) 

Casos 
Assintomáticos 
(n/% com *P/PCR) 

Valor p Qui- 

quadrado 

01 (1ª vez) 33/28,9% 01/0,88%  
p <0,05 

 
0,523 02-05 

doações 
42/36,8% 03/2,62% 

06-10 
doações 

30/26,3% 0/0% 

Acima de 10 
doações 

09/7,9% 0/0% 

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

  
Nas amostras reagentes para Leishmania (04) foram identificadas 01 (25%) 

amostra de doador que estava doando pela primeira vez e 03 (75%) amostras de 

doadores que já tinham realizado 2 a 5 doações. Frente a esses resultados 

evidencia a vulnerabilidade desse serviço na perspectiva de potencializar o risco de 

transmissão dessa doença via transfusional (URIAS et al, 2009; FUKUTANI et al, 

2014), assim como 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).   
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Quanto 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 (114), 54,5% (61) dos doadores possuíam animais em sua 

residência e 45,5% (53) não possuíam animal doméstico (Tabela 13). Proporção 

essa acompanhada pela amostra positiva de assintomáticos para LV, com 02 

amostras (50%) referindo não possuir animal em sua residência e 02 amostras 

(50%) referindo possuir animal em sua residência, destes o animal domiciliar 

referenciado foi o cão, em ambos. Embora não tenha sido encontrada relação com a 

presença ou ausência de animais no domicílio dos doadores em relação à infecção 

assintomática, sabe-se que a presença de animais infectados e 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). 

 

TABELA 13: Frequência dos doadores de sangue e de infecção assintomática por 
Leishmania, de acordo com a presença de animal em sua residência, durante o 
período de 2013-2014. 
 

Presença de 
Animais em 
domicílio 

População  
(n/%) 

Casos 
Assintomáticos 
(n/% com*P/PCR) 

Valor p Qui- 

quadrado 

Sim 61/54,5% 02/1,75% p <0,05 0,636 
 Não 53/45,5% 02/1,75% 

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

 
Muitos estudos correlacionam a endemicidade dessa infecção em cães com o 

aumento de casos de Leishmaniose visceral humana (CARMARGO-NEVES et al, 

2001; BEVILACQUA et al, 2001; GONTIJO & MELO, 2004, BORGES et al, 2009; 

FREIRE, 2010, QUEIROZ, 2012), mas há trabalhos que identificaram 

estatisticamente, que a presença do cão não apresentou relação com a presença de 

infecção assintomática por Leishmania em humanos (MORENO et al, 2005; 

NASCIMENTO et al, 2006).   

 Entre os animais listados pelos pesquisados, a maioria (42 doadores/36,84%) 

listou o cão como animal domiciliar ou peridomiciliar, seguido pelo gato (26 

doadores/22,8%), além de outros como pássaros (06/5,2%), coelhos (01/0,9%), 
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cabras, ovelhas e galinhas (01/0,9% cada). Estudos referentes à identificação da 

Leishmania em cães em áreas endêmicas como reservatório do parasita, demostram 

a sua importância no controle dessa infecção (AMORA et al, 2006; BRASIL, 2007; 

CABRAL, 2007; NASCIMENTO et al, 2008; ASHFORD, 2010; QUEIROZ, 2012). A 

criação de outros animais domésticos no peridomicílio podem contribuir com a 

manutenção de cadeias epidemiológicas peridomiciliares, uma vez que atraem para 

o local espécies vetoras, bem como aumentam as chances de infecção e 

transmissão das leishmanioses (GONTIJO & MELO, 2004; MORENO et al, 2005; 

SILVA et al, 2005; CABRAL, 2007).  

Segundo dados do estudo, 104 doadores (91,2%) referiram não ter tido 

contato algum com a doença; 10 doadores (8,8%) referiram ter conhecido ou 

mantido contado com portadores da doença. Destes, 06 (60%) eram vizinhos (p 

0,803) e 04 (40%) de pessoas da família (p 0,865). Dos doadores assintomáticos 

para LV, nenhum referiu conhecer ou manter contato com portadores da doença. 

Embora não tenha sido relatado o 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 suportam a provável presença 

de casos assintomáticos em todas as áreas do município de Mossoró. Ranjan et al 

(2005), na Índia, vislumbrou a predisposição de cerca de 1,8 vezes maior de 

ocorrência de infeções por Leishmania em indivíduos que convivem com familiares 

e/ou vizinhos infectados (OLIVEIRA et al, 2008a; MOURA et al, 2012).  

 
TABELA 14: Distribuição dos doadores de sangue de acordo a relação de contato 
com sujeitos com histórico de LV, durante o período de 2013-2014. 

Variável População 
(n/%) 

Valor p Quiquadrado 

Contato com Familiar 
com LV 

04/3,4%  
 

p <0,05 

0,865 
 

Contato com vizinho 
com LV 

06/5,2% 0,803 

Não teve com 
portado de LV 

104/91,2% 0,689 

Fonte: Direta. 

 

No espaço do rastreamento de outras infecções assintomáticas e sua 

correlação com casos de doadores assintomáticos para infecção por Leishmania, foi 

identificado, no período de dezembro de 2013 a julho de 2014, na amostra de 114 
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doadores, apenas 02 (1,75%) 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 houve 01 amostra 

com sorologia positiva para sífilis e 01 amostra com sorologia reagente para hepatite 

C. Das 02 infecções identificadas pelo Hemocentro, 01 amostra foi reagente para 

Leishmania em técnica molecular através da Reação em Cadeia da Polimerase 

(PCR), ou seja, houve 01 caso de coinfecção entre Leishmania/sífilis, com 

significância estatística, segundo análise do Quiquadrado (Tabela 13). Logo, a 

presença de infecção assintomática por Leishmania, se associa a risco significativo 

de coinfecção com outras infecções, especialmente de infecções que também sejam 

endêmicas na área. 

 

TABELA 15: Distribuição dos resultados sorológicos do Hemocentro de Mossoró e 
resultado dos testes de PCR para Leishmania, durante o período de 2013-2014. 
 

Infecção População 
(n) 

Coinfecção com 
Leishmania 

(n com *P/PCR) 

Valor p Qui-
quadrado 

Sífilis 01 01  
 

p <0,05 

0,035 
HIV 0 0 

Chagas 0 0 

Hepatite B 0 0 

Hepatite C 01 0 

HTLV 0 0 
*N*P/PCR: PCR positivo para Leishmania. 
Fonte: Direta, através dos resultados liberados pelo software HEMOVIDA. 

 

  O caso de coinfecção Leishmania/sífilis é oriundo da Zona Urbana de Areia 

Branca. Apesar de não pertencer à área de estudo, esse município pertence aos 

municípios circunvizinhos da região, com estreita relação no desenvolvimento de 

várias atividades desde comercial à utilização de prestação de serviços, em especial 

aos serviços de saúde locais. Em relação à faixa etária, esse doador se inseria entre 

41 a 50 anos, doou de primeira vez e possuía animal em sua residência (cão). 

Portanto, esse caso contribui ressaltando fatores de risco que predispõe à 

contaminação pela Leishmania, sem, contudo identificarmos fatores precisos que 

relacionassem essa coinfecção à forma casuísta. Estatisticamente foi identificado 

valor significativo na variável de coinfecção.  
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 A infecção pelo vírus da hepatite C foi identificada em 01 uma amostra 

oriunda da zona urbana do município de Felipe Guerra, do sexo feminino, com idade 

entre 31 e 40 anos, sendo caracterizado como doador de primeira vez. Alguns 

estudos têm identificado a coinfecção da leishmaniose com hepatites virais, 

especialmente com a Hepatite B e C. Há relato que associa a leishmaniose com 

predisposição a doenças autoimunes, como a Hepatite Autoimune, ou dificultando 

seus diagnósticos pela semelhança de suas manifestações clínicas (TUNCCAN et 

al, 2012). No estudo de Ao et al (2014), no Sudão, área endêmica para leishmaniose 

visceral, evidenciou-se a existência dessas coinfecções, destacando o 

comprometimento desses indivíduos quando em tratamento contra leishmaniose. 

No estudo de Singh et al (2000), na Índia, identificaram que portadores de 

leishmaniose têm maior chance de contrair infecções pelo sangue, sendo a Hepatite 

C mais prevalente que a HB. E no estudo de Godoy e Salles (2002), relato de caso 

em Belo Horizonte, identificou a ocorrência do agravamento da hepatite B (Hepatite 

B fulminante) em um jovem de 20 anos, associado a alterações na resposta imune 

causada pela Leishmania. De modo geral, as hepatites virais podem ser transmitidas 

ao portador assintomático de Leishmania através do ato sexual e do 

compartilhamento de seringas e transfusão de sangue contaminado (GODOY & 

SALLES, 2002), risco comum às infecções.  

A ausência de coinfecção entre HIV/LV no presente estudo, não descarta a 

existência de sujeitos coinfectados, pois a alta incidência dessas infecções na área 

estudada oferece risco potencial para a coinfecção (GONTIJO & MELO, 2004; COTA 

& SOUSA & RABELLO, 2011, 2011; LEITE & ARAUJO, 2013). Observa-se também, 

pelos dados do HEMOVIDA, que em Mossoró houve um salto de 640% dos casos 

de HIV identificados pela triagem sorológica do hemocentro entre os anos de 2010 e 

2011 (05 casos em 2010 para 32 em 2011). O vírus do HIV foi responsável por 

14,39% das infecções notificadas entre os doadores de sangue no período de 2009 

a 2013 (667 notificações) (dados não publicados). 

Entre as sorologias para infecções preconizadas pelo Ministério da Saúde 

(HB, HC, HIV, HTLV, Chagas, Sífilis), a infecção pelo vírus do HIV é que aparece no 

cenário acadêmico, como foco de coinfecção com a Leishmania. Estudos brasileiros 

identificaram prevalência de 3,7% de coinfecção HIV/LV (CARVALHO et al, 2013), 

de 4,2% (DELGADO et al, 1997), de 2,45, 12,3% e 4,9% dependendo do teste 

utilizado (TAMAYO, 2006). Na Europa, por exemplo, índices significativos de 
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coinfecção HIV/LV chamam atenção com mais de 70% dos casos de LV em adultos 

relacionados com AIDS e 9% de todos os pacientes que desenvolvem AIDS sofrem 

de LV recém-adquiridas (MALAFAIA, 2009).   

A leishmaniose visceral (LV) e o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) 

como coinfecção têm elevados os danos clínicos para essas doenças. Infecção por 

HIV aumenta o risco de desenvolvimento de LV de 100 a 2320 vezes em áreas 

endêmicas, assim como a LV promove a progressão clínica da doença pelo HIV e o 

desenvolvimento de condições associadas à SIDA (COTA & SOUSA & RABELLO, 

2011). 

Quanto à infecção por Trypanossoma cruzi, os estudos comprovam a 

existência de reação cruzada na investigação do antígeno da Leishmania ssp e 

T.cruzi, a depender do teste realizado para detecção (LUCIANO et al, 2009; 

VEXENAT & SANTANA & TEIXEIRA, 1196). O estudo de Oliveira Filho (2013) 

investigou a ocorrência de infecção cruzada em descartados de bolsas de sangue 

do Hemocentro de Natal-RN (300 amostras), no qual 61(21%) amostras haviam sido 

descartadas pela identificação do parasita T.cruzi, destes apenas 25 (40%) 

positivaram para T. cruzi pelo teste de Imunofluorescência Indireta (RIFI). Em 

paralelo, foi Realizado o teste Elisa para as 300 amostras para identificação da 

Leishmania; das 61 amostras que foram positivas para T. cruzi, 60% foram 

negativas no teste de Imunoflorecência Indireta, sendo, portanto falso positivas para 

T. cruzi. Destas amostras falso positivas, 72% foram positivas para Leishmania, 

comprovando a reação cruzada entre T. cruzi e Leishmania. E das amostras que 

foram negativas na sorologia de RIFI e Elisa pelo Hemocentro (as 239 amostras 

restantes) para T. cruzi, 29 (12%) foram positivas para Leishmania, assim como, 

sorologias falso-positivas para Chagas podem indicar a existência da infecção por 

Leishmania. No presente estudo utilizou-se a técnica de PCR, a qual apresenta 

elevada especificidade para L. chagasi, porém, em virtude do tamanho do fragmento 

amplificado ser grande pode-se considerar a possibilidade de amplificações 

inespecíficas. 

Finalmente considera-se que o número de indivíduos envolvidos na pesquisa 

ainda é pequeno, necessitando de uma população amostral mais significativa para 

se ter um resultado mais próximo da realidade. Apesar disso, os resultados 

preliminares demonstram a existência de infecção assintomática por Leishmania em 

doadores de sangue do Hemocentro Regional de Mossoró. Embora haja fragilidade 
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quanto a possível via de transmissão de LV através da transfusão sanguínea na 

literatura, essa população receptora de sangue e hemoderivados constitui-se 

vulnerável à transmissão dessa patologia e destaca a possibilidade de coinfecções 

em assintomáticos para Leishmania.  

Os resultados obtidos de infecção assintomática não devem ser interpretados 

isoladamente, esses dados da pesquisa deverão embasar outros estudos que 

possam comprovar a viabilidade da Leishmania em causar doença nos receptores 

de sangue e hemoderivados, principalmente nos indivíduos imunossuprimidos, haja 

vista que somente cerca de 10% dos imunocompetentes desenvolvem a doença.  
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V CONCLUSÕES 

 

 

O perfil dos doadores de sangue do município de Mossoró-RN, de modo 

geral, não difere dos outras realidades, com a predominância de doadores do sexo 

masculino, faixa etária entre 21 a 30 anos, oriundos de zona urbana e compondo o 

perfil de doador de reposição dos serviços de hemoterapia. Com relação aos 

doadores assintomáticos, todos foram do sexo masculino, com faixa etária variável 

de 18 a mais de 50 anos, oriundos de zona urbana, possuírem ou não animal em 

sua residência, em proporção simétrica, compondo em sua maioria o perfil de 

doadores de reposição (realização mais de uma doação).  

Na amostra de estudo foi possível identificar 02 infecções pela sorologia de 

próprio hemocentro (01-Hepatite C e 01-Sifilis), e 01 caso de coinfecção 

(leishmaniose e sífilis), com p significativo, através do teste Quiquadrado (p 0,035).  

Em posse desses resultados é possível inferir a existência de infeções 

assintomáticas por Leishmania em doadores de sangue com prevalência de 3,50% 

(04 casos), com presença de casos em que os doadores já fizeram mais de uma 

doação, potencializando o risco de transmissão da doença, que mobiliza e reitera a 

ideia de pensar estratégias de controle para minimizar o risco de transmissão desse 

parasita via transfusão, principalmente em áreas endêmicas, como o município de 

Mossoró.  

Compreende-se como indispensável o retorno dessas informações ao local 

estudo, e a sociedade como um todo, com vista a alerta esse serviço e a população 

sobre a realidade de possível veiculação da Leishmania via transfusão sanguínea, a 

partir de doadores assintomáticos. Contudo, em virtude da ausência de estudos 

direcionados à investigação de casos assintomáticos na população humana nessa 

área, muitas ainda são as lacunas a serem preenchidas por novos trabalhos.  

Frente aos resultados da pesquisa pode-se concluir: 

 Infecção assintomática por Leishmania infantum chagasi foi encontrada em 

3,5% 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; 
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 Coinfecção entre Leishmania/Sífilis foi diagnosticada entre os doadores de 

sangue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

VI REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

 

ALVAR, J.; APARICIO, P; ASEFFA, A.; BOER, M.D.; CAÑAVATE, C.; DEDET, J.P.; 
GRADONI, L.; HORST, R.T.; LÓPEZ-VÉLEZ, R; MORENO, J. (ALVAR, J.V.et al). 
The Relationship between Leishmaniasis and AIDS: the Second 10 Years. Clin  
Microbiol Rev.21(2):334-59, 2008. Disponível em: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2292576/ Acessado em: 11/12/2014. 
 
ALVAR, J.VÉLEZ, I.D., BERNA, C. HERRERO, M. DESJEUX, P; CANO, J; 
JANNIN,J; BOERET, M.D. (ALVAR et al). Leishmaniasis Worldwide and Global 
Estimates of Its Incidence . PLoS ONE. V.7, mai, 2012. Disponível em: 
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0035671 
Acessado em: 10/10/2014. DOI: 10.1371/ journal.pone.0035671  
 
ALVARENGA, D. G. de; ESCALDA, P.M. F.; COSTA, A.S.V. da; MONREAL, M.T. F. 
D. Leishmaniose visceral: Estudo retrospectivo de Fatores Associados à letalidade 
Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. 43 (2), 194-197, 2010.  
Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0037-
86822010000200017&lng=en&tlng=pt. Acessado em: 26/11/2014. 
10.1590 / S0037-86822010000200017. 
 
AMBROSIO, A. R.; MESSIAS-REASON, I. J. T. de. Adhesion of mannose-binding 
lectin to L. braziliensis Leishmania (Viannia) braziliensis: Interaction of mannose-
binding lectin with surface glycoconjugates and complement activation. An antibody-
independent defence mechanism Parasite Immunology,  27, 333–340, 2005. 
Disponível em:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-
3024.2005.00782.x/pdf. Acessado em: 21/11/2014  
DOI: 10,1111 / j.1365-3024.2005.00782.x 
 
AMÓRA, S.S.A. Epidemiologia da Leishmaniose e tripanossomíase Canina no 
Município de Mossoró, Rio Grande do Norte. [Mestrado] Universidade Estadula do 
Ceará, Pós Graduação em Ciêcnia veterinária, 2004. Disponível em: 
http://www.uece.br/ppgcv/dmdocuments/sthenia_amora.pdf  Acessado em 
24/11/2014.  
 
AMÓRA, S.S.A.; SANTOS, M.J.P; ALVES, N.D.; COSTA, S.G.C; CALABRESE, K.S.; 
MONTEIRO, A.J.; ROCHA, M.F.G. (AMÓRA, et al). Fatores relacionados com a 
positividade de cães para leishmaniose visceral em área endêmica do Estado do Rio 
Grande do Norte, Brasil. Cienc. Rural,  Santa Maria ,  v. 36, n. 6, dez.  2006.   
Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
84782006000600029&lng=pt&nrm=iso   Acessado em: 12/11/2014.  
http://dx.doi.org/10.1590/S0103-84782006000600029.  
 
AMÓRA, S.S.A.; BEVILAQUA, C.M.L.; FEIJÓ, F.M.C.; OLIVEIRA, P.G.M.; 
PEIXOTO, G.C.X; SOUSA, R.N.; ALVES, N.D.; OLIVEIRA, L.M.B; MACEDO, I.T.F. 
(AMÓRA et al). Pesquisa de flebotomíneos (Psychodidae: Phlebotominae) em área 
urbana de transmissão de leishmaniose visceral no Nordeste do Brasil. Rev. Bras. 
Parasitol. Vet., Jaboticabal, v. 19, n. 4, p. 233-237, out.-dez. 2010. Disponivel em: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2292576/
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0035671
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0037-86822010000200017&lng=en&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0037-86822010000200017&lng=en&tlng=pt
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-3024.2005.00782.x/pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-3024.2005.00782.x/pdf
http://www.uece.br/ppgcv/dmdocuments/sthenia_amora.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782006000600029&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782006000600029&lng=pt&nrm=iso
http://dx.doi.org/10.1590/S0103-84782006000600029


81 
 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-29612010000400008 
Acessado em: 12/02/2015. 
 
ANTINORI, S.; CASCIO, A.; PARRAVICINI, M.D; BIANCHI, R; CORBELLINO, M. 
(ANTINORI et al). Leishmaniasis among organ transplant recipients. The Lancet 
Infectious Diseases - 1 March 2008 Vol. 8, Issue 3, Pag 191-199. Disponível em:  
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1473309908700434 Acessado em 
11/11/2014. DOI: 10.1016/S1473-3099(08)70043-4  
 
A AO, M MM, A HA, ELAMIN MY, YOUNIS BM, E ME, MUSA AM, ELHASSAN AM, 
G EA. (AO et al). Visceral leishmaniasis-hepatitis B/C coinfections: a rising necessity 
to triage patients for treatment.. Ann Arábia Med. Mar-Apr; 34 (2): 143-6, 2014. 
Disponível em: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24894783 Acessado em: 
27/11/2014. doi: 10,5144 / 0256-4947.2014.143. 
 
ASHFORD, R.W. The leishmaniases as emerging and reemerging zoonoses  
International. Journal for Parasitology 30, pag 1269±1281, 2000. Disponível em: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11113254 Acessado em: 10/11/2014. 
 
ATES, S.C.; BAGIROVA, M.; ALLAHVERDIYEV, A.M.; BAYDAR, S. Y.; KOC, R. C.; 
ELCICEK, S; ABAMOR, E. S; OZTEL, O.N. (ATES et al). Detection of antileishmanial 
antibodies in blood sampled from blood bank donors in Istanbul. Vol. 7, No. 6, Pag 
773-779, 2012 (resumo). Disponível em: 
http://www.futuremedicine.com/doi/pdf/10.2217/fmb.12.46 Acessado em: 25/11/2014. 
doi:10.2217/fmb.12.46 
 
BARBOSA, I.R. Epidemiologia da Leishmaniose Visceral no Estado do Rio Grande 
do Norte, Brasil. Rev Epidemiol Control Infect.; 3(1):17, 2013 Disponível em: 
http://online.unisc.br/seer/index.php/epidemiologia/article/view/3148/2647 Acessado 
em: 05/05/2014.  
 
BARBOSA, I.R.; SILVA NETO, R.D.; SOUZA, P.P.; SILVA, R.A; LIMA, S.R.; CRUZ, 
I.D.S.; COSTA, I.C.C. (BARBOSA et al). Aspectos da coinfecção leishmaniose 
visceral e HIV no Nordeste do Brasil. v.37, n.3, p.672-687 jul./set. 2013 Disponível 
em: http://inseer.ibict.br/rbsp/index.php/rbsp/article/viewFile/439/pdf_434 Acessado 
em: 05/05/2014. 
 
BARÃO, S.C.; NEVES, V.L.F.C.; RESENDE; M.R.; SILVA, L.J. (BARÃO et al). 
Human Asymptomatic Infection in Visceral Leishmaniasis: A Seroprevalence Study in 
an Urban Area of Low Endemicity. Preliminary Results 
Am. J. Trop. Med. Hyg., 77(6), pp. 1051–1053, 2007. Disponível em: 
http://www.ajtmh.org/content/77/6/1051.full.pdf+html Acessado em: 11/11/2014. 
 
BASSET, D.; FARAUT, F.; MARTY, P.; DEREURE, J.; ROSENTHAL, E.; MARY, C.; 
PRATLONG, F.; LACHAUD, L.; BASTIEN, P.; DEDET, J.P. (BASSET et al). Visceral 
leishmaniasis in organ transplant recipients: 11 new cases and a review of the 
literature.  Microbes and Infection 7, 1370–1375, 2005. Disponível em: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1286457905001917 Acessado em: 
15/11/2014. doi: 10.1016 / j.micinf.2005.06.002  
 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-29612010000400008
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1473309908700434
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24894783
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11113254
http://www.futuremedicine.com/doi/pdf/10.2217/fmb.12.46
http://online.unisc.br/seer/index.php/epidemiologia/article/view/3148/2647
http://inseer.ibict.br/rbsp/index.php/rbsp/article/viewFile/439/pdf_434
http://www.ajtmh.org/content/77/6/1051.full.pdf+html
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1286457905001917


82 
 

BEVILACQUA, P.D.; PAIXÃO, H.H.; MODENA, C.M.; CASTRO, M.C.P.S. 
(BEVILACQUA et al). Urbanização da leishmaniose visceral em Belo Horizonte. Arq. 
Bras. Med. Vet. Zootec., Belo Horizonte.  v. 53, n. 1, Feb.  2001.   Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
09352001000100001&lng=en&nrm=iso Acessado em: 29/11/2014.  
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-09352001000100001.  
 
BHATTARAI, N.R; AUWERA, G.V.D.;  KHANAL, B; DONCKER, S.D; RIJAL, S; LAL 
DAS, M; URANW, S.; OSTYN, B; PRAET, N.; SPEYBROECK, N.; PICADO, P; 
DAVIES, C; BOELAERT, M; DUJARDIN, J.C. (BHATTARAI et al). PCR and direct 
agglutination as Leishmania infection markers among healthy Nepalese subjects 
living in areas endemic for Kala-Azar. Tropical Medicine & International Health 
Volume 14, Issue 4, pages 404–411, 2009. Disponível em: 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-3156.2009.02242.x/full Acessado 
em: 12/02/2015. 
 
BOEHME, C.C.; HAIN, U.; NOVOSEL, A.; EICHENLAUB, S.; FLEISCHMANN, E.; 
LÖSCHER, T. (BOEHME et al). Congenital Visceral Leishmaniasis. Emerg Infect Dis. 
Feb; 12(2): 359–360, 2006. Disponível em: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3373117/ Acessado em: 11/12/2014. 
 
BOGAART, E.V.D.; TALHA, A.B.A; STRAETEMANS, M.; MENS, P.F.; ADAMS, E.R.; 
GROBUSCH, M.P.; Bakri Y M NOUR, B.Y.M.; SCHALLIG, H.D.F.H. (BOGAART et 
al). Cytokine profiles amongst Sudanese patients with visceral leishmaniasis and 
malaria co-infections. BMC Immunology, 15:16, 2014. Disponível em:  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4024313/pdf/1471-2172-15-16.pdf 
Acessado em: 22/11/2014. 
 
BOGAART, E.V.D.; BERKHOUT, M.M.Z.; NOUR, A.B.Y.M.; MENS, P.F.; TALHA, 
A.B.A.; ADAMS, E.R.; AHMED, H.B.M.; ABDELRAHMAN, S.H.; RITMEIJER, K.; 
NOUR, B.Y.M.; SCHALLIG, H.D.F.H. (BOGAART et al) . Concomitant malaria among 
visceral leishmaniasis in-patients from Gedarif and Sennar States, Sudan: a 
retrospective case-control study. 
BMC Public Health, 13:332 2013. Disponível em: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3659061. Acesso em: 22/11/2014. 
 
BOGDAN, C. Nian, G.S.; BAN˜ULS, A.L.; HIDE, M.; PRATLONG, F.; LORENZ, E.; 
LLINGHOFF, M.R.; MERTENS, R. (BOGDAN et al). Visceral Leishmaniasis in a 
German Child Who Had Never Entered a Known Endemic Area: Case Report and 
Review of the Literature: 32 (15 January), 2001. Disponível em: 
http://cid.oxfordjournals.org/content/32/2/302.full.pdf+html Acessado em 15/11/2014. 
 
BORGES, B.K.A.; SILVA, J.A.; HADDAD, J.P.A.; MOREIRA, E.C.; MAGALHÃES, 
D.F.; RIBEIRO, L.M.L.; FIÚZA, V.O.P. (BORGES et al). Presença de animais 
Associada Ao Risco de Transmissão da leishmaniose visceral em Humanos em Belo 
Horizonte, Minas Gerais. Arq. Bras. Med. Vet. Zootec. Belo Horizonte, v. 61, n. 5, 
outubro de 2009. Disponível em:  
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
09352009000500004&lng=en&nrm=iso Acessado em 29/11/2014. 
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-09352009000500004.  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-09352001000100001&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-09352001000100001&lng=en&nrm=iso
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-09352001000100001
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-3156.2009.02242.x/full
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3373117/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4024313/pdf/1471-2172-15-16.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3659061
http://cid.oxfordjournals.org/content/32/2/302.full.pdf+html
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-09352009000500004&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-09352009000500004&lng=en&nrm=iso
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-09352009000500004


83 
 

 
BOTELHO, A.C.A; NATAL, D. Primeira descrição epidemiológica da leishmaniose 
visceral em Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul. Rev. Soc. Bras. Med. 
Trop., Uberaba, v. 42, n. 5, outubro 2009. Disponível a partir de 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0037-
86822009000500006&lng=en&nrm=iso. Acesso em 30/10/2014. 
http://dx.doi.org/10.1590/S0037-86822009000500006.  

 
BRASIL, M.S. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, Senado 
Federal, 1998. 
 
-------------------. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Fazendo a diferença: 
captando doadores voluntários de sangue. Brasília, 2003. 
 
-------------------. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Manual técnico para 
investigação da transmissão de doenças pelo sangue / Ministério da Saúde,  
Agência Nacional de Vigilância Sanitária. – Brasília: Ministério da Saúde, 2004. 
Disponível em: 
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/912de50047457fc18b7adf3fbc4c6735/m
anual_doenca.pdf?MOD=AJPERES Acessado em: 05/05/2014. 
 
-------------------. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. Manual de vigilância e controle da leishmaniose visceral. 
Departamento de Vigilância Epidemiológica. – Brasília, 2006. 
 
-------------------. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. Manual de Vigilância da Leishmaniose Tegumentar Americana / 
Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. – 2. ed. – Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2007. 
 
-------------------. Sistema Nacional de Vigilância em Saúde: Relatório de Situação do 
Rio Grande do Norte. Brasília, 2009. 
 
-------------------. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. Nota Técnica Nº33. Brasília. 2010a.  
 
-------------------. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC n° 57, de 
16 de dezembro de 2010. Determina o Regulamento Sanitário para Serviços que 
desenvolvem atividades relacionadas ao ciclo produtivo do sangue humano e 
componentes e procedimentos transfusionais. Brasília, 2010b. 
 
-------------------. Regulamento Técnico de Procedimentos Hemoterápicos. Portaria N° 
1353 de 13 Junho de 2011a.  
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt1353_13_06_2011.html 
 
 
-------------------. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. Leishmaniose visceral: recomendações clínicas para redução da 
letalidade. – Brasília: Ministério da Saúde, 2011b. 78 p.: il. – (Série A. Normas e 
Manuais Técnicos). 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0037-86822009000500006&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0037-86822009000500006&lng=en&nrm=iso
http://dx.doi.org/10.1590/S0037-86822009000500006
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/912de50047457fc18b7adf3fbc4c6735/manual_doenca.pdf?MOD=AJPERES
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/912de50047457fc18b7adf3fbc4c6735/manual_doenca.pdf?MOD=AJPERES
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt1353_13_06_2011.html


84 
 

 
-------------------. Secretaria de Atenção à Saúde. Coordenação-Geral de Sangue e 
Hemoderivados. Caderno de informação [recurso eletrônico]: sangue e 
hemoderivados: produção hemoterápica: Sistema Único de Saúde – SUS (serviços 
públicos e privados contratados): serviços privados não contratados pelo 
SUS/Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Coordenação-Geral de 
Sangue e Hemoderivados. – 5. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2011c. 
 
__________. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. Manual de vigilância e controle da leishmaniose visceral / Ministério 
da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. – 1. ed., 5. reimpr. – Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 
 
BRAZ, R.F.S.; NASCIMENTO, E. T.; MARTINS, D. R. A.; WILSON, M. E.; 
PEARSON, R. D.; REED, S. G.; JERONIMO, S. M. B.  (BRAZ et al). The Sensitivity 
And Specificity Of Leishmania Chagasi Recombinant K39 Antigen In The Diagnosis 
Of American Visceral Leishmaniasis And In Differentiating Active From Subclinical 
Infection. Am. J. Trop. Med. Hyg., 67(4), pp. 344–348, 2002. Disponível em: 
http://www.ajtmh.org/content/67/4/344.full.pdf Acessado em: 05/11/2014. 
 
BRITO, C.R.N.; SAMPAIO, G.H.; CÂMARA, A.C.; NUNES, D.F.; AZEVEDO, P.R.; 
CHIARI, E.; GALVÃO, L.M. (BRITO et al). Seroepidemiology of Trypanosoma cruzi 
infection in the semiarid rural zone of the State of Rio Grande do Norte, Brazil. Rev. 
Soc. Bras. Med. Trop. 45(3):346-352, may-jun, 2012. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/rsbmt/v45n3/a13v45n3.pdf Acessado em: 27/11/2014. 
 
BURTON, A. Sharing needles may produce artificial leishmaniasis cycle. Infectious 
Diseases Vol 1 August 2001. Disponível em:  
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S147330990100007X Acessado em: 
15/11/2014. doi: 10.1016 / S1473-3099 (01) 00007-X 
 
CABRAL, A.P. Influência de fatores ambientais na Leishmaniose Visceral no Rio 
Grande do Norte. [Mestrado]. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
Programa de Pós Graduação em Bioquímica, 2007.  
 
CAMPOS-VARELA, I.; LEN, O.; CASTELLS, L.; TALLADA, N.; RIBERA, E.; 
DOPAZO, C.; VARGAS, V.; GAVALDÀ, J.; CHARCO, R. (CAMPOS-VARELA et al). 
Visceral Leishmaniasis Among Liver Transplant Recipients: An Overview.The Lancet 
Infectious Diseases, Volume 8, Issue 3, Pag 191 - 199, March 2008. Disponível em: 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/lt.21538/full Acessado em: 05/11/2014.  
 
CAMARGO-NEVES, V.L.F.; KATZ, G.; RODAS, L.A.C.; POLETTO, D.W.; LAGE, 
L.C.; SPÍNOLA, R.M.F.; CRUZ, O.G. (CAMARGO-NEVES et al). Utilização de 
ferramentas de análise espacial na vigilância epidemiológica de leishmaniose 
visceral americana – Araçatuba, São Paulo, Brasil, 1998-1999. Cad. Saúde Pública, 
Rio de Janeiro, 17(5):1263-1267, set-out, 2001. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/csp/v17n5/6333.pdf Acessado em: 27/11/2014. 
 
CARVALHO, F.L.; AIRES, D.L.S.; SEGUNDA, Z.F.; PEDROZO, C.M.; AZEVEDO, S.; 
CORRÊA, R.G.C.F.; AQUINO, D.M.C.; CALDAS, A.J.M. (CARVALHO et al). Perfil 

http://www.ajtmh.org/content/67/4/344.full.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rsbmt/v45n3/a13v45n3.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S147330990100007X
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/lt.21538/full
http://www.scielo.br/pdf/csp/v17n5/6333.pdf


85 
 

epidemiológico dos indivíduos HIV positivo e coinfecção HIV-Leishmania em um 
serviço de referência em São Luís, MA, Brasil. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro 
,  v. 18, n. 5, Mai  2013 Disponível em:  
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
81232013000500015&lng=en&nrm=iso. Acessado em 12/11/2014.  
http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232013000500015  
 
CAVALCANTI, A.T.A.; MEDEIROS, Z.; Lopes, F.; ANDRADE, L.D; FERREIRA, V.M.; 
MAGALHÃES, V.; MIRANDA-FILHO, D.B. (CAVALCANTI et al). Diagnosing visceral 
leishmaniasis and HIV/AIDS co-infection: a case series study in Pernambuco, Brazil 
Rev.Inst. Med. trop. S. Paulo , São Paulo, v. 54, n. 1, fevereiro 2012. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-
46652012000100008&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 30/10/2014. 
http://dx.doi.org/10.1590/S0036-46652012000100008 
 
CHAPPUIS, F.; RIJAL, S.; SOTO, A.; MENTEN, J.; BOELAERT, M. (CHAPPUIS et 
al). A meta-analysis of the diagnostic performance of the direct agglutination test and 
rK39 dipstick for visceral leishmaniasis. BMJ, 2006. Disponivel em: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1592383/ Acessado em: 05/10/2014. 
doi:10.1136/bmj.38917.503056  
 
CHAPPUIS, F.; SUNDAR, S.; HAILU, A.; GHALIB, H.; RIJA, S.; PEELING, R.W.; 
ALVAR, J.; BOELAERT, M. (CHAPPUIS et al). Visceral leishmaniasis: what are the 
needs for diagnosis, treatment and control? Nature Publishing Group, 2007. 
Disponível em: 
http://www.who.int/leishmaniasis/resources/documents/VL_NMR_1107_ok.pdf 
Acessado em: 26/11/2014 doi:10.1038/nrmicro1748   
 
COLOMBA, C.; SAPORITO, L.; VITALE, F.; REALE, S.; VITALE, G.; CASUCCIO, A.; 
TOLOMEO, M.; MARANTO, D.; RUBINO, R.; Carlo, P.D.; TITONE, L. (COLOMBA et 
al). Cryptic Leishmania infantum infection in Italian HIV infected 
Patients. BMC Infectious Diseases, 9:199, 2009. Disponível em: 
http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2334-9-199.pdf Acessado em: 
20/01/2015. 
  
COSTA, C.H.N.; STEWART, J.M.; GOMES, R.B.B.; GARCEZ, L.M.; RAMOS, P.K.S.; 
BOZZA, M.; SATOSKAR, A.; DISSANAYAKE, S.; SANTOS, R.S.; SILVA, M.R.B.; 
SHAW, J.J.; DAVID, J.R.; MAGUIRE, J.H. (COSTA et al). Asymptomatic Human 
Carriers Of Leishmania Chagasi. Trop. Med. Hyg., 66(4), pag. 334–337, 2002. 
Disponível em: http://www.ajtmh.org/content/66/4/334.long Acessado em: 
10/10/2014.   
 
COSTA, K.F.L. Percepção e diagnóstico da Leishmaniose visceral canina em áreas 
ribeirinhas na cidade de Mossoró, Rio Grande do  Norte, Mossoró, 2014. 
 
COTA, G.F; de SOUSA M.R; RABELLO. A. Predictors of Visceral Leishmaniasis 
Relapse in HIV-Infected Patients: A Systematic Review. PLoS Negl Trop 
Dis. June 07, Disponível em: 
http://www.plosntds.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pntd.0001153#pnt
d-0001153-g003 Acessado em: 11/11/2014. 2011DOI: 10.1371/journal.pntd.0001153  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232013000500015&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232013000500015&lng=en&nrm=iso
http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232013000500015
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-46652012000100008&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-46652012000100008&lng=en&nrm=iso
http://dx.doi.org/10.1590/S0036-46652012000100008
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1592383/
http://www.who.int/leishmaniasis/resources/documents/VL_NMR_1107_ok.pdf
http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2334-9-199.pdf
http://www.ajtmh.org/content/66/4/334.long
http://www.plosntds.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pntd.0001153#pntd-0001153-g003
http://www.plosntds.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pntd.0001153#pntd-0001153-g003


86 
 

 
CRUZ, I.; MORALES, M.A.; NOGUER, I.; RODRIGUEZ, A.; ALVAR, J. (CRUZ. et al). 
Leishmania in discarded syringes from intravenous drug users. V 359, Issue 9312, 
pág. 1124-1125, 2002. Disponível em: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673602081606 Acessado em: 
15/11/2014.  oi: 10.1016 / S0140-6736 (02) 08160-6 
 
DAS, V.N.R.; SIDDIQUI, N.A.; VERMA, R.B.; TOPNO, R.K.; SINGH, D.; DAS, S.; 
RANJAN, A.; PANDEY, K.; KUMAR, N.; DAS, P. (DAS et al). Asymptomatic infection 
of visceral leishmaniasis in hyperendemic areas of Vaishali district, Bihar, India: a 
challenge to kala-azar elimination programmes. Transactions of the Royal Society of 
Tropical Medicine and Hygiene 105, 661–666, 2011. Disponível em 
http://trstmh.oxfordjournals.org/content/105/11/661.full.pdf+html Acessado em: 
15/11/2014   
 
DESJEUX, P. Leishmaniasis: current situation and new Perspectives. Comp. Immun. 
Microbiol. Infect. Dis. Vol. 27, pag 305–318, 2004. Disponível em:  
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0147-9571(04)00023-2 Acessado em: 
10/10/2014. doi: 10.1016 / j.cimid.2004.03.004 
 
 
DEY, A. SINGH, S. Transfusion transmitted leishmaniasis: A case report and review 
of literature. Indian J Med Microbiol [serial online], Oct 31;24:165-70, 2006. 
Disponível em: http://www.ijmm.org/text.asp?2006/24/3/165/26988 Acessado em: 
10/10/2014. 
 
DELGADO, F.M.; GARCÍA, O.M.A.; MARTOS, P.F.; REGUERA, I.J.M.; JIMÉNEZ, 
O.F.; COLMENERO, C.J.D. (DELGADO et al). The clinical and evolutional 
characteristics of visceral leishmaniasis in patients with HIV infection.  An Med 
Interna. Oct;14(10):506-10. 1997. Disponível em: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9424140. Acessado em 27/11/2014. 
 
EVANS, T. G.; TEIXEIRA, M. J.; MCAULIFFE, I. T.; VASCONCELOS, I.; 
VASCONCELOS, A. W.; SOUSA, A. A. (EVANS et al). Epidemiology of visceral 
leishmaniasis in northeast Brazil. J.Infect.Dis., v. 166, n. 5, p. 1124-1132, 1992. 
Disponível em: http://jid.oxfordjournals.org/content/166/5/1124.short Acessado em: 
12/12/2014. 
 
FAKHAR, M.; MOTAZEDIAN, M.H.; HATAM, G.R.; ASGARI, Q.; KALANTARI, M.; 
MOHEBALI, M. (FAKHAR et al). Asymptomatic human carriers of Leishmania 
infantum: possible reservoirs for Mediterranean visceral leishmaniasis in southern 
Iran. Volume 102, Issue 7 (01 October), pp. 577-583, 2008. Disponível em: 
http://dx.doi.org/10.1179/136485908X337526 Acessado em: 22/11/2014. 
 
FIGUEIRÓ-FILHO, E.A.; DUARTE, G.; EL-BEITUNE, P.; QUINTANA, S.M.; MAIA, 
T.L. (FIGUEIRO´-FILHO et al). Visceral leishmaniasis (kala-azar) and pregnancy. 
Infect Dis Obstet Gynecol.12:31 – 40, 2004.  Disponível em: 
http://dx.doi.org/10.1080/1064744042000210384 Acessado em: 11/12/2014. 
 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673602081606
http://trstmh.oxfordjournals.org/content/105/11/661.full.pdf+html
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0147-9571(04)00023-2
http://www.ijmm.org/text.asp?2006/24/3/165/26988
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9424140
http://jid.oxfordjournals.org/content/166/5/1124.short
http://dx.doi.org/10.1179/136485908X337526
http://dx.doi.org/10.1080/1064744042000210384


87 
 

FIGUEIRÓ FILHO, E.A.; UEHARA, S.N.O; SENEFONTE, F.R.A.; LOPES, A.H.A.; 
DUARTE, G.; El-BEITUNE, P. (FIGUEIRÓ- FILHO et al). Leishmaniose visceral e 
gestação: relato de caso Rev Bras Ginecol Obstet.; 27(2): 92-7, 2005. Disponível 
em:  http://www.scielo.br/pdf/rbgo/v27n2/24303.pdf Acessado em 15/11/2014. 
  
FIGUEIRÓ-FILHO, E.A.; El BEITUNE, P.; QUEIROZ, G.T.; SOMENSI, R.S.; 
MORAIS, N.O.; DORVAL, M.E.C.; QUINTANA, S.M.; DUARTE, G. (FIGUEIRÓ- 
FILHO et al). Visceral leishmaniasis and pregnancy: analysis of cases reported in a 
central-western region of Brazil. Arch Gynecol Obstet. 2007. Disponível em: 
http://www.maternalis.com.br/upfiles/Arquivos/file_250608190516_VL_and_Pregana
ncy_Arch_Gynecol_Obstet.pdf Acessado em: 11/11/2014. 
DOI 10.1007/s00404-007-0532-0  
 
FRANÇA, A.O.; CASTRO, V.L.; LIMA JUNIOR, M.S.C.; PONTESA, E.R.J.C.; 
DORVAL, M.E.C. (FRANÇA et al). Anti-Leishmania antibodies in blood donors from 
the Midwest region of Brazil. Transf Apheres Sci (2013). Disponível em: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.transci.2013.07.009 Acessado em: 20/11/2014. 
 
FREIRE, S. M.; Células T reguladoras (T reg) e sua relação com as alterações 
esplênicas e com as manifestações clínicas de cães naturalmente infectados com 
Leishmania (Leishmania) chagasi. [Mestrado] Universidade Federal do Piauí, 2010 
 
FUKUTANI, K. F. Aplicação de técnicas sorológicas e moleculares na detecção de 
Leishmania em doadores de sangue na cidade de Salvador, Bahia - 2011. 
Dissertação (mestrado) – Universidade Federal da Bahia, Centro de Pesquisas. 
 
FUKUTANI, K.F.; FIGUEIREDO, V.; CELES, F.S.; CRISTAL, J.R.; BARRAL, A.; 
BARRAL-NETTO, M.O. (FUKUTANI et al). Serological survey of Leishmania infection 
in blood donors in Salvador, Northeastern Brazil. BMC Infect Dis.; 14(1): 422. 
Published online Jul 30, 2014. Disponível em: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25073468 Acessado em: 13/11/2014. doi:  
10.1186/1471-2334-14-422  
 
GADISA, E.; CUSTODIO, E.;  CANAVATE, C.; SORDO, L.; ABEBE, Z.; NIETO, J.; 
CHICHARRO, C,; ASEFFA, A.; YAMUAH, L.; ENGERS, H,; MORENO, J.; CRUZ, I. 
(GADISA et al). Usefulness of the rK39-Immunochromatographic Test, Direct 
Agglutination Test, and Leishmanin Skin Test for Detecting Asymptomatic 
Leishmania Infection in Children in a New Visceral Leishmaniasis Focus in Amhara 
State, Ethiopia. Am. J. Trop. Med. Hyg., 86(5), pp. 792–798, 2012. Disponível em: 
http://www.ajtmh.org/content/86/5/792.full.pdf+html Acessado em: 26/11/2014. 
doi:10.4269/ajtmh.2012.11-0196 
 
GODOY, P.; SALLES, P.G.O. Visceral leishmaniasis and B fulminant hepatitis 
association: case report. Rev. Soc. Bras. Med. Trop., Uberaba, v. 35, n. 5, Oct.  
2002.   Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0037-
86822002000500015&lng=en&nrm=iso. Acessado:  29/11/2014.  
http://dx.doi.org/10.1590/S0037-86822002000500015.  
 
GOMES, M.L.S.; ELKHOURY, A.N.S.M.; PELISSARI, D.M.; LIMA JUNIOR, F.E.F.; SENA, 

J.M. CECHINEL, M.P. (SOUSA-GOMES et al). Coinfecção Leishmania-HIV no Brasil: 

http://www.scielo.br/pdf/rbgo/v27n2/24303.pdf
http://www.maternalis.com.br/upfiles/Arquivos/file_250608190516_VL_and_Preganancy_Arch_Gynecol_Obstet.pdf
http://www.maternalis.com.br/upfiles/Arquivos/file_250608190516_VL_and_Preganancy_Arch_Gynecol_Obstet.pdf
http://dx.doi.org/10.1016/j.transci.2013.07.009
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25073468
http://www.ajtmh.org/content/86/5/792.full.pdf+html
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0037-86822002000500015&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0037-86822002000500015&lng=en&nrm=iso
http://dx.doi.org/10.1590/S0037-86822002000500015


88 
 

aspectos epidemiológicos, clínicos e laboratoriais. Epidemiol Serv Saúde.  
20(4):519-26, 2011. Disponível em: 
http://scielo.iec.pa.gov.br/pdf/ess/v20n4/v20n4a11.pdf Acessado em: 12/12/2014. 
 
GONTIJO, B.; CARVALHO, M.L. R. Leishmaniose tegumentar americana. Rev. Soe. 
Bras. Med. Trop., Uberaba, v. 36, n. 1, janeiro de 2003. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0037-
86822003000100011&lng=en&nrm=iso Acesso em 28/11/2014. 
http://dx.doi.org/10.1590/S0037-86822003000100011. 
 
GONTIJO, C. M. F.; MELO, M. N. Leishmaniose visceral no Brasil: Quadro atual, 
desafios e perspectivas. Rev. bras. epidemiol. , São Paulo, v. 7, n. 3, setembro de 
2004. Disponível a partir de 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-
790X2004000300011&lng=en&nrm=iso Acesso em 31/10/2014. 
http://dx.doi.org/10.1590/S1415-790X2004000300011.  
 
GRIMBERG, J.; MAGUIRE, S.; BELLUSCIO, L. A simple method for the preparation 
of plasmid and chromosomal E. coli DNA. Nucleic Acids Res., v. 17, n. 21, p. 8893, 
1989. Disponível em: http://nar.oxfordjournals.org/content/17/21/8893.full.pdf+html 
Acessado em 12/12/2014. 
 
GROGL, M.; DAUGIRDA, J.L.; HOOVER, D.L.; MAGILL, A.J.; BERMAN, J.D. 
(GROGL et al) Survivability and infectivity of viscerotropic Leishmania tropica from 
Operation Desert Storm participants in human blood products maintained under 
blood bank conditions. Am J Trop Med Hyg. Sep;49(3):308-15, 1993 (resumo). 
Disponível em:  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8372954/ Acessado em: 
11/12/2014. 
 
HERWALDT, B.L. Leishmaniasis. Lancet. Oct 2;354(9185):1191-9, 1999. Disponível 
em: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673698101782#  
Acessado em 27/11/2014. 
 
HIDE, M.; MARIONA, E.; POMARESB, C.; FISAE, R.; MARTYB, P.; BAÑULSA, A.L. 
ESCONDER, M. (HIDE et al). Parasitic genotypes appear to differ in leishmaniasis 
patients compared with asymptomatic related carriers. International Journal for 
Parasitology 
Vol 43, 5, abril, Pag 389-397, 2013. Disponível em: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020751913000349 Acessado em: 
22/01/2015. doi: 10.1016 / j.ijpara.2012.12.008 
 
HUDA, M.M.; RUDRA, S.; GHOSH, D.; BHASKAR, K.R.H.; CHOWDHURY, R.; 
DASH, A.P.; BHATTACHARYA, S.K.; HAQUE, R.; MONDAL, D. (HUDA et al). Low 
prevalence of Leishmania donovani infectionamong the blood donors in kala-azar 
endemicareas of Bangladesh. BMC Infectious Diseases, 2013. Disponível em: 
http://www.biomedcentral.com/1471-2334/13/62 Acessado em 11/12/2013. 
 
IBGE. Censo Demográfico 2010. Disponível em: 
http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1 . Acessado em: 30 de maio de 
2013.  

http://scielo.iec.pa.gov.br/pdf/ess/v20n4/v20n4a11.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0037-86822003000100011&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0037-86822003000100011&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-790X2004000300011&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-790X2004000300011&lng=en&nrm=iso
http://dx.doi.org/10.1590/S1415-790X2004000300011
http://nar.oxfordjournals.org/content/17/21/8893.full.pdf+html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8372954/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673698101782
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020751913000349
http://www.biomedcentral.com/1471-2334/13/62
http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1


89 
 

 
IBGE http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=rn 
 
 
JIMENEZ-MARCO, T.; RIERA, C.; FISA, R.; LLOBERA, E.G.; SEDEÑO, M.; 
GOODRICH, R. P,; PUJOL, A.; GUILLEN, C.; MUNCUNILL, J. (JIMENEZ-MARCO et 
al).  The utility of pathogen inactivation technology: a real-life example of Leishmania 
infantum inactivation in platelets from a donor with an asymptomatic infection.  Blood 
Transfus 2012; 10: 536-41. Disponível em: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3496220/ Acessado em: 11/12/2014. 
 
MONTENEGRO, J.D. Cutaneous reaction in Leishmaniasis. Arch Derm Syphilol.; 13 
(2): 187-194, 1926. Disponível em: 
http://archderm.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=499109 Acessado em: 
26/11/2014. doi: 10,1001 / archderm.1926.02370140053003. 
 
LEITE, A.I.; ARAUJO, L. B. Leishmaniose Visceral: Aspectos Epidemiológicos 
relacionados Aos Óbitos Em Mossoró-RN. Rev Patol Trop Vol. 42 (3): 301-308. jul.-
set. 2013. doi: 10.5216/rpt.v42i3.26928  
 
LIMA, I. D. de. Aspectos ambientais e sociais envolvidos na transmissão da L. 
Chagasi no município de Parnamirin/RN. Natal-RN, 2009. Dissertação (mestrado) 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte Centro de Ciências da Saúde. 
Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde. Disponível em: 
repositorio.ufrn.br:8080/jspui/handle/1/8950 Acessado em: 11/12/2014. 
 
LIMA, I.D.; QUEIROZ, J.W.; LACERDA, H.G.; QUEIROZ, P.V.S.; PONTES, N.N.; 
BARBOSA, J.D.A.; MARTINS, D.R.; WEIRATHER, J.L.; PEARSON, R.D.; WILSON, 
M.E.; JERONIMO, S.M.B. (LIMA et al). Leishmania infantum chagasi in Northeastern 
Brazil: Asymptomatic Infection at the Urban Perimeter. Trop Med Hyg. vol(1), n. 84. 
Pag 99-107. jan 2012. Disponível em:  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3247116/ Acessado em: 10/10/2014. 
 
LUCIANO, R.M.; LUCHEIS, S.B.; TRONCARELLI, M.Z.; LUCIANO, D.M.; LANGONI, 
H. (LUCIANO et al). Avaliação da reatividade cruzada entre antígenos de 
Leishmania spp e Trypanosoma cruzi na resposta sorológica de cães pela técnica de 
imunofluorescência indireta (RIFI). Brazilian Journal of Veterinary Research and 
Animal Science, Brasil, v. 46, n. 3, p. 181-187, jun. 2009. ISSN 1678-4456. 
Disponível em: http://www.revistas.usp.br/bjvras/article/view/26765 Acessado em: 
29/11/2014. doi:http://dx.doi.org/10.1590/S1413-95962009000300003 
 
LUZ, K.G.; SILVA, V.O.; GOMES, E.M.; MACHADO, F.C.; ARAUJO, M.A.; 
FONSECA, H.E.; FREIRE, T.C.; D'ALMEIDA, J.B.; PALATNIK, M.; PALATNIK, 
S.C.B. (LUZ et al). Prevalence of anti-Leishmania donovani antibody among Brazilian 
blood donors and multiply transfused hemodialysis patients. Am J Trop Med Hyg. 
Aug;57(2):168-7, 1997 (resumo). Disponível em: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9288810. Acessado em: 21/11/2014. 
 
MAGILL, A.J.; GROGL, M.; ROBERT, A.; GASSER, JR.; SUN, W.; OSTER, C.N. 
(MAGILL et al). Visceral Infection Caused By Leishmania Tropica In Veterans Of 

http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=rn
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3496220/
http://archderm.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=499109
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3247116/
http://www.revistas.usp.br/bjvras/article/view/26765
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9288810


90 
 

Operation.desert storm. New Enghand Jornal. Vol. 328 No. 19, 1993. Disponível em: 
http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a267109.pdf Acessado em: 22/11/2014. 
 
MAIA, L.S. Leishmaniose visceral canina: Aspectos clínicos e hematológicos de 
casos suspeitos e confirmados atendidos no Hospital Veterinário da Universidade de 
Brasília em 2011. [Monografia] Universidade de Brasília, Faculdade de Agronomia e 
Medicina Veterinária, 2013. Disponível em: 
http://bdm.unb.br/bitstream/10483/4764/1/2013_LaisSoaresMaia.pdf Acessado em: 
26/11/2014. 
 
MALAFAIA, G. Co-infecção HIV/Leishmania: um sério problema de saúde pública. 
Rev Saúde Pública; 43(1):195, 2009. Disponível em: 
http://www.scielosp.org/pdf/rsp/v43n1/carta.pdf Acessado em 25/11/2014 
 
MANSUETO, P.; SEIDITA, A.; VITALE, G.; CASCIO, A.. (MANSUETO et al).  
Transfusion transmitted leishmaniasis. What to do with blood donors from endemic 
areas? Travel Medicine and Infectious Disease. Vol 12, 6, 1 November, Pag 617-
627, 2014. Disponível em:  
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=citedby&eid=2-s2.0-
84916640142&noHighlight=false&relpos=0# Acessado em: 20/01/2015. 
 
MARZOCHI, M.C.A.; MARZOCHI, K.B.F. Tegumentary and visceral leishmaniases in 
Brazil: emerging anthropozoonosis and possibilities for their control. Cad. Saúde 
Pública, Rio de Janeiro, v. 10, supl. 2, July  1994 Disponívelem: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
311X1994000800014&lng=en&nrm=iso Acessado em: 29/11/2014.  
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X1994000800014.  
 
MATOS, M.M.; FILGUEIRA, K.D.; AMORA, S.S.A.; SUASSUNA, A.C.D.; AHID, 
S.M.M.; ALVES, N.D. (MATOS et al). Ocorrência da Leishmaniose Visceral em cães 
em Mossoró, Rio Grande do Norte. Ciência Animal, 16(1):51-54, 2006. Disponível 
em: http://www.uece.br/cienciaanimal/dmdocuments/Comunicacao1.2006.1.pdf 
Acessado em: 20/11/2014. 
 
MARTINS, P.R.J.; MARTINS, R.A.; SOUZA, H.M.; BARBOSA, V.F.; PEREIRA, G.A.; 
EUSTÁQUIO, J.M.J.; LIMA, G.M. (MARTINS et al). Perfil do doador de sangue 
autoexcluído no Hemocentro Regional de Uberaba-MG(HRU) no período de 1996 a 
2006. Rev. Bras. Hematol. Hemoter. 31(4):222-227, 2009. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-84842009000400008&script=sci_arttext 
Acessado em: 12/12/2014. 
 
MARCO, T.J.; FISA, R.; RIERA, C.; LLOBERA, E.G.; SEDEÑO, M.; SAURA, A.; 
INIESTA, L.; GUILLEN, C.; MUNCUNILL, J. (MARCO et al). Pathogen inactivation 
technology applied to a blood component collected from an asymptomatic carrier of 
Leishmania infantum: a case report 
Vox Sanguinis 103, 356–358, 2012. Disponível em:  
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1423-0410.2012.01622.x/pdf Acessado 
em: 05/10/2014. DOI: 10.1111/j.1423-0410.2012.01622.x 
 

http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a267109.pdf
http://bdm.unb.br/bitstream/10483/4764/1/2013_LaisSoaresMaia.pdf
http://www.scielosp.org/pdf/rsp/v43n1/carta.pdf
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=citedby&eid=2-s2.0-84916640142&noHighlight=false&relpos=0
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=citedby&eid=2-s2.0-84916640142&noHighlight=false&relpos=0
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X1994000800014&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X1994000800014&lng=en&nrm=iso
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X1994000800014
http://www.uece.br/cienciaanimal/dmdocuments/Comunicacao1.2006.1.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-84842009000400008&script=sci_arttext
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1423-0410.2012.01622.x/pdf


91 
 

MARQUES, L.H.S.; GOMES, L.I.; ROCHA, I.C.M.; SILVA, T.A.M.; OLIVEIRA, E.; 
MORAIS, M.H.F.; RABELLO, A.; CARNEIRO, M. (MARQUES et al). Low Parasite 
Load Estimated by qPCR in a Cohort of Children Living in Urban Area Endemic for 
Visceral Leishmaniasis in Brazil. PLOS Neglected Tropical Disease, Vol 6,12, 2012. 
Disponível em: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3521664/pdf/pntd.0001955.pdf 
Acessado em 20/01/2015. 
 
MATHUR, P; SAMANTARAY, J.C. The first probable case of platelet transfusion-
transmitted visceral leishmaniasis. Transfusion Medicine, 14, 319–321, 2004. 
Dsiponível em: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.0958-
7578.2004.00520.x/pdf Acessado em: 20/01/2015. 
 
MAURICIO, I.L.; HOWARD, M. K.; STOTHARD, J. R.; MILES, M. A. (MAURICIO et 
al). Genomic diversity in the Leishmania donovani complex. Parasitology, 119, 237–
246. 1999. Disponível em: 
http://journals.cambridge.org/download.php?file=%2FPAR%2FPAR119_03%2FS003
1182099004710a.pdf&code=ccce8014bb3167d9a69d566e33aeaf5e Acessado em: 
10/10/2014. 
 
MEINECKE, C.K.; SCHOTTELIUS, J.; OSKAM, L.; FLEISCHER, B. (MEINECKE et 
al). Congenital Transmission of Visceral Leishmaniasis (Kala Azar) From na 
Asymptomatic Mother to Her Child.  PEDIATRICS Vol. 104 No. 5 November 1999. 
Disponível em:  http://pediatrics.aappublications.org/content/104/5/e65.full.pdf+html 
Acessado em: 15/11/2014. 
 
MESCOUTO-BORGES, M.R.M.; MAUÉS, E.; COSTA, D.L.; PRANCHEVICIUS, 
M.C.S.; ROMERO, G.A.S. (MESCOUTO-BORGES et al). Congenitamente 
transmitida leishmaniose visceral.: Relato de dois casos humanos brasileiros Braz J 
Infect Dis , Salvador, v 17, n.. 2, abril de 2013. Disponível a partir de 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
86702013000200024&lng=en&nrm=iso. Acesso em 17 de novembro de 2014. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.bjid.2012.10.017.  
 
MICHALICK, M. S.M. Gênero Leishmania. IN: NEVES, David Pereira et al. 
Parasitologia Humana. 11. ed- São Paulo: Atheneu, 2004. 
 
MICHEL, G.; POMARES, C.; FERRUA, B.; MARTY, P. (MICHEL et al). Importance of 
worldwide asymptomatic carriers of Leishmania infantum (L. chagasi) in human. Acta 
tropica. 119 (2-3): 69-7, 2011. Disponível em: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21679680 Acessado em: 10/10/2014. DOI: 
10.1016 
 
MIRANDA, N.T.P. Busca de genes de Leishmania spp que possam codificar a 
leishporina e expressão dos produtos gênicos de hemolisinas do tipo III putativas de 
L.major. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Minas Gerais- Programa 
de Pós Graduação em bioquímica e imunologia, Belo Horizonte, MINAS GERAIS-
BRASIL, 2010. Disponível em: 
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/BUOS-
8YBRPF/disserta__o_natalia_miranda.pdf?sequence=1 Acessado em 22/11/2014 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3521664/pdf/pntd.0001955.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.0958-7578.2004.00520.x/pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.0958-7578.2004.00520.x/pdf
http://journals.cambridge.org/download.php?file=%2FPAR%2FPAR119_03%2FS0031182099004710a.pdf&code=ccce8014bb3167d9a69d566e33aeaf5e
http://journals.cambridge.org/download.php?file=%2FPAR%2FPAR119_03%2FS0031182099004710a.pdf&code=ccce8014bb3167d9a69d566e33aeaf5e
http://pediatrics.aappublications.org/content/104/5/e65.full.pdf+html
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-86702013000200024&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-86702013000200024&lng=en&nrm=iso
http://dx.doi.org/10.1016/j.bjid.2012.10.017
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21679680
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/BUOS-8YBRPF/disserta__o_natalia_miranda.pdf?sequence=1
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/BUOS-8YBRPF/disserta__o_natalia_miranda.pdf?sequence=1


92 
 

 
MISSAWA, N.A.; VELOSO, M.A.E.; MACIEL, G.B.M.L.; MICHALSKY, E.M.; DIAS, 
E.S. (MISSAWA et al). Evidência de transmissão de leishmaniose visceral por 
Lutzomyia cruzi no município de Jaciara, Estado de Mato Grosso, Brasil. Rev. Soc. 
Bras. Med. Trop. vol.44 no.1 Uberaba Jan./Feb. 2011. Disponível em:  
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0037-86822011000100017 
Acesso em: 11/12/2014. http://dx.doi.org/10.1590/S0037-86822011000100017  
 
MONTEIRO, D.C.S. Prevalência de leishmaniose visceral assintomática em 
doadores de sangue, em área endêmica do Ceará. Dissertação (Mestrado). 
Universidade Federal do Ceará- Faculdade de Medicina, Departamento de Patologia 
e Medicina Legal, Programa de Pós Graduação em Patologia, Fortaleza, 2013. 
 
MORALES, P.; TORRES, J.J.; SALAVERT, M.; PEMÁNA, J.; LACRUZA, J.; SOLÉ, 
A. (MORALES et al). Visceral leishmaniasis in lung transplantation. V 35, agosto, 
pág 2001-2003, 2003. Disponível em: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004113450300664X Acessado em: 
15/11/2014. doi: 10.1016 / S0041-1345 (03) 00664-X 
 
MORENO, E.C.; MELO, M.N.; GENARO, O.; LAMBERTUCCI, J.R.; SERUFO, J.C.; 
ANDRADE, A.S.R.; ANTUNES, C.M.F.; CARNEIRO, M. (MORENO et al). Risk 
factors for Leishmania chagasi infection in an urban area of Minas Gerais State. Rev. 
Soc. Bras. Med. Trop., Uberaba ,  v. 38, n. 6, Dec.  2005.   Disponível em:  
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0037-
86822005000600002&lng=en&nrm=iso Acessado em  29/11/2014.  
http://dx.doi.org/10.1590/S0037-86822005000600002. 
 
MOURA, G.S.; SANTOS, A.M.; AQUINO, D.M.C.; SILVA, A.A.M.; CALDAS, A.J.M. 
(MOURA et al). Factors associated with asymptomatic infection in family members 
and neighbors of patients with visceral leishmaniasis. Cad. Saúde Pública [online]. 
2012, vol.28, n.12, pp. 2306-2314. Disponível em:  http://dx.doi.org/10.1590/S0102-
311X2012001400009. Acessado em: 12/12/2014.  
 
NASCIMENTO, E.L.T.; MARTINS, D.R.; MONTEIRO, G.R.; BARBOSA, J.D.; 
XIMENES, M.F.F.M.; MACIEL, B.L.; DUARTE, I.; JERÔNIMO, S.B.M. 
(NASCIMENTO et al). Forum: geographic spread and urbanization of visceral 
leishmaniasis in Brazil. Postscript: new challenges in the epidemiology of Leishmania 
chagasi infection. Cad. Saúde Pública,  Rio de Janeiro ,  v. 24, n. 12, Dec.  2008 .   
Dispónível em: http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
311X2008001200028&lng=en&nrm=iso Acessado em: 29/11/2014.  
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2008001200028.  
 
NASCIMENTO, M.D.S.B.; SOUZA, E.C.; SILVA, L.M.; LEAL, P.C.; CANTANHEDE, 
K.L.; BEZERRA, G.F.B.; VIANA, G.M.C. (NASCIMENTO et al). Prevalência de 
infecção por Leishmania chagasi utilizando os métodos de ELISA (rK39 e CRUDE) e 
intradermorreação de Montenegro em área endêmica do Maranhão, Brasil. Cad. 
Saúde Pública, Rio de Janeiro, 21(6):1801-1807, nov-dez, 2005 Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/csp/v21n6/18.pdf Acessado em: 20/11/2014. 
 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0037-86822011000100017
http://dx.doi.org/10.1590/S0037-86822011000100017
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004113450300664X
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0037-86822005000600002&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0037-86822005000600002&lng=en&nrm=iso
http://dx.doi.org/10.1590/S0037-86822005000600002
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2012001400009
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2012001400009
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2008001200028&lng=en&nrm=iso
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2008001200028&lng=en&nrm=iso
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2008001200028
http://www.scielo.br/pdf/csp/v21n6/18.pdf


93 
 

NASCIMENTO, M.D.S.B.; CANTANHEDE, K.L.; LEAL, P.C.; SILVA, L.M.; 
BEZERRA, G.F.B.; VIANA, G.M.C. (NASCIMENTO et al). Leishmaniose Visceral no 
Passado: Significado da Soropositividade para IgG Antileishmania em Área 
Endêmica da Doença. NewsLab - edição 79, 2006. Disponível em:  
http://www.newslab.com.br/ed_anteriores/79/art04/art04.pdf Acessado em: 
27/11/2014. 
 
NEVES, D.P. et al. Parasitologia Humana. 11. ed- São Paulo: Atheneu, 2004. 
 
NUNES, C.M.; DIAS, A.K.K.; GOTTARDI, F.P.; PAULA, H.B.; AZEVEDO, M.A.A.; 
LIMA, V.M.F.; GARCIA, J.F. (NUNES et al). Avaliação da reação em cadeia pela 
polimerase para diagnóstico da leishmaniose visceral em sangue de cães. Revista 
Brasileira de Parasitologia Veterinária, v. 16, n. 1, p. 5-9, 2007. Disponível em: 
http://www.rbpv.ufrrj.br/documentos/1612007/c1615_9.pdf Acessado em 05/01/2015. 
 
OLIVEIRA, A.L.L.; PANIAGO, A.M.M.; SANCHES, M.A.; DORVAL, M.E.C.; OSHIRO, 
E.T.; LEAL, C.R.B.; PAULA, F.H.; PEREIRA, L.G.; CUNHA, R.V.; BÓIA, M.N. 
(OLIVEIRA et al). A infecção assintomática em contatos familiares de pacientes com 
leishmaniose visceral humana em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Brasil. Cad. 
Saúde Pública , Rio de Janeiro, v. 24, n. 12, dezembro 2008a. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
311X2008001200011&lng=en&nrm=iso. Acessado em: 17/11/2014. 
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2008001200011. 
 
OLIVEIRA, C.M.C.; OLIVEIRA, M.L.M.B.; ANDRADE, S.C.A.; GIRÃO, E.S.; PONTE, 
C.N.; MOTA, M.U.; FERNANDES, P.F.C.B.C.; CAMPOS, H.H.; ESMERALDO, R.M.; 
EVANGELISTA JR, J.B. (OLIVEIRA et al). Visceral Leishmaniasis in Renal 
Transplant Recipients: Clinical Aspects, Diagnostic Problems, and Response to 
Treatment. Transplantation Proceedings, 40, 755–760, 2008b. Disponível em:  
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0041134508001486. Acessado em: 
12/12/2014. 
 
OLIVEIRA FILHO, J. N. Anticorpos aint-Trypamossoma  cruzicomo preditivos como 
infecção de Lesihmania infantum . [Mestrado] Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte. Centro de Biociência. Departamento de Bioquímica. Natal, 2013. 
Disponível em: http://repositorio.ufrn.br:8080/jspui/handle/1/7786 Acessado em: 
27/11/2014. 
  
OMS/WHO. Technical report Series. Control of the leishmaniasis. Report of a 
meeting of the WHO expert committee on the control of leishmaniasis. Geneva, v. 
949, p. 22-26. 2010. Disponível em 
http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_949_eng.pdf Acessado em: 10/05/2014. 
 
OMS/WHO. Sustaining the drive to overcome the global impact of Neglected tropical 
diseases: second who report on neglected tropical diseases, 2013. Disponível em: 
http://www.who.int/iris/.../1/9789241564540_eng.pdf Acessado em: 11/10/2014. 
 
ORDEIX, L.; GALLEGO, L.S.; FONDEVILA, D.; FERRER, L.; FONDATI, A. Papular 
dermatitis due to  Leishmania  spp. infection in dogs with parasite-specific cellular 
immune responses. Veterinary Dermatology,  16 , 187–191, 2005. Disponível em:  

http://www.newslab.com.br/ed_anteriores/79/art04/art04.pdf
http://www.rbpv.ufrrj.br/documentos/1612007/c1615_9.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2008001200011&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2008001200011&lng=en&nrm=iso
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2008001200011
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0041134508001486
http://repositorio.ufrn.br:8080/jspui/handle/1/7786
http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_949_eng.pdf
http://www.who.int/iris/.../1/9789241564540_eng.pdf


94 
 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-3164.2005.00454.x/epdf Acessado 
em: 10/01/2015. 
 
OTERO, A.C.S.; SILVA, V.O.; LUZ, K.G.; PALATNIK, M.; PIRMEZ, C.; 
FERNANDES, O.; OTERO, C.B.P.S. (OTERO et al). Short Report: Occurrence Of 
Leishmania Donovani DNA In Donated Blood From Seroreactive Brazilian Blood 
Donors. Am. J. Trop. Med. Hyg., 62(1), pp. 128–13, 2000. Disponível em: 
http://www.ajtmh.org/content/62/1/128.long Acessado em 11/12/2014. 
 
PAPADOPOULO, C.; KOSTOULAB, A.; DIMITRIOUA, D.; PANAGIOUA, A.; 
BOBOJIANNIB, C.; ANTONIADESA, G. (PAPADOPOULOU et al). Human and 
canine leishmaniasis in asymptomatic and symptomatic population in Northwestern 
Greece. J. Infect, 50, 53–60, 2005. Disponível em: 
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0163445304000908 Acessado em 
20/01/2015 (resumo).  
 
PASSOS, L.N. Avaliação da reação em cadeia da polimerase (PCR) no diagnóstico 
de leishmaniose cutânea no Estado do Espírito Santo, Brasil. [Tese] Universidade de 
são Paulo, 2003.  
 
PEARSON, R.D; SOUSA, A.Q. Clinical Spectrum of Leishmaniasis. 22, 1996. 
Disponível em:  http://cid.oxfordjournals.org/content/22/1/1.long Acessado em: 
10/11/2014. 
 
PEARSON, R.D; SOUSA A.Q. Leishmaniose. In: ANSIELLO L.G.D. Tratado de 
Medicina Interna. 22ª Edição. Rio de Janeiro: Elsevier; 2005; p. 2184-90. 
 
PEREIRA, B.I.; NAZARETH, C.; MALCATA, L.; ALVES, H.; FERNÁNDEZ, J.R.; 
CUNHA, C.S.S. (PEREIRA et al). Infecções parasitárias transmitidas por transfusão 
de sangue , Acta Med Port. 24(S4):897-906, 2011. Disponível em: 
http://actamedicaportuguesa.com/revista/index.php/amp/article/viewFile/1579/1163 
Acessado 12/12/2014. 
 
PINTO, I.S.; SANTOS, C.B.; GRIMALDI JR, G.; FERREIRA, A.L.; FALQUETO, A. 
(PINTO et al). American visceral leishmaniasis dissociated from Lutzomyia 
longipalpis (Diptera, Psychodidae) in the State of Espírito Santo, Brazil. Cad. Saúde 
Pública,  Rio de Janeiro,  v. 26, n. 2, feb.  2010.  Disponível em 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
311X2010000200015&lng=es&nrm=iso. Acessado em 11/12/2014. 
 
QUEIROZ, P. V.S. Aspectos clínicos e imunológicos da infecção por Leishmania 
Infantum Chagasi em cães do Rio Grande do Norte. Natal/RN, 2012. [Tese] 
(Doutorado em Ciências da Saúde) – Programa de Pós-Graduação em Ciências da 
Saúde. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Ciências da Saúde. 
 
RAMOS, V.F; FERRAZ, F.N. Perfil Epidemiológico dos Doadores de sangue do 
Hemonúcleo de Campo Mourão- PR no ano de 2008. Rev. Saúde e Biol., v.5, n.2, 
p.14-21, jul./dez, 2010. Disponível em: 
http://revista.grupointegrado.br/revista/index.php/sabios2/article/view/659 Acessado 
em: 11/12/2014. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-3164.2005.00454.x/epdf
http://www.ajtmh.org/content/62/1/128.long
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0163445304000908
http://cid.oxfordjournals.org/content/22/1/1.long
http://actamedicaportuguesa.com/revista/index.php/amp/article/viewFile/1579/1163
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2010000200015&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2010000200015&lng=es&nrm=iso
http://revista.grupointegrado.br/revista/index.php/sabios2/article/view/659


95 
 

 
RANJAN, A.; SUR, D.; SINGH, V.P.; SIDDIQUE, N.A.; MANNA, B.; LAL, C.S.; 
SINHA, P.K.; KISHORE, K.; BHATTACHARYA, S.K. (RANJAN et al). Risk Factors 
For Indian Kala-Azar. Am. J. Trop. Med. Hyg., 73(1), 2005, pp. 74–78. Disponível 
em: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16014837 Acessado em 26/11/2014. 
 
RATH, S.; TRIVELIN, L.A.; IMBRUNITO, T.R.; TOMAZELA, D.M.; JESÚS, M.N.; 
MARZAL, P.C. (RATH et al). ANTIMONIAIS EMPREGADOS NO TRATAMENTO DA 
LEISHMANIOSE: ESTADO DA ARTE. Quim. Nova, Vol. 26, No. 4, 550-555, 2003. 
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/qn/v26n4/16438.pdf. Acessado em: 
26/11/2014. 
 
REGO, S.; PALACIOS, Marisa (org). Comitês de ética em Pesquisa: teoria e prática. 
Rio de Janeiro, RJ: EAD/ENSP, 2012. 
 
REY, L. Parasitologia: parasitos e doenças parasitárias do homem nos trópicos 
ocidentais. 4 ed – Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 
 
RODRIGUES, R.S.M; REIBNITZ, K.S. Estratégias de captação de Doadores de 
sangue.: Uma Revisão integrativa da literatura . Texto contexto - enferm , 
Florianópolis, v 20, n.. 2, junho de 2011. Disponível rem: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
07072011000200022&lng=en&nrm=iso. Acessado em: 29/11/2014. 
http://dx.doi.org/10.1590/S0104-07072011000200022. 
 
SAIKI, R.K.; DAVID H; GELFAND, S.S.; STEPHEN, J.S.; RUSSELL, H.; GLENN, 
T.H.; KARY, B.M.; HENRY, A.E. (SAIKI et al).  Primer-directed enzymatic 
amplification of DNA with a thermostable DNA polymerase. Science 239, 487, 1988. 
Disponível em:  
http://www.etseq.urv.es/doctorat/index/web_nanobiotech/handouts/Lecture_7_Hando
ut_7_PCR_publication.pdf Acessado em: 12/02/2015. 
 
SANTIAGO, M.; MARTINELLI, R.; KO, A.; REIS, E.A.; FONTES, R.D.; 
NASCIMENTO, E.G.; PIERANGELI, S.; ESPINOLA, R.; GHARAVI, A. (SANTIAGO 
et al). Anti-beta2 glycoprotein I and anticardiolipin antibodies in leptospirosis, syphilis 
and Kala-azar. Type: Journal Article, Research Support, Non-U.S. Gov't. 19 (4): 425-
430], 2001. Disponivel em: http://europepmc.org/abstract/MED/11491498 Acessado 
em: 26/11/2014 PMID: 11491498 
 
SANTOS, L.A.C.; MORAES, C.; COELHO, V.S.P. A Politização do Sangue no 
Primeiro Mundo. PHYSIS - Revista de Saúde Coletiva Vol. 3. Número 2.  2003. 
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/physis/v3n2/07.pdf Acessado em: 
12/12/2014. 
 
SANTOS, S.O.; ARIAS, J.; RIBEIRO, A.A.; HOFFMANN, M.P.; FREITAS, R.A.; 
MALACCO, M.A.F. (SANTOS et al). Incrimination of Lutzomyia cruzi as a vector of 
American visceral leishmaniasis. Med Vet Entomol. Jul;12(3):315-7, 1998. Disponível 
em:. 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1365-2915.1998.00104.x/abstract 
Acessado em: 05/11/2014. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16014837
http://www.scielo.br/pdf/qn/v26n4/16438.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-07072011000200022&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-07072011000200022&lng=en&nrm=iso
http://dx.doi.org/10.1590/S0104-07072011000200022
http://www.etseq.urv.es/doctorat/index/web_nanobiotech/handouts/Lecture_7_Handout_7_PCR_publication.pdf
http://www.etseq.urv.es/doctorat/index/web_nanobiotech/handouts/Lecture_7_Handout_7_PCR_publication.pdf
http://europepmc.org/abstract/MED/11491498
http://www.scielo.br/pdf/physis/v3n2/07.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1365-2915.1998.00104.x/abstract


96 
 

 
SAPORITO, L.; GIAMMANCO, G.M.; GRAZIA, S.; COLOMBA, C. (SAPORITO et al). 
Visceral leishmaniasis: host–parasite interactions and clinical presentation in the 
immunocompetent and in the immunocompromised host. International Journal of 
Infectious Diseases. Vol 17, 8, agosto de 2013. Disponível em:  
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971213000350. Acessado em 
22/01/2015. doi: 10.1016 / j.ijid.2012.12.024 
 
SCARLATA, F.; VITALE, F.; SAPORITO, L.; REALE, S.; VECCHI, V.L.; GIORDANO, 
S.; INFURNARI, L.; OCCHIPINTI, F.; TITONE, L. (SCARLATA et al). Asymptomatic 
Leishmania infantum/chagasi infection in blood donors of western Sicily. Society of 
Tropical Medicine and Hygiene. Jany 2008. Disponível em: 
http://trstmh.oxfordjournals.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=18321542 
Acessado em: 12/12/2014. doi:10.1016/j.trstmh.2008.01.011  
 
SHEFFIELD, V.C.; WEBER, J.L.; BUETOW, K.H.; MURRAY, J.C.; EVEN, D.A.; 
WILES, K.; GASTIER, J.M.; PULIDO, J.C.; YANDAVA, C.; SUNDEN, S.L. 
(SHEFFIELD et al). A collection of tri- and tetranucleotide repeat markers used to 
generate high quality, high resolution human genome-wide linkage maps. 
Hum.Mol.Genet., v. 4, n. 10, p. 1837-1844, 1995. 
 
SILVA, A.V.M.; PAULA, A.A.; CABRERA, M.A.A.; CARREIRA, J.C.A. (SILVA et al). 
Leishmaniose em cães domésticos: aspectos epidemiológicos. Cad. Saúde Pública, 
Rio de Janeiro, v. 21, n. 1, Feb.  2005.   Disponível em:  
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
311X2005000100036&lng=en&nrm=iso .  Acessado em:  27/11/2014.  
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2005000100036. 
 
SILVA, M.A.L; MEDEIROS, R.A.; FILHO, S.B.; MELO, L.F.; MEDEIROS, Z. (SILVA 

et al). Alvos moleculares utilizados em PCR para o diagnóstico da Leishmaniose 

Visceral Humana. Revista Eletrônica de Farmácia Vol 7 (3), 01 - 15, 2010. Disponível 

em: http://revistas.jatai.ufg.br/index.php/REF/article/view/12947/8457 Acessado em: 

12/02/2015. 

SILVA, L.A.; ROMERO, H.D.; NOGUEIRA, N.G.A; COSTA, R.T.; RODRIGUES, V., 
PRATA, A.N. (SILVA et al). Antileishmania immunological tests for asymptomatic 
subjects living in a visceral leishmaniasis-endemic area in Brazil. Trop Med Hyg. 
84(2):261-6, fev. 2011. Disponível em: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21292896 Acessado em 10/10/2014. DOI: 
10.4269/ajtmh.2011.10-0092.  
 
SILVEIRA, F.T.; LAINSONA, R.; CRESCENTE, J.A.; SOUZA, A.A.A.; CAMPOSA, 
M.B.; GOMES, C.M.C.; LAURENTI, M.D.; CORBETT, C.E.P. (SILVEIRA et al). A 
prospective study on the dynamics of the clinical and immunological evolution of 
human Leishmania (L.) infantum chagasi infection in the Brazilian Amazon region. 
Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene 104, 529–535, 
2010. Disponível em: http://ac.els-cdn.com/S0035920310001112/1-s2.0-
S0035920310001112-main.pdf?_tid=6b654d1a-8598-11e4-b20d-
00000aab0f6c&acdnat=1418785221_bbf0c9761f0d62da1d6844ff700b56f6 Acessado 
em: 15/12/2014. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971213000350
http://trstmh.oxfordjournals.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=18321542
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2005000100036&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2005000100036&lng=en&nrm=iso
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2005000100036
http://revistas.jatai.ufg.br/index.php/REF/article/view/12947/8457
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21292896
http://ac.els-cdn.com/S0035920310001112/1-s2.0-S0035920310001112-main.pdf?_tid=6b654d1a-8598-11e4-b20d-00000aab0f6c&acdnat=1418785221_bbf0c9761f0d62da1d6844ff700b56f6
http://ac.els-cdn.com/S0035920310001112/1-s2.0-S0035920310001112-main.pdf?_tid=6b654d1a-8598-11e4-b20d-00000aab0f6c&acdnat=1418785221_bbf0c9761f0d62da1d6844ff700b56f6
http://ac.els-cdn.com/S0035920310001112/1-s2.0-S0035920310001112-main.pdf?_tid=6b654d1a-8598-11e4-b20d-00000aab0f6c&acdnat=1418785221_bbf0c9761f0d62da1d6844ff700b56f6


97 
 

 
SILVEIRA, A. C.; SILVA, G.R.; PRATA, A. O Inquérito de soroprevalência da 
infecção chagásica humana (1975-1980). Rev. Soc. Bras. Med. Trop., Uberaba, v. 
44, supl. 2, 2011. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0037-86822011000800006 
Acessado em: 12/12/2014. 
 
SINGH S.; SIVAKUMAR, R. Recent advances in the diagnosis of leishmaniasis. J 
Postgrad Med .49:55-60, 2003. Disponível em: 
http://www.jpgmonline.com/article.asp?issn=0022-
3859;year=2003;volume=49;issue=1;spage=55;epage=60;aulast=Singh Acessado 
em: 12/12/2014. 
 
SINGH, S.; DWIVEDI, S.N.; SOOD, R.; WALI, J.P. (SING et al). Hepatitis B, C and 
human immunodeficiency virus infections in multiply-injected kala-azar patients in 
Delhi. Scand J Infect Dis. 32 (1): 3-6, 2000. Disponível em: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10716069 Acessado em: 27/11/2014. 
 
 
SMYTH, A. J.; GHOSH, A.; HASSAN, M. Q.; BASU, D.; DE BRUIJN, M. H.; ADHYA, 
S.; MALLIK, K.K.; BARKER, D.C. (SMYTH et al). Rapid and sensitive detection of 
Leishmania kinetoplast DNA from spleen and blood samples of kala-azar patients. 
Parasitology, v. 105 (Pt 2), p. 183-192, 1992. Disponível em: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1333582 Acessado em: 12/12/2014. 
 
SRIVIDYA, G.; KULSHRESTHA, A.; SINGH, R.; SALOTRA, P. (SRIVIDYA et al). 
Diagnosis of visceral leishmaniasis: developments over the last decade. Res 
Parasitol 110:1065–1078, 2012. Disponível em: 
http://link.springer.com/article/10.1007/s00436-011-2680-1#page-1 Acessado em: 
15/11/2014. 
 
TAMAYO, C.O.C. Avaliação da Co-infecção em pessoas vivendo com HIV/AIDS 
acompanhadas no Hospital Universitário de Brasília. Estudo transversal com ênfase 
em Leishmaniose Visceral [Mestrado]. Universidade Federal de Brasília.Programa de 
Pós Graduação em Medicina Tropical, 2006. Disponível em: 
http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/2070/1/2006_CesarOmarCarranzaTamayo.
pdf Acessado em 26/11/2014.  
 
TUNCCAN, O.G.; TUFAN, A.; TELLI, G.; AKYÜREK, N.; PAMUKÇUOĞLU, M.; 
YILMAZ, G.; HIZEL, K. (TUNCCAN et al). Visceral Leishmaniasis Mimicking 
Autoimmune Hepatitis, Primary Biliary Cirrhosis, and Systemic Lupus Erythematosus 
Overlap. Coreano J Parasitol. Junho; 50 (2): 133-136, 2012. Disponível em: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3375451/pdf/kjp-50-133.pdf Acessado 
em: 27/11/2014. doi:  10,3347 / kjp.2012.50.2.133  
 
 
URIAS, E.V.R.; CARVALHO, S.F.G.; OLIVEIRA, C.L.; CARVALHO, M.L.M.; TELES, 
L.F.; RODRIGUES, M.C.; MAIA, C.N. (URIAS et al). Prevalência de adultos 
infectados por Leishmania leishmania chagasi entre doadores de sangue do 
Hemocentro Regional de Montes Claros, Minas Gerais, Brasil.  Rev. Bras. Hematol. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0037-86822011000800006
http://www.jpgmonline.com/article.asp?issn=0022-3859;year=2003;volume=49;issue=1;spage=55;epage=60;aulast=Singh
http://www.jpgmonline.com/article.asp?issn=0022-3859;year=2003;volume=49;issue=1;spage=55;epage=60;aulast=Singh
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10716069
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1333582
http://link.springer.com/article/10.1007/s00436-011-2680-1#page-1
http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/2070/1/2006_CesarOmarCarranzaTamayo.pdf%20Acessado%20em%2026/11/2014
http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/2070/1/2006_CesarOmarCarranzaTamayo.pdf%20Acessado%20em%2026/11/2014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3375451/pdf/kjp-50-133.pdf


98 
 

Hemoter, 2009. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-
84842009000500013&script=sci_arttext Acessado em: 11/11/2013. 
 
VEXENAT, A.C.; SANTANA, J.M.; TEIXEIRA, A.R.L. Reatividade cruzada de 
anticorpos em pacientes com infecções pelos protozoários Trypanosoma cruzi, 
Leishmania chagasi e Leishmania (Viannia) braziliensis. Rev. Inst. Med. trop. S. 
Paulo, São Paulo, v. 38, n. 3, June  1996.   Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-
46651996000300003&lng=en&nrm=iso. Acessado em: 27/11/2014.  
http://dx.doi.org/10.1590/S0036-46651996000300003.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-84842009000500013&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-84842009000500013&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-46651996000300003&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-46651996000300003&lng=en&nrm=iso
http://dx.doi.org/10.1590/S0036-46651996000300003


99 
 

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 
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ser questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa da UERN no endereço Rua Atirador Miguel Antônio 
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  

 
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 
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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  

 
 

 

 

 

 
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) 

 
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 03 de 03  
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