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Ignorance is the curse of God; knowledge is the wing wherewith we fly to heaven. 

William Shakespeare. King Henry VI, part II. 

 

 

 

A melhor altura para plantar uma árvore foi há vinte anos, a segunda melhor altura é agora. 

Provérbio. 

 

 

 

Try to become not a man of success, but try rather to become a man of value. 

Albert Einstein (1955). Life Magazine, 38(18), 64. 
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FLUOROQUINOLONAS COMO INIBIDORAS DAS 

TOPOISOMERASES DE LEISHMANIA INFANTUM 

 

Resumo 

A leishmaniose é uma das principais doenças negligenciadas, com uma incidência de 1,3 milhões de 

casos anuais em humanos, dos quais se estima que resultem 20 mil a 30 mil fatalidades. O objectivo 

deste estudo foi avaliar a eficácia de 12 fluoroquinolonas, 2 isoflavonas e 1 aminocumarina na inibição 

do crescimento e efeito citotóxico de promastigotas de Leishmania infantum cultivados axenicamente. 

Os parasitas foram obtidos de animais diagnosticados com leishmaniose e cultivados em meio RPMI-

1640 enriquecido com hemina, aminoácidos essenciais e urina humana, de acordo com uma adaptação 

dos métodos descritos na bibliografia, e incubados num dispositivo de baixo custo, construído para o 

efeito. As subculturas em fase logarímica foram tratadas durante 7 dias com 5 concentrações dos 

compostos. O grupo de controlo foi tratado com 3 concentrações de antimoniato de n-metilglucamina. 

Os efeitos foram medidos através da alteração da absorvência do meio de cultura após reacção de 

conversão de MTS, e por observação (microscopia óptica) de alterações morfométricas dos 

promastigotas. Nos testes a Balofloxacina, a Gemifloxacina e a Clinafloxacina mostraram os efeitos 

mais marcantes e LC50 menores. Os resultados sugerem o interesse no desenvolvimento de futuros 

testes in vitro e in vivo. 

Palavras-chave 

Leishmaniose; Leishmania infantum; Fluoroquinolona; Topoisomerase. 

Abstract 

Leishmaniasis is one of the major neglected diseases, with an incidence of 1,3 million human cases 

annualy, of which an estimated 20.000 to 30.000 outcome in death. The aim of this study was to 

investigate the efficacy of 12 fluoroquinolones, 2 isoflavones and 1 aminocumarine in inhibiting the 

growth and possible cytotoxic effect on axenically grown Leishmania infantum promastigotes. The 

parasites were obtained from animals diagnosed with leishmaniasis and maintained  in RPMI-1640 

medium, supplemented with hemin, essential amino acids and human urine, in an adaptadion of 

methods previously described, and incubated in a purpose-built low cost device. Subcultures in log-

phase were treated for 7 days with 5 fluoroquinolones concentrations. The control group was treated 

with 3 concentrations of meglumine antimoniate.. The effects were measured using the change in 

absorbance of the culture medium after MTS conversion reaction, and by optical microscopy 

observation of the morphometric changes in the promastigote population. In tests, Balofloxacine, 

Gemifloxacine and Clinafloxacine showed the most marked effects and lower LC50. The results 

suggest the interest in developing future tests in vitro and in vivo. 

Keywords 

Leishmaniosis; Leishmania infantum; Fluoroquinolone; Topoisomerase.  
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RT-PCR – PCR por transcrição reversa, do inglês “Reverse transcription PCR” 

RUF – Rufloxacina 

SAR – Sarafloxacina 

SC – Sub cutâneo 

SGS – Sonicado de glândulas salivares 

SIDA – Síndrome de imunodeficiência adquirida 

SID – Uma vez por dia, do latim “sine in die” 

SIT – Sitafloxacina 

SMF – Sistema mononuclear fagocitário 

SPA – Sparfloxacina 

STAT – Proteína de transdução de activação de sinal, do inglês “Signal Transducer and 

Activator of Transcription” 
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TF – factor de transdução, do inglês “transduction factor” 

TGF-α – Factor de crescimento tumoral alfa, do inglês “Tumour growth factor alpha” 
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DESCRIÇÃO DAS ACTIVIDADES DO ESTÁGIO 

 

O curso de Mestrado Integrado em Medicina Veterinária inclui a realização de um estágio 

após a resolução da parte lectiva, que “tem por objectivo proporcionar aprendizagem, treino e 

aprofundamento dos conhecimentos numa área específica das Ciências Veterinárias” (Diário 

da República, Despacho nº 11281/2013). No final de Maio de 2011 foi divulgado 

internamente na FMV o início de um projecto relacionado com a testagem in vitro da acção 

de vários antibióticos sobre formas promastigotas de Leishmania, que teria a possível duração 

de um ano. Sendo a investigação científica aquela área de actuação que mais inspira o autor 

da presente dissertação, procedeu-se ao contacto com o Professor Fernando Ferreira, 

coordenador do projecto, onde foi declarado o grande interesse na participação num trabalho 

com as características descritas. Após este contacto decorreram encontros com os restantes 

membros do Departamento de Morfologia e Função, incluindo a Professora Graça Pires e a 

Professora Isabel Pereira da Fonseca do Departamento de Sanidade Animal, onde foi aceite a 

participação do proponente e determinados os objectivos e as janelas temporais de realização 

dos vários passos do projecto. 

A partir do início de Junho o aluno foi apresentado aos investigadores que realizavam 

trabalho no laboratório de cultura de células do Centro Interdisciplinar de Investigação em 

Saúde Animal (CIISA), e começou a ser treinado nos procedimentos básicos de trabalho num 

laboratório desta natureza, desde as normas básicas de segurança, passando pelos protocolos 

de armazenamento, classificação e manutenção de stocks de meios e reagentes, até à 

manipulação de culturas de células, sua subcultura e criopreservação, tendo sido de 

inestimável importância a instrução dada pelo co-orientador, Professor Fernando Ferreira, e 

pela Dra. Margarida Simões, investigadora do CIISA. A partir de indicações da orientadora e 

co-orientador, iniciou-se ainda toda a pesquisa bibliográfica que permitisse identificar as 

melhores técnicas para isolamento e cultura de Leishmania, sendo nessa altura feito o 

primeiro contacto pessoal com a Professora Gabriela Santos-Gomes do Instituto de Higiene e 

Medicina Tropical, para onde foi transferido algum material, que num plano inicial visava 

servir de apoio à manutenção das culturas do agente ao nível de biosegurança 2 (BSL2) 

(CDC, 2009). Por motivos logísticos, as subculturas acabaram por ser mantidas no laboratório 

de Parasitologia da FMV e os procedimentos foram todos efectuados no laboratório de 

Farmacologia e Toxicologia da FMV, após graciosa disponibilização de espaço de trabalho 

pela Dra. Belmira Carrapiço. Também a partir desta altura foi feito o contacto com os 

médicos veterinários a exercer clínica no Hospital Escolar da FMV, no sentido de se 
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identificar a chegada de animais infectados, para que se pudesse proceder à recolha de 

amostras biológicas para isolamento e cultura axénica do agente.  

As actividades referidas em “materiais e métodos” foram ao encontro das mais altas 

expectativas do dissertante e permitiram a realização de uma aspiração existente desde o seu 

ingresso no ensino superior: a realização de trabalho de investigação. Consideraram-se de 

especial importância para a formação científica, técnica e humana: a pesquisa de artigos e 

temas que de outra forma nunca teriam sido investigados e que vieram enriquecer muitíssimo 

o conhecimento sobre os assuntos directamente relacionados com o estágio, bem como sobre 

muitos outros que foram acessoriamente estudados; a busca de soluções para problemas 

existentes, a imersão em disciplinas e ramos paralelos do trabalho em curso; a prática de 

procedimentos e técnicas de trabalho laboratorial; o exercício constante da interpretação, 

organização e categorização da informação recolhida; a possibilidade de ter sido integrado 

num ambiente de grande estímulo intelectual, onde os desafios técnicos são constantes e em 

que há a necessidade de atingir e manter elevados padrões de desempenho até nos mais 

básicos procedimentos; e, finalmente, o contacto com pessoas de grande riqueza científica e 

humana, que demonstraram uma generosidade muitas vezes desarmante, na partilha de 

conhecimentos, no aconselhamento e na opinião, na ajuda prática e na simples presença 

durante as particulares dificuldades atravessadas durante o período em que decorreu o 

trabalho. 

Nos últimos anos a comunidade académica e científica também viu surgir uma série de 

dificuldades, algumas antevistas, mas outras tão inesperadas como alarmantes. Este trabalho 

não terá, para já, a continuidade com que foi inicialmente projectado e esta episódica 

investigação provavelmente não passará disso: de um episódio da vida. 

Pode-se dizer que é de um optimismo muito pouco esclarecido, ou simplesmente ingénuo, 

crer que todas as experiências trazem vantagens; ainda assim, pensar dessa forma pode 

também ser construtivo: se nos mares calmos não se formam bons marinheiros, então é de 

uma esperança construtiva julgar que para as Instituições, também dos eventos do presente 

surgirá uma melhor Universidade e mais Ciência. No que concerne à parte pessoal, e 

atentando ao mesmo tipo de circunstâncias, seguramente que se terá formado uma pessoa, se 

não de sucesso, pelo menos de melhor valor. 
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I REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

1. Enquadramento Histórico 

A leishmaniose é um complexo de doenças causadas por parasitas protozoários classificados 

em mais de 30 espécies do género Leishmania (Kinetoplastida: Trypanosomatidae) (Ready, 

2010). Embora a infecção afecte principalmente os mamíferos, foi ainda diagnosticada em 

répteis (Mohiuddin, 1959; Saf’ianova, Aliev & Koshelev, 1972, Momen & Cupolillo, 2000) e 

verificou-se que ocorre multiplicação de promastigotas no intestino dos vectores artrópodes 

que se alimentam de sangue de galinhas domésticas, tendo sido identificada a presença de 

anticorpos anti–L. infantum em gansos e num faisão, apontando para o possível papel das aves 

na epidemiologia da doença (Otranto, 2010). 

A leishmaniose é uma doença antiga, cujo rasto pode ser seguido até aos primórdios da 

existência da espécie humana. Num trabalho realizado em 2006, Zink e colegas descrevem o 

sucesso na amplificação de ADN de L. donovani a partir de múmias Egípcias e de material 

recolhido em túmulos de Cristãos Núbios (Sudão) com 4000 anos. Na América do Sul, os 

estudos de Costa, Matheson, Iachetta, Llagostera e Appenzeller (2009), entre outros, 

demonstraram, por análise paleopatológica, que as deformações presentes em crânios datados 

de há 500 a 1000 anos eram devidas a lesões de leishmaniose. São encontradas descrições de 

lesões características da doença em tábuas gravadas provenientes da biblioteca de 

Ashurbanipal, um rei Persa do século VII AC. Existem numerosos relatos referentes a casos 

da doença em vários locais no Médio Oriente e Ásia Central, e muitas das lesões observadas 

receberam denominações locais pelas quais ainda são conhecidas. Como exemplo, no século 

X Avicena (Abu ibn Sina) descreve aquilo a que chamou (e ainda se chama) ferida de Balkh, 

uma cidade do norte do Afeganistão onde continua a ser verificada uma elevada prevalência 

de leishmaniose cutânea (LC), verificável através da publicação de relatos de casos de LC em 

militares destacados para esta região (McNeil Jr, 2003; Bailey et al., 2012). 

Existem textos dos colonizadores espanhóis dos séculos XV e XVI onde se referem os riscos 

que os agricultores corriam sazonalmente, ao irem trabalhar nos campos dos Andes, 

regressando com úlceras na pele, que na altura eram atribuídas a uma “doença dos vales”, 

localmente conhecida como Papalomoyo, sofrendo os afectados uma dupla pena, decorrente 

da própria doença e por serem alvo de violência, estigmatização ou votados a ostracismo nas 

montanhas, devido ao receio de contágio e como punição por uma doença que se julgava fruto 

de acções ofensivas praticadas pelos afectados (Marsteller, Torres-Rouf & Knudson, 2011). O 
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termo Kala-azar significa febre negra e provém do termo Sânscrito usado na Índia para 

descrever a leishmaniose visceral (LV) (Thakur, 2009). 

Uma das mais importantes descrições da leishmaniose cutânea foi realizada em 1756 por 

Alexander Russell (1715-1768)
1
 após o exame a um doente turco, que apresentava aquilo a 

chamavam Mal de Aleppo, o que demonstra que no século XVIII a doença era bem conhecida 

pelos habitantes de Aleppo (Síria) e Bagdade (Iraque), sem que, no entanto, estes 

conseguissem compreender a origem da mesma (Bari, 2006). 

Figura 1. Pyotr Borowsky e ilustração de “Sobre a úlcera de Saratov” 

  

Na ilustração da direita lê-se: “Fig 1. Ampliação de corte de pápula com duas semanas. As áreas 

escuras indicam zonas de aglomeração de elementos granulares” (tradução livre). 
 

Provavelmente, o primeiro relato moderno de uma lesão cutânea causada por Leishmania é da 

autoria de Cunningham (1885), que relatou a presença, em cortes de tecidos, de corpos de 

12,6 μm × 8,8 μm (possivelmente macrófagos parasitados) contendo formações que o autor 

interpretou como esporos de Mycetozoa, um protista amebóide produtor de esporos, 

semelhante aos fungos. Em 1898, Piotr Fokich Borowsky (Figura 1) observou em esfregaços 

e preparações de cortes de Chaga de Sart (outro dos nomes dado localmente às lesões de 

Botão do Oriente, ou leishmaniose cutânea), muitas partículas de 1,5 μm de diâmetro, 

contendo um núcleo e um "processo" que se originava a partir do núcleo e se dirigia para a 

periferia do corpo. A correcta identificação do organismo causador como sendo não uma 

bactéria mas um protozoário, e a descrição da sua morfologia, incluindo o cinetoplasto, foi 

publicada nesse ano de 1898 por este autor, cinco anos antes dos artigos de Donovan, 

Leishman e Ross. No entanto a publicação foi feita num Jornal Médico-Militar com pequena 

circulação e escrita em cirílico
2
, tendo-se assim mantido a descoberta desconhecida, e 

continuando a restante comunidade clínica a acreditar que a doença era devida a outros 

agentes. 

                                                 
1 The Natural History of Aleppo. Lond. 1794, pag. 262-266. Exemplar da West Virginia University Medical Center Library. 
2 О саратовской язве, Военно-медицинский журнал; Sobre a úlcera de Saratov, Jornal Médico-Militar, 1898, parte 195, p. 

925 (tradução livre). 
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A doença ganhou destaque na última década do século XIX, numa zona da província de 

Assam, no norte da Índia, chamada Garo Hills, a Este do rio Brahmaputra, onde mais de 

123.000 pessoas morreram (90-95% dos afectados), resultando num intenso despovoamento e 

na desertificação da região, com queda de produção das plantações de chá (uma 

importantíssima fonte de receita da coroa Britânica) e outras culturas (Rogers, 1910). 

Inicialmente, as suspeitas recaíram para um parasita intestinal cujo papel, em quadros de 

anemia grave (na altura denominada hipoemia intertropical) foi estabelecido em 1861 por 

Otto Wucherer, um médico de ascendência alemã, nascido em 1820 na cidade do Porto, e que 

se radicou na cidade de Salvador, no estado da Baía, Brasil. O parasita Ancylostoma 

duodenale foi, assim, o primeiro agente a ser indicado como responsável por essa doença 

desconhecida, que causava anemia grave e alta mortalidade na região de Assam, por Giles 

(1889), o responsável pela investigação do problema, após este ter encontrado ovos do 

parasita nas fezes dos afectados (Desowitz, 1991; Thakur, 2009). A teoria foi disputada por 

Dobson, um médico militar colocado na região, que afirmou que a doença causava anemia 

mas também esplenomegália, algo que a ancilostomíase não provocava, indicando que se 

trataria de uma forma de malária. A discussão entre malariófilos e proponentes de outras 

teorias prosseguiu, e os médicos que tentavam lidar com o problema perceberam que, apesar 

da aparente semelhança dos sintomas presentes com aqueles da malária, as amostras de 

sangue dos pacientes, que apresentavam invariavelmente um avançado estado de caquéxia, 

não exibiam o parasita encontrado nos casos de malária, a febre não era controlada por 

quinino e os afectados apresentavam uma esplenomegália impressionante, pouco comum na 

malária (Dutta, 2008). Em 1900, William Boog Leishman (1865 - 1926) (Figura 2, esquerda), 

ao efectuar a necrópsia de um soldado Irlandês que tinha adoecido durante a sua comissão em 

Dum-Dum (arredores de Calcutá, Índia) e que morrera após ter passado sete meses internado 

no Royal Victoria Hospital de Netley (Southampton, Inglaterra), observou lesões de colite e 

esplenomegália, encontrando-se na polpa do baço uma quantidade razoável de “corpúsculos” 

ovóides e arredondadas com 2 a 3 μm de diâmetro, que quando corados pelo método de 

Romanowsky apresentavam  

(...) uma quantidade de cromatina de forma e dimensão muito regulares (...) como 

círculos mais ou menos definidos, ou anéis, junto à qual surgia uma massa de 

cromatina muito mais pequena, geralmente sob a forma de um pequeno bastão, 

prependicular ou tangencial à circunferência da massa maior” (Leishman, 1903, p. 

1252-1253, tradução livre). 

Três anos mais tarde, e já em Londres, ao examinar um rato morto, experimentalmente 

infectado com tripanossomas africanos, notou a semelhança entre os “corpúsculos” 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18463075
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observados anteriormente no baço do soldado com os tripanossomas necrosados do rato. No 

mesmo ano, Charles Donovan (1863-1951) (Figura 2, direita) ao examinar esfregaços de uma 

biópsia esplénica de um rapaz indiano de doze anos afectado por acessos de febre irregulares, 

considerou que os corpos observados não eram nem artefactos, nem tripanossomas 

degenerados, mas uma terceira entidade ainda desconhecida. Laveran e Mesnil
3
, ao analisar as 

lâminas enviadas por Donovan, concluíram que os corpos observados eram parasitas dos 

eritrócitos, e propuseram o nome de Piroplasma donovani para os mesmos. As mesmas 

lâminas foram observadas por Ronald Ross
4
 que criticou as conclusões dos dois autores 

anteriores, afirmando que os parasitas tinham sido apostos aos glóbulos vermelhos do sangue 

e lembravam formas involuídas de tripanossomas. Ross fez então uma melhor descrição do 

parasita e propôs a criação de um novo género chamado Leishmania, na classe Sporozoa, 

propondo ainda o nome de espécie para Leishmania donovani, em homenagem aos cientistas 

anteriores (Gramiccia, 1989). O primeiro relato de leishmaniose canina é de 1908 (Nicolle & 

Comte), tendo sido Pressat (1905) quem inicialmente suspeitou que os flebótomos fossem os 

agentes vectores do parasita (Desowitz, 1991). 

 Figura 2. William B. Leishman (esquerda) e Charles Donovan (direita) 

  

Fotos: Wellcome Library no. 13059i e Wellcome Library, London; Iconographic Collection PHO 1531 

A descoberta de Donovan marcou o início de um novo capítulo na ciência médica, em que 

certos casos invulgares de febre, geralmente conhecidos como "sezão" ou "caquéxia 

malárica", foram reconhecidos como uma forma da doença infecciosa causados pelo novo 

parasita, chamada Leishmaniose. No decurso da sua investigação, Donovan observou que em 

93% dos casos, tanto de gravidade alta como moderada, o parasita era encontrado em 

leucócitos polimorfonucleares ou mononucleares, tornando-se evidente que a punção 

                                                 
3 Charles Louis Alphonse Laveran, 1845-1922, Nobel da Medicina ou Fisiologia 1907, e Félix Étienne Pierre Mesnil, 1868-

1938. 
4 Ronald Ross, 1857-1932, Nobel da Medicina ou Fisiologia 1902. 
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esplénica (um procedimento de risco, na altura) não era necessária. Esta observação sobre o 

tropismo leucocitário nos casos de leishmaniose, veio a ser de grande importância na 

facilidade do diagnóstico. 

Durante os 10 anos que se seguiram, Leonard Rogers isolou o parasita em cultura (1904), 

demonstrando tratar-se de um flagelado, Samuel Rickard Christopher (1905) diagnosticou a 

patologia e Patton (1907) descreveu as diversas formas de desenvolvimento deste no 

hospedeiro (Desowitz, 1991) . Em 1913 Gaspar Vianna introduziu o uso de injecções 

intravenosas de tártaro emético para o tratamento da leishmaniose mucocutânea americana, 

um fármaco que se refere ter sido descoberto no século XVI por Basilius Valentinus, um 

alquimista, cónego do priorado beneditino de São Pedro, em Erfurt, actual Alemanha. O uso 

do produto causou a morte acidental de vários monges, tendo ganho o nome antimónio, do 

Francês anti-moine, ou “o que mata monges” (Castellani & Chalmers, 1919). A partir de 1915 

Di Cristina, Caronia, Rogers e Knowles, entre outros, deram uma grande contribuição para o 

tratamento da doença através da utilização de compostos antimoniais, culminando na 

formulação por Brahmachari em 1920, do antimónio pentavalente, que ajudou a salvar 

milhões de indianos, e pelo qual foi nomeado para o Prémio Nobel em 1929 (Thakur, 2009). 

Após a Primeira Guerra Mundial aumentou o interesse pela doença e, em 1924, foi criada a 

Royal Society’s Kala-azar Comission, cujas pesquisas foram realizadas principalmente na 

China, Arábia Saudita, Reino Unido e França, e pretendiam obter mais conhecimento sobre a 

"febre negra" tendo incentivado novos ramos do conhecimento, como a Parasitologia e 

Protozoologia (Killick-Kendrick, 2013). 

A primeira descrição de leishmaniose humana em Portugal foi feita, em 1910, por Camilo 

Dionysio Alvares (1876-1916), o fundador da Medicina Tropical Portuguesa. A pessoa 

afectada era uma criança do sexo feminino com nove anos de idade e residente em Lisboa. No 

ano seguinte, D. Alvares e E. Silva realizaram o primeiro rastreio em cães, que incluiu 300 

animais da região de Lisboa, tendo sido detectados parasitas em oito animais. A baixa 

prevalência poderá ser explicada pelo tipo de teste empregue na altura, o exame 

parasitológico directo. A partir dessa data sucederam-se inúmeras descrições de leishmaniose 

humana e canina em Portugal (Campino, Maia, Cortes & Maurício, 2012), sendo de salientar 

a criação em 2008, quase cem anos depois do primeiro rastreio, do Observatório Nacional das 

Leishmaioses. Esta é uma associação sem fins lucrativos que pretende “criar e manter uma 

rede de vigilância epidemiológica das leishmanioses”, divulgar os resultados obtidos a partir 

das actividades da rede, apoiar e organizar acções de esclarecimento e projectos de 

investigação, editar publicações, entre outros objectivos. As actividades desta organização 

parecem encontrar-se actualmente a atravessar um hiato desde a implementação da primeira 
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fase prevista nos objectivos da organização, o desenvolvimento e melhoria do site na internet, 

já que desde Janeiro de 2009 não há notícias de outras actividades, e os resultados obtidos a 

partir desse rastreio não foram utilizados para actualizar o mapa de prevalência da 

leishmaniose canina em Portugal. 

Desde o início de 2000 e até ao final de 2009, foram diagnosticados na Unidade de 

Leishmanioses do IHMT, 173 novos casos de leishmaniose visceral humana (LV), 66 dos 

quais em indivíduos imunocompetentes (46 crianças e 20 adultos) e 107 em adultos 

imunodeprimidos. Na Direcção Geral de Saúde, entre o início de 2000 e o final de 2007 

apenas foram notificados 133 casos (58 crianças e 75 adultos) de LV, dos quais 68 pertenciam 

à Região Metropolitana de Lisboa. Estes números indicam a ocorrência de subnotificação da 

doença, já que, apesar de ser de declaração obrigatória desde os anos 50, os números oficiais 

dos últimos anos indicam apenas cerca de uma dezena de casos por ano em todo o País 

(Campino & Maia, 2010). 

 

2. Leishmaniose canina (LCan) 

O número de casos de leishmaniose canina tem vindo a aumentar em Portugal, estimando-se 

que possa atingir cerca de 20% da população em localidades das regiões tradicionalmente 

consideradas endémicas. Esta zoonose está incluída, desde 2002, no grupo das infecções de 

notificação obrigatória durante as campanhas de vacinação anti-rábica (Campino & Maia, 

2010). Nos cães crê-se que os factores genéticos têm um papel relevante no desenvolvimento 

da doença e no tipo de resposta imunitária que o animal apresenta. Certas raças oriundas de 

zonas onde esta parasitose é endémica, como acontece com os “Podengo Ibicenco” (Podengo 

de Ibiza) e o “Perro de Presa Canario” (Podengo das Canárias), apresentam uma resposta 

imunitária predominantemente celular e, por isso, nestas raças a leishmaniose clínica é muito 

rara, apesar da infecção ser comum (Ferrer, 2002). Na raça autóctone Rafeiro do Alentejo tem 

sido observada uma baixa prevalência de LCan, que aponta para uma maior resistência à 

infecção por Leishmania infantum, o que tem fundamentado estudos preliminares, mas ainda 

insuficientes, para análise da susceptibilidade ou resistência desta raça ao parasita (Alves et 

al., 2012). Noutras raças como os Boxer, Pastor Alemão e Rottweiler, a leishmaniose clínica 

apresenta uma evolução geralmente grave. Foram ainda realizados estudos de sequenciação 

genética que mostraram que cães com determinadas mutações em genes específicos são mais 

resistentes à doença do que aqueles que não as têm (Ferrer, 2002), como por exemplo no caso 

do gene NRAMP1 (Slc11a1), um gene que codifica uma proteína transportadora de ferro, 
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envolvido no controlo da replicação intrafagosomial dos parasitas e na activação dos 

macrófagos (Altet, Francino, Solano-Gallego, Renier, & Sánchez, 2002). 

Em zonas endémicas foi demonstrado que muitos dos casos de leishmaniose canina surgem 

secundariamente a factores que provocam imunodepressão, como outras parasitoses, 

infecções, administração de determinados medicamentos imunosupressores e doenças 

crónicas (de forma muito semelhante ao que sucede no caso das leishmanioses humanas, em 

que a evolução da doença está fortemente ligada às condições sócio-económicas dos 

afectados). Estes factores, ao alterarem o tipo de resposta imunitária que o animal desenvolve, 

levam à ruptura do equilíbrio existente entre hospedeiro e parasita, o que se traduz na 

expressão clínica da leishmaniose (Ferrer, 2002). 

Nos cães, dependendo da resistência e do tipo de resposta imunitária que o animal 

desenvolva, o período de incubação desta parasitose pode variar desde um mês até vários anos 

(Kontos & Koutinas, 1993; Trotz-Williams & Gradoni, 2003). Os animais podem nunca 

revelar a doença, observando-se uma proporção considerável de cães saudáveis, capazes de 

controlar a infecção (Slappendel, 1988; Borja et al., 2013). Devido ao longo período de 

incubação, é invulgar encontrar animais com menos de um ano de idade com expressão 

clínica da doença (Kontos & Koutinas, 1993; Otrando et al., 2009; Sabate, Gomez-Ochoa, 

Jorge, Homedes & Ferrer, 2013). Por ser uma doença de sintomatologia inespecífica, esta 

torna-se difícil de diagnosticar apenas pela história pregressa e apresentação clínica (Kontos 

& Koutinas, 1993). 

Os canídeos com leishmaniose podem apresentar diversos sintomas, que reflectem o grau de 

deposição de complexos imunes nos diferentes tecidos do organismo. Os anticorpos anti-

leishmania, em vez de terem uma função protectora, tornam-se intensamente prejudiciais, 

sendo responsáveis pela maior parte dos sintomas associados a esta doença. A deposição de 

complexos imunes no tecido renal conduz ao desenvolvimento de glomerulonefrite e a 

insuficiência renal decorrente constitui a principal causa de morte, podendo ainda haver 

deposição de complexos imunes nos vasos sanguíneos, tecidos oculares, pele e articulações, o 

que conduz ao aparecimento de diversos sintomas, como epistaxis, uveíte, conjuntivite e 

episclerite imunomediada, úlceras cutâneas e das pontas das orelhas, hiperqueratose, queratite 

do plano nasal e claudicação por poliartritre (Slappendel, 1988; Kontos & Koutinas, 1993; 

Fayet, 1999; Ciaramella & Corona, 2003; Trotz-Williams & Gradoni, 2003). Os animais 

afectados podem ainda apresentar alterações da coagulação, devido à vasculite e 

trombocitopénia, bem como disfunção plaquetária decorrente da urémia (Slappendel, 1988; 

Fayet, 1999). A competição parasitária pelos nutrientes e a anorexia devida à sintomatologia 

renal conduzem ao emagrecimento. A este associa-se a anemia, ficando os animais 
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progressivamente mais fracos e apáticos, podendo mesmo tornar-se letárgicos. Esta letargia é 

uma das causas que leva os proprietários a procurar o veterinário (Fayet, 1999). 

A leishmaniose é, na maioria dos casos, uma doença arrastada, subaguda a crónica, com 

desenvolvimento progressivo da sintomatologia ao longo de meses. Os casos agudos, que se 

acompanham normalmente com manifestações febris, são muito raros (Ciaramella & Corona, 

2003). Sendo uma doença progressiva, os animais apresentam história de emagrecimento ao 

longo de vários meses, com perda ou aumento do apetite, consoante os casos, e lesões 

cutâneas concomitantes (Slappendel, 1988; Kontos & Koutinas, 1993; Fayet, 1999; Trotz-

Williams & Gradoni, 2003). As principais alterações cutâneas são a má qualidade do pêlo, a 

descamação furfurácea, a presença de úlceras nas zonas de decúbito e na ponta das orelhas. 

Estas lesões são geralmente não pruriginosas. A ocorrência de hiperqueratose do plano nasal e 

das almofadas plantares é frequente, assim como de onicogrifose e o aparecimento de unhas 

quebradiças. Os animais podem ainda apresentar alopécia, que geralmente tem início na zona 

da cabeça e orelhas, atingindo depois o tronco e membros. Esta pode também localizar-se em 

redor dos olhos, dando origem a uma imagem característica de “óculos” (Slappendel, 1988; 

Kontos & Koutinas, 1993; Fayet, 1999 Trotz-Williams & Gradoni, 2003; Bhang et al., 2013). 

 

3. Leishmaniose humana 

Estima-se que mundialmente se encontrem infectadas mais de 12 milhões de pessoas 

(Organização Mundial de Saúde [World Health Organization, WHO], 2013), calculando-se 

que 1,7 mil milhões de indivíduos vivam em áreas onde têm o risco de se infectar com 

Leishmania, o que corresponde a um quarto da população humana (Pigott et al., 2014), de 88 

países (Figura 3). Calcula-se que surjam anualmente 1,3 milhões de novos casos e que em 

cada ano a leishmaniose seja causa directa de 20.000 a 30.000 mortes (WHO, 2013; Pigott et 

al., 2014). A doença afecta os mais pobres do planeta, e encontra-se associada às deslocações 

populacionais, más condições habitacionais e sistema imunitário enfraquecido pela fome ou 

outras doenças (Link & Phelan, 1995; Diniz et al., 2008). Durante os últimos 10 anos, a 

doença tem alastrado consideravelmente, e verifica-se que o cenário epidemiológico da 

leishmaniose é sensível às alterações ambientais como a desflorestação, construção de 

barragens, planos de irrigação e urbanização (Diniz et al., 2008; WHO, 2013, Elnaiem, 2013; 

Pigott et al., 2014). As leishmanioses causam morbilidades e mortalidade consideráveis; no 

homem a doença ocorre em, pelo menos, quatro formas principais: cutânea, cutânea difusa, 

muco-cutânea e visceral (Desjeux, 2004).  
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A forma da leishmaniose cutânea que ocorre no “Velho Mundo” é frequentemente auto-

limitante, mas quando as lesões são múltiplas e deixam cicatrizes permanentes, estas são 

Figura 3. Distribuição mundial da leishmaniose visceral e cutânea (WHO, 2012). 

 

Fonte: 10Fev2014, WHO Leishmaniasis control programme. Annual country reports, 2012. Retirado 

de: Global Health Observatory Map Library, 

http://gamapserver.who.int/mapLibrary/app/searchResults.aspx.em 13Nov2014. A reprodução de 

informação da OMS pode ser usada para o estudo pessoal ou para fins educativos sem permissão 

(http://www.who.int/about/licensing/en/) 
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causa de um estigma estético vitalício que interfere de forma significativa na qualidade de 

vida da vítima. Na forma mais grave, chamada leishmaniose recidivante, o tratamento é muito 

difícil e as lesões são muito destrutivas e desfigurantes. 

A leismaniose cutânea difusa ocorre em indivíduos que apresentem uma deficiência na 

resposta imune mediada por células. A gravidade desta forma deve-se à disseminação das 

lesões, que se assemelham à forma lepromatosa da lepra, nunca havendo cura espontânea, e 

com frequente ocorrência de recidivas após tratamento com qualquer um dos fármacos 

actualmente disponíveis. Devido às consequências devastadoras para o paciente, esta forma é 

reconhecida como um problema especial em Saúde Pública. A leishmaniose muco-cutânea, 

também conhecida como espúndia, causa uma destruição massiva das cavidades oro-nasais e 

faríngeas, com a formação de lesões desfigurantes, mutilação facial e consequente sofrimento 

permanente dos pacientes. A leishmaniose visceral, também chamada calazar (ou Kala-azar), 

é a forma mais grave da doença e é quase sempre fatal se não for tratada. Esta forma é 

caracterizada por uma febre recorrente, perda de peso, esplenomegalia, hepatomegalia e/ou 

linfadenopatias e anemia (WHO, 2010), e encontra-se presente em epidemias de larga escala 

com ocorrência de elevado número de mortes. Quando ocorre recuperação, os pacientes 

podem desenvolver uma forma cutânea crónica da infecção chamada leishmaniose dérmica 

post Kala-azar (LDPKA ou PKDL), que geralmente necessita de tratamento prolongado. A 

LDPKA surge, como referido, como sequela do Kala-azar tratado, embora alguns casos 

tenham sido identificados, sem que houvesse história prévia de leishmaniose. Esta forma 

costuma surgir cerca de dois anos após a cura da infecção visceral e inicia-se com o 

aparecimento de manchas na pele, que se assemelham a sardas (Bañuls, Hide & Prugnolle 

2007). Na Índia, 5 a 15% dos pacientes com leishmaniose visceral desenvolvem a forma 

dérmica pós-visceral um a dois anos após a cura aparente (Salotra & Singh, 2006). As várias 

formas de leishmaniose humana são um flagelo de enormes proporções em determinadas 

áreas, em particular nos países da África Equatorial e Sub-Equatorial. A doença é endémica 

em muitas áreas de África, Índia, Médio Oriente, Sul da Europa, América Central e América 

do Sul sendo ainda, em diferentes partes do mundo, um problema grave em pessoas infectadas 

com o vírus da imunodeficiência humana (VIH) (Handman, 2001). No homem, em muitos 

dos casos, não se manifestam sintomas após a infecção, devido a uma resposta imune 

eficiente mediada por células, e mesmo as formas sintomáticas normalmente respondem bem 

à terapia, sendo conseguida cura completa, tanto do ponto de vista sintomatológico como do 

parasitológico (o que ocorre de forma muito menos frequente em cães). Em contraste, em 

indivíduos imunocomprometidos, as falhas de tratamento e recidivas são frequentes, 

principalmente quando predomina o tipo de resposta imune humoral (à semelhança do que 
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acontece nos cães) havendo, subsequente à infecção, produção de grandes quantidades de 

anticorpos e a ocorrência de doença por formação de complexos imunes (Campino & Maia, 

2010). Nas zonas mediterrânicas do sul da Espanha, França e Itália e desde o início da década 

de 90, verificou-se um aumento na incidência da doença no homem, especialmente para a co-

infecção com o VIH, onde a incidência de afectados quase duplicou de 1987 a 2004 (WHO, 

2007), tendo-se observado uma diminuição na incidência de após a introdução da terapia 

antiretroviral combinada (cART), a partir dessa data (Vassalo et al., 2014). Nestas áreas, onde 

a leishmaniose foi sempre considerada endémica, também aumentaram os casos não-VIH, não 

sendo a tal alheio o facto de terem ocorrido melhorias nos sistemas de rastreio epidemiológico 

pelas entidades oficiais mas também, possivelmente, devido a uma expansão do reservatório 

canino e distribuição de flebotomíneos (Biglino, Bolla, Concialdi, Triscuoglio, Romano & 

Ferroglio, 2010). 

 

4. Epidemiologia da leishmaniose 

Na disseminação da doença intervêm variados factores, como os próprios do meio ambiente 

(densidade de flebotomíneos em áreas endémicas, altitude e geologia da área, etc.), o clima 

(temperatura, humidade, etc.), as características sanitárias e socio-económicas das populações 

(incidência de desnutrição, pacientes com imunodeficiência adquirida, concentração elevada 

de animais infectados, cães vadios, etc.), a presença ou ausência de princípios de imunização 

eficaz (vacinas imunoestimulantes, exposição e susceptibilidade ao vector) (Diniz et al., 

2008), e factores do hospedeiro que podem determinar maior ou menor atracção do vector 

(Hamilton & Hurd, 2002; O’Shea et al., 2002; Ward, 2002). 

Os reservatórios de infecção encontram-se representados por certas espécies de mamíferos, 

responsáveis pela manutenção a longo prazo de Leishmania na Natureza (Ashford, 1996). 

Dependendo da espécie de parasita envolvido, estes reservatórios podem ser animais 

silvestres, domésticos ou, em casos especiais, o homem. Tradicionalmente, o cão tem sido 

considerado o “reservatório de manutenção de Leishmania infantum numa área que se estende 

de Portugal até à China” (Baneth, 2006, p. 687, tradução livre), mas estudos prévios já tinham 

apontado para a importância de outras espécies nesse papel; Abranches, Conceição-Silva e 

Silva-Pereira (1984), identificaram a raposa vermelha (Vulpes vulpes) como um hospedeiro 

silvático importante para a manutenção da endemicidade na zona da Arrábida, com 

prevalência de 5,63% (n=71) nos animais testados. O papel de outros animais na manutenção 

da infecção numa determinada região tem sido alvo de estudos: galinhas, gado e cavalos 

mantidos na proximidade das residências em áreas urbanas favorecem a proliferação do 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19923480
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19923480
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vector, e como tal, a transmissão da doença (Dantas-Torres et al., 2003; Dias Lorosa & 

Rebelo, 2003; Baneth, 2013). De forma exemplificativa, num estudo realizado no Maranhão 

(Brasil), a avaliação do conteúdo intestinal de Lutzomya longipalpis indicou que 24,4% 

(n=547) dos insectos se tinham alimentado de sangue de vertebrados, incluindo aves (87,9%); 

roedores (47,2%); humanos (42,4%); canídeos (27,6%); gambás (26,6%); e equinos (22,5%) 

(Diniz et al., 2008). No caso dos equídeos a atenção relativamente ao diagnóstico da doença 

em casos de lesões cutâneas tem sido potenciada pela identificação de L. infantum em animais 

da Alemanha, Espanha e Portugal, L. siamensis em animais da Europa Central e do Estado da 

Flórida (EUA), e L. braziliensis na América do Sul (Reuss, 2014). Em Portugal, um estudo de 

Lopes e colegas (2013), descreve uma seropositividade de 4% entre 173 cavalos testados para 

L. infantum através de teste de aglutinação directa (DAT). Nos gatos, a leishmaniose tem sido 

descrita desde 1912, quando os irmãos Edmond e Etienne Sergent (que em 1904 foram os 

primeiros a descrever o papel dos flebótomos na transmissão da leishmaniose), com os 

colaboradores Lombard e Quilichin, descobriram amastigotas na medula óssea de um gato de 

quatro meses que vivia na mesma casa com um cão e uma criança afectada com LV. Mais 

recentemente, o papel do gato na epidemiologia desta zoonose tem sido alvo de novo interesse 

e investigação, e na sequência de rastreios epidemiológicos, foi detectado ADN de L. 

infantum no sangue de 20,3% de 138 animais analisados na região de Lisboa (Maia et al., 

2010), e em 10% de 20 animais, 10 domésticos e 10 errantes (Garrido, 2012). No norte de 

Portugal foram detectados por DAT e ELISA, 2,8% de animais (n=316) (Cardoso, Lopes, 

Sherry, Schallig & Solano-Gallego, 2010), e 10% (n=40), através de qPCR, no Distrito de 

Viseu (Garrido, 2012); em Olhão um estudo realizado em 217 gatos revelou uma prevalência 

de 4,6% (Ramos, 2012), resultados que sugerem a importância do gato como reservatório 

doméstico/peridoméstico alternativo ao cão e a relevância de incluir a leishmaniose nos 

diagnósticos diferenciais desta espécie. A prevalência da leishmaniose canina tem sido alvo 

de alguns estudos abrangentes, sendo expressos valores de seroprevalência de 21,3% nas 

zonas endémicas da região nordeste de Portugal (Sousa et al., 2011); prevalência nacional 

continental total de 5,8%, no rasteio nacional de 2008, feito com recurso a DAT (Maia et al., 

2009); e prevalência avaliada pela pesquisa através de ELISA, também em Portugal 

Continental, de 4,3% num grupo de animais (n=557) aparentemente saudáveis, e de 5,8% em 

animais com suspeita de doenças de canídeos transmitidas por vectores (CVBD) (n=628) 

(Cardoso, Mendão & Madeira de Carvalho, 2012); Outro valor de prevalência nacional foi 

6,3% (n=3974), foi obtido através de DAT, registando maior prevalência no interior sul do 

país, nomeadamente nos distritos de Beja (12,1%), Castelo Branco (17,4%) e Portalegre 

(12,5%), apontando para um risco relativo de infecção por Leishmania 2,43 vezes superior no 
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interior que no litoral (Cortes et al., 2014). Os trabalhos referidos puderam dar aos médicos 

veterinários e às autoridades de saúde pública uma maior sensibilização para a questão das 

CVBD, incluindo a leishmaniose, que pode vir a auxiliar na formação de futuros programas 

de controlo (Cardoso, Mendão & Madeira de Carvalho, 2012). 

Muitos reservatórios atingiram uma adaptação às leishmanias, desenvolvendo formas de 

infecção de gravidade moderada, ou até mesmo completamente assintomáticas, que podem 

persistir durante muitos anos, à notável excepção do cão que geralmente desenvolve uma 

doença generalizada e fatal quando não é tratada (Dedet, 2002). Como exemplo destas formas 

assintomáticas, e em relação à leishmaniose cutânea humana, é possível que os indivíduos que 

sempre viveram em áreas endémicas sejam serologicamente positivos, mas assintomáticos, 

não sendo claro se tal é devido a um tipo de imunidade inata ou adquirida. No modelo murino 

foi demonstrado que a exposição a morderuras de flebótomos não infectados confere 

protecção contra a infecção por Leishmania major, sendo esta associada a uma forte reacção 

de hipersensibilidade retardada com produção de interferão gama (IFN-) no local onde 

ocorreu a mordedura do vector e a inoculação do parasita (Kamhawi et al., 2000) e, no cão, 

foi verificado que o nível de exposição a flebótomos vectores pode modular a taxa de 

seroconversão (Zaffaroni et al., 1999; Locksley, 2000) e mais especificamente, que os níveis 

de imunoglobulinas IgG2 contra a saliva de Phlebotomus perniciosus se correlaciona 

negativamente com o risco de transmissão de Leishmania (Vlkova et al., 2011). 

Outro factor relacionado com a interacção vector-hospedeiro-parasita relaciona-se com o 

papel que as kairomonas
5
 desempenham na epidemiologia da leishmaniose; A literatura 

contém extensos exemplos da variação individual da atractividade para com os mosquitos, 

apesar disso, no campo de estudo dos flebotomíneos o progresso é mais reduzido. Os sinais 

químicos em jogo são, no entanto, de importância indesmentível na regulação do 

comportamento de alimentação das fêmeas hematófagas. Nomeadamente, demonstrou-se que 

as fêmeas, e em menor grau, os machos de Lutzomya longipalpis são atraídos pelo odor da 

pele humana, depositada numa placa de Petri, e que a atractividade era variável entre um 

grupo de diferentes voluntários. Também se observou que entre populações de Lu. longipalpis 

essa atracção também era variável, havendo marcada diferença na antropofilia de flebótomos 

de Lapinha, no Estado das Minas Gerais (Brasil), e Jacobina, na Baía (Brasil) (Bray, Ward & 

Hamilton, 2010). Ward (2002), relatou que a infecção de um hospedeiro por Leishmania pode 

aumentar a atracção dos flebótomos para este, e assim, aumentar a transmissão. Este 

característica da infecção foi reconhecida desde há muito tempo, tendo sido inclusivamente 

                                                 
5 Kairomona, do Grego  (momento oportuno), paralelo a feromona, sinal que beneficia o receptor, sem beneficiar, ou 

até podendo prejudicar, o emissor. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11082061
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9950324
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descrita por Avicena (Ward & Hamilton, 2002) e O’Shea e colegas (2002) estudaram a 

atractividade de Lu. longipalpis relativamente a hamsters infectados por L. infantum, 

considerando evidente que os indivíduos infectados eram mais atractivos para as fêmeas 

flebotomíneas. Para procurar estabelecer os componentes químicos das kairomonas 

responsáveis pelos comportamentos observados, Dougherty e colegas (1999) estudaram as 

respostas electrofisiológicas dos sensillum das antenas de flebótomos fêmeas a compostos 

presentes no odor de raposas, um importante reservatório silvestre de Leishmania. Esta equipa 

empregou técnicas de cromatografia gasosa ligada a espectometria de massa e testes 

comportamentais para caracterizar os princípios activos. Foram ainda sintetizados análogos 

sintéticos dos componentes identificados e usado um ensaio em túnel de vento para testar a 

resposta aos compostos naturais e sintéticos. Identificaram-se quatro classes de compostos 

orgânicos: cetonas, ácidos carboxílicos, álcoois e aldeídos e dentre estes um conjunto de três 

que incitavam a resposta de vôo em direcção ao alvo colocado no túnel de vento (Ward & 

Hamilton, 2002). As causas fisiológicas das alterações de atractividade dos vectores em 

relação aos hospedeiros infectados e a própria dinâmica das kairomonas e outros sinais 

químicos não se encontra ainda completamente estabelecida, mas é evidente que a sua 

compreensão é vital para a descrição da dinâmica da infecção, para projectar estratégias de 

controlo e para o desenvolvimento de técnicas de diagnóstico não-invasivo baseadas na 

identificação destes compostos (Ward & Hamilton, 2002; Ray, Ward & Hamilton, 2010). 

A leishmaniose é um exemplo típico de antropozoonose, em que a maior parte das infecções 

são originalmente zoonóticas, apesar de serem conhecidos alguns casos de transmissão 

horizontal de L. donovani em humanos. Os vários ciclos epidemiológicos são: (i) o primário 

ou silvático, onde a infecção humana é acidental, ocorrendo a transmissão dentro de focos 

silvestres, como no caso da L. braziliensis; (ii) um ciclo secundário ou peridoméstico, onde o 

reservatório é um animal sinantrópico, peridoméstico ou doméstico, sendo o parasita 

transmitido aos humanos por flebótomos antropofílicos, sendo esse o caso da L. infantum; e 

(iii) um ciclo terciário, estritamente antroponótico, em que o reservatório animal está ausente 

(ou não se encontra ainda identificado), e os flebótomos vectores são totalmente 

antroponóticos, sendo esse o caso na leishmaniose causada por L. donovani em certas regiões 

do estado Indiano do Bihar, no Bangladesh e no Nepal (Joshi et al., 2008). Apesar desta 

classificação, residem ainda dúvidas relativamente a alguns factores que permanecem por 

esclarecer; Nomeadamente, o reservatório animal de L. braziliensis continua por ser 

identificado (Cupolillo et al., 2003), apesar de vários estudos indicarem a importância de 

pequenos roedores no papel de reservatório silvestre (Dantas-Torres, 2011). No caso da L. 
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tropica considerou-se, inicialmente, que esta se tratava de uma antroponose estrita, mas foram 

identificados vários casos de infecção em canídeos (Talmi-Frank et al., 2010). 

Uma das características do ciclo de vida de Leishmania é a sua associação com vários 

biótipos, como no caso das Américas, em que os ciclos de transmissão foram inicialmente 

centrados na zona da floresta Amazónica, mas em que há uma tendência para os focos se 

tornarem domésticos, como no caso de L. braziliensis, tradicionalmente descrita como uma 

zoonose “selvagem” de áreas de floresta, mas que passou a ser descrita em áreas de ocupação 

humana resultantes da desflorestação e em áreas periurbanas (Rougeron et al., 2011; Brito et 

al., 2012). Outro exemplo da variabilidade de ambientes em que uma determinada espécie de 

Leishmania pode ser encontrada é o de L. infantum (sin. chagasi), presente quer no “Novo” 

quer no “Velho Mundo”, o que vem demonstrar que a mesma espécie de parasita se pode 

desenvolver em diferentes espécies de vectores. No caso de L. infantum (sin. chagasi), esta 

tem sido isolada a partir de vectores muito díspares como Phlebotomus perniciosus no 

continente Euroasiático e Lutzomyia longipalpis nas Américas; L. guyanensis tem como 

vector específico Lutzomyia umbratilis mas foi também isolado em Lu. peruensis e Lu. 

ayacuchensis nos Andes Peruanos (Córdova, 2011). 

 Em Portugal, Pedro Abranches e a sua equipa foram pioneiros em estudos na população 

humana Portuguesa e nos reservatórios doméstico e silvestre da leishmaniose, nomeadamente 

na região de Alcácer do Sal, região metropolitana de Lisboa, Trás-os-Montes e Alto-Douro. 

Destes trabalhos resultou o reconhecimento destas regiões como endémicas e a identificação 

de Phlebotomus perniciosus e P. ariasi como as espécies flebotomínicas vectoras de L. 

infantum em Portugal (Pires, 2000). 

Em Portugal, a leishmaniose visceral dos humanos foi considerada como predominantemente 

infantil, visto que, na maioria dos casos, atingia crianças com menos de quatro anos de idade. 

A partir de meados da década de 90, o número de casos pediátricos diminuiu nos países 

Europeus, incluindo Portugal, onde se tem mantido estável. Contudo, esta diminuição foi 

acompanhada de aumento significativo de casos em adultos, a maioria associada a indivíduos 

com imunossupressão, principalmente causada por infecção com o vírus da imunodeficiência 

humana (VIH), mas também em casos de tratamento com  imunossupressores, o que 

provocou o ressurgimento da leishmaniose em Portugal, assim como na Europa (Figura 4) 

(Maia, Cortes, Cristóvão, Afonso & Campino, 2013; Otranto & Dantas-Torres, 2013). 
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A hipótese, posteriormente confirmada, da transmissão de Leishmania através da partilha de 

seringas e agulhas contaminadas foi pela primeira vez levantada em 1994, em consequência 

do surpreendente aumento do número de casos em doentes com síndrome de 

imunodeficiência adquirida (SIDA), pertencentes ao grupo de risco de uso de estupefacientes 

de administração endovenosa (Campino, Santos-Gomes, Pratlong, Dedet & Abranches, 1997). 

Nestes doentes coinfetados, foram encontradas algumas estirpes de Leishmania pertencentes 

a: i) novas variantes enzimáticas e até então desconhecidas; ii) zimodemes (ver Cap. 5.1) 

apenas descritos em casos de leishmaniose cutânea; iii) zimodemes de proveniência 

geográfica muito distante. Também nestes doentes foram encontrados parasitas em tecidos e 

órgãos raramente ou nunca observados com parasitas até à data. Com a introdução da 

terapêutica anti-retroviral de alta potência, o número de casos de leishmaniose em pacientes 

infectados pelo VIH têm diminuído na Europa, sobretudo nos países ocidentais. 

A rota natural de infecção passa pela inoculação de promastigotas metacíclicos infecciosos 

num hospedeiro vertebrado, por flebótomos portadores do agente, durante uma refeição de 

sangue. Apesar disso, não se excluem outras possíveis rotas de infecção, tais como a ingestão 

voluntária ou acidental de flebotomíneos parasitados pelos mamíferos: Nas recomendações do 

Fórum Mundial das Doenças Caninas Transmitidas por Vectores (Canine Vector-Borne 

Diseases, CBVD, World Forum) é sublinhado que, apesar dos flebotomíneos serem o único 

vector provado, em áreas não endémicas os veterinários deverão ter em conta outras vias de 

infecção não vectoriais como a via vertical, venérea ou por transfusão sanguínea (Baneth et 

Figura 4. Distribuição por país das espécies de Leishmania transmitidas por flebótomos, na 

Europa, até 2009. 

 

Painel da esquerda: L. infantum. Painel da direita L. tropica. Cinzento: ausente; Cinza-escuro: 

presente; Branco: infecções esporádidas ou não tipificadas; Preto: infecções não tipificadas. 

Fonte: V-borne Project; European Centre of Disease Prevention and Control (adap. de Ready, 2010). 
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al., 2012; Otranto & Dantas-Torres, 2013). Uma destas vias de transmissão directa, 

assertivamente minoritárias (de raras a muito raras) é a transmissão materno-fetal; várias 

vezes observada e geralmente aceite ocorrer em seres humanos (Figueiró-Filho et al., 2004; 

Bogdan et al., 2001; Meinecke et al., 1999; Eltoum et al., 1992). Pesem embora os casos 

descritos na literatura, nos países onde a leishmaniose visceral é endémica, especialmente nos 

países em desenvolvimento, é praticamente impossível distinguir a infecção congénita 

daquelas contraídas na infância (Boehme, Hain, Novostel, Eichenlaub, Fleishmann & 

Löscher, 2006). 

Também no cão, a transmissão materno-fetal parece provável, embora a bibliografia nem 

sempre seja concordante em relação a esta hipótese (Andrade et al., 2002; Boggiatto et al., 

2011; Kasbari et al., 2013). A transmissão venérea encontra-se demonstrada com a 

transmissão de machos infectados para fêmeas, quer de L. chagasi a espécie responsável pela 

leishmaniose visceral canina nas Américas, quer de L. infantum na Europa (Silva et al., 2009, 

Naucke & Lorentz, 2012, Kasbari et al., 2013). Além de se encontrarem formas amastigotas 

de Leishmania nos órgãos genitais internos (testículos, epidídimo) e externos (glande, 

prepúcio), encontraram-se ainda evidências de presença intermitente do agente no sémen, por 

análise por PCR (Kustritz, 2012). 

Nos humanos, dado que durante a cópula ocorrem frequentemente traumas, tanto em homens 

como mulheres, compreende-se a transmissão de amastigotas pelos órgãos genitais externos, 

bem como parasitas através do sémen. A presença de lesões da glande e prepúcio foram 

relatadas em humanos que sofrem de leishmaniose visceral (Schubach et al., 1998), bem 

como na pele do escroto (Cabello, Carabello & Millan, 2002). A transmissão através de 

transfusões de sangue também foi confirmada em humanos (Fichoux et al., 1999; Mestra et 

al., 2011) e no cão (de Freitas et al., 2006), o que vem sublinhar a importância da realização 

de testes rigorosos e regulares aos dadores de sangue para evitar a disseminação da infecção 

através das transfusões sanguíneas. Ocorrem ainda outras vias de transmissão exclusivas para 

a espécie humana, como a transmissão através da partilha de seringas entre 

toxicodependentes, especialmente em indivíduos HIV-positivos (Amela et al., 1996; Cruz, 

Morales, Noguer, Rodríguez & Alvar, 2002), e muito raramente, a transmissão adquirida no 

laboratório (Herwaldt, 2001). 

 

 

 

 

http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pubmed&pubmedid=15460194
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pubmed&pubmedid=15460194
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=11170923&dopt=AbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=10545591&dopt=AbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=1536385&dopt=AbstractPlus
http://www.cdc.gov/ncidod/EID/vol12no02/05-0449.htm
http://www.cdc.gov/ncidod/EID/vol12no02/05-0449.htm
http://www.cdc.gov/ncidod/EID/vol12no02/05-0449.htm
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=11585780&dopt=AbstractPlus
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5. Etiologia da leishmaniose 

5.1. O parasita 

As espécies de Leishmania são protozoários do filo Sarcomastigophora, pertencentes à classe 

Kinetoplastea, ordem Trypanosomatida e à família Trypanosomatidae (Adl et al. 2012). A 

classificação completa encontra-se na Tabela 1. 

Tabela 1. Classificação do Género Leishmania 

Reino: Excavata Cavalier-Smith, 2002, emend. Simpson , 2003 (anterior Protista Haeckel, 1866) 

Sub-reino: Discoba Simpson in Hampl et al., 2009 (anterior Protozoa Goldfuss, 1817 e Eozoa) 

Infra Reino: Discicristata Cavalier-Smith, 1998 (anterior Euglenozoa) 

Filo: Euglenozoa Cavalier-Smith, 1981, emend. Simpson 1997 (anterior Sarcomastigophora 

Honigberg e Balamuth, 1963) 

(retirado Sub-Filo: Mastigophora Deising, 1866) 

Classe: Kinetoplastea Honigberg, 1963, emend. Vickerman, 1976 (anterior Zoomastigophorea 

Calkins, 1909) 

Sub-Classe: Metakinetoplastina Vickerman in Moreira et al., 2004 

Ordem: Trypanosomatida Kent, 1880, emend. Vickerman in Moreira et al., 2004 

(retirado Sub-ordem: Trypanosomatina) 

Família: Trypanosomatidae Dofein, 1901, emend. Grobben, 1905  

Linhagem monofilética: Leishmaniinae Maslov & Lukes, 2012 

Género: Leishmania Ross, 1903 

(Adap. de Basano & Camargo, 2004 e Adl et al., 2012). 

 

Inicialmente, a classificação das espécies de Leishmania fez-se baseada em critérios 

ecobiológicos tais como os vectores envolvidos na transmissão, a distribuição geográfica, o 

tropismo, as propriedades antigénicas e as manifestações clínicas como, por exemplo, no caso 

de L. guyanensis (isolada na Guiana), L. peruviana (isolada no Peru), L. infantum 

(proveniente de uma criança Tunisina) e L. gerbilli (isolada de ratos-do-deserto). No entanto, 

análises bioquímicas e moleculares demonstraram que os critérios patológicos e geográficos 

são inadequados e, por isso, são actualmente eleitos outros, tais como formas de classificação, 

como os padrões de polimorfismo exibidos pelos marcadores do ADN cinetoplástico (kDNA), 

a análise de proteínas e antigénios (Bañuls, Hide & Prugnolle, 2007) e a identificação de 

zimodemes (Gramiccia et al., 1982). 

Actualmente, o método padrão universalmente aceite para identificação e diferenciação de 

espécies e sub-espécies de Leishmania é a electroforese enzimática multilocus ou tipagem 

isoenzimática (Schonian, Mauricio & Cupolollo, 2010), efectuada nos centros de referência 

da OMS. Este tipo de classificação tem por base a mobilidade electroforética de isoenzimas
6
, 

                                                 
6 Isoenzima: qualquer uma das formas quimicamente distintas de uma enzima que executa a mesma função bioquímica. Sin. 

isozima. 
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requerendo a análise de 8 a 15 enzimas diferentes que, após separação num gel de acetato de 

celulose, de acordo com a sua carga iónica, apresentam um padrão específico. Esse padrão 

constitui um arranjo único de bandas produzidas pelas diferentes isoenzimas. O conjunto das 

bandas (uma por enzima), produzidas por um determinado isolado origina o seu perfil 

isoenzimático, e os grupos de isolados com o mesmo perfil isoenzimático designam-se por 

zimodemes (Rioux, Lanotte, Serres, Pratlong, Bastien & Perieres, 1990). Esta unidade 

taxonómica, embora não seja reconhecida pelo Código Internacional de Nomenclatura, tem-se 

revelado muito útil na identificação do parasita e tem sido amplamente utilizada em estudos 

epidemiológicos. Como exemplo, o estudo de Cortes e colegas (2014) identificou duas 

populações principais de L. infantum na Região Metropolitana de Lisboa: A e B, compostas 

por estirpes do zimodeme Montpellier 1 (MON-1) e não-MON-1, respectivamente, com 

grande diversidade genética entre as mesmas, e duas sub-populações MON-1 (A1 e A2) com 

elevado coeficiente de inbreeding, apesar de se terem identificado estirpes com ascendência 

mista, sugerindo que a recombinação também desempenha um papel significativo na 

epidemiologia desta espécie em Portugal. O recurso a este tipo de técnicas de biologia 

molecular permitiu a publicação de um esquema taxonómico pela Organização Mundial de 

Saúde (WHO, 1990), e a identificação de um elevado número de espécies, sendo até agora 

conhecidas 30, das quais aproximadamente 20 são patogénicas para os humanos (Tabela 2).  

Todos os membros do género Leishmania (Ross, 1903) são parasitas de mamíferos. Os dois 

subgéneros, Leishmania e Viannia, distinguem-se com base na localização do parasita no 

intestino do vector; o subgénero Leishmania, de que fazem parte as espécies Euroasiáticas e o 

complexo mexicana do Novo Mundo, desenvolve-se no intestino médio do vector, e o 

subgénero Viannia desenvolve-se no intestino posterior, ao nível do triângulo pilórico, e 

inclui as restantes espécies do Novo Mundo (Lainson, Ryan & Shaw, 1987). 

De acordo com esse critério de divisão, o género Leishmania divide-se também em três 

secções, Hypopylaria, Peripylaria e Suprapylaria. Os protozoários da secção Hypopilaria 

(Figura 5) desenvolvem-se nas porções entéricas médias e posteriores do tudo digestivo, os 

Peripylaria passam algum tempo do seu desenvolvimento na parte distal, antes de migrarem 

para a parte anterior e os da secção Suprapylaria não penetram na parte terminal do intestino 

(Lehane & Billingsley, 1996). 
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Tabela 2. Classificação de espécies e subespécies de Leishmania. 

Parasita Distribuição 

Subgénero Leishmania (Ross, 1903) 

Complexo fenotípico L. donovani  

L. donovani (Laveran & Mesnil, 1903) 

L. achibaldi (Castellani & Chalmers, 

1919) 

Complexo fenotípico L. infantum  

L. infantum (Nicolle, 1908) 

 

L. chagasi (Cunha & Chagas, 1937) 

Complexo fenotípico L. tropica  

L. tropica (Wright, 1903) 

L. killicki (Rioux, Lanotte & Pralong, 

1986) 

Complexo fenotípico L. major  

L. major 

Complexo fenotípico L. gerbilli  

L. gerbilli (Wang, Qu & Guan, 1973) 

Complexo fenotípico L. arabica 

L. arabica (Peters, Elbihari & Evans, 

1986) 

Complexo fenotípico L. aethiopica  

L. aethiopica (Bray, Ashford & Bray, 

1973) 

Complexo fenotípico L. mexicana 

L. mexicana (Biagi, 1953) 

L. amazonensis (Lianson & Shaw, 1972) 

L. venezuelensis (Bonfante-Barrido, 

1980) 

Complexo fenotípico L. enrietti 

L. enrietti (Muniz & Medina, 1948) 

Complexo fenotípico L. hertigi 

L. hertigi (Herrer, 1971) 

L. deanei (Lainson & Shaw, 1977) 

 

India, China, Bangladesh 

Sudão, Etiópia 

 

Ásia Central, Noroeste da China, Médio Oriente, 

Europa Mediterrânica, Norte de África 

América Central e América do Sul 

 

Áreas urbanas do Mèdio Oriente e Índia 

Tunísia 

 

 

África, Médio Oriente, Rússia (Ásia) 

 

China, Mongólia 

 

Arábia Saudita 

 

 

Etiópia, Quénia 

 

 

Mexico, Belize, Guatemala, EUA (estados 

sulistas) 

Bacia do Amazonas, Brasil 

Venezuela 

 

Brasil 

 

Panamá, Costa Rica 

Brasil 

Subgénero Viannia (Lianson & Shaw, 1987) 

Complexo fenotípico L. braziliensis 

L. braziliensis (Viannia, 1911) 

L. peruviana (Velez, 1913) 

Complexo fenotípico L. guyanensis 

L. guyanensis (Floch, 1954) 

L. panamensis (Liansion & Shaw, 1972) 

Brasil 

Andes ocidentais 

 

Guiana Francesa, Guiana, Suriname 

Panamá, Costa Rica 

Noutras classificações encontra-se reconhecida a subespécie L. mexicana, e surgem os nomes L. 

mexicana aristedesi, L. m. garnhami e L.m. pifanoi. O termo complexo fenotípico refere-se aos 

zimodemes revelados por análise de agrupamento (cluster analysis). (Adap. de Cupolillo, Medina-

Costa, Noyes, Momen & Grimaldi Jr., 2000; Mariana, Boité, Maurício, Miles & Cupolillo, 2012). 
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Figura 5. Padrões de desenvolvimento de Leishmania no intestino do hospedeiro artrópode 

Subgénero Leishmania 

Secção Suprapylaria 

Subgénero Viannia 

Secção Peripylaria 

 

No subgénero Leishmania os parasitas encontram-se fixados à parede intestinal através de 

lipofosfoglicano (LPG). Na L. (L.) infantum (estirpe PP75), após a metaciclogénese, a regulação 

descendente (down-regulation) de -Glucose permite a libertação e migração para a parte proximal do 

intestino. No caso dos membros do subgénero Viannia, como na L. (V.) braziliensis, os parasitas 

encontram-se fixados à parede intestinal através de hemidesmossomas flagelares e a regulação 

ascendente (up-regulation) de glucoses ocorre durante a migração para o intestino médio. Nestas 

espécies desconhece-se o processo de migração para o intestino proximal (adap. de Assis, Ibraim, 

Nogueira, Soares & Turco, 2012). 
 

As leishmanias são microorganismos dimórficos: nos mamíferos, os parasitas apresentam 

uma forma amastigota, com corpo pequeno e redondo, oval ou globoso, imóvel, com 

dimensões de 2 a 5 μm de comprimento e 2 a 3 μm de largura, preenchidos com protoplasma 

granular homogéneo, perifericamente delimitado por uma membrana plasmática tri-

estratificada. Possuem núcleo esférico central ou excêntrico de grande dimensão e 

cinetoplasto piriforme ou em bastão (ADN extranuclear), frequentemente localizado na 

periferia do corpo e anti-nuclear (geralmente perpendicular ao núcleo). A forma amastigota 

possui um rizoplasto, ou esboço de flagelo, que consiste em dois microtúbulos axiais 

rodeados por nove pares de microtúbulos periféricos, que se ramifica na vizinhança do 

cinetoplasto a partir de um corpo basal ou blefaroplasto que termina sem se exteriorizar, na 

periferia do protozoário, e é circunscrito por uma invaginação da membrana citoplasmática 

que constitui em torno do mesmo rizoplasto uma bolsa flagelar aberta para o exterior (Figura 

6) (Ponte-Sucre, 2013). 

A forma amastigota encontra-se no interior dos macrófagos e neutrófilos [células do sistema 

mononuclear fagocitário (SMF)] do hospedeiro mamífero, mais precisamente no interior de 

um vacúolo intra-citoplasmático circunscrito por uma membrana fagosomial, que após se 

fundir com os lisossomas, se transforma num fagolisossoma. No interior deste, os amastigotas 

crescem e multiplicam-se por divisão binária, dando origem a diversos elementos 
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semelhantes. Estes elementos são libertados na corrente sanguínea após ruptura das células 

infectadas, onde são envolvidas por antigénios opsonizantes que facilitam a sua fagocitose por 

outras células do SMF, continuando o ciclo (Ponte-Sucre, 2013). 

Figura 6. Formas Amastigota (esq) e Promastigota (dir) de Leishmania. 

  

As setas indicam o cinetoplasto. N: núcleo; F: flagelo Barras: 1 μm. (adap. de Courret et al., 2002). 

 

As formas promastigota e paramastigota encontram-se no intestino dos insectos vectores 

(flebotomíneos). No vector, o ciclo inicia-se pela ingestão de sangue pela fêmea hematófaga. 

Uma vez no intestino, os amastigotas são libertados do interior dos polimorfonucleares onde 

se encontravam acantonados e passam à forma promastigota, pelo efeito de aumento do pH e 

diminuição de temperatura (Bates, 2007; Alcolea et al., 2010), começando a multiplicar-se 

por divisão binária, mas também por ciclo sexuado consistente com processo meiótico, 

havendo transmissão de progenia híbrida ao hospedeiro mamífero, como demonstrado para L. 

major (Lawyer et al., 2008; Akopyants et al., 2009), L. donovani (Sadlova et al., 2011) e L. 

infantum (Rogers et al., 2014). 

A duração do ciclo biológico do parasita no hospedeiro invertebrado varia de um mínimo de 

quatro a um máximo de vinte dias, dependendo das condições climáticas. As formas capazes 

de infectar o hospedeiro mamífero são formas promastigotas pequenas e muito activas 

(promastigotas metacíclicos infecciosos) presentes na probóscide dos flebótomos vectores e 

também no intestino médio, a partir de onde são regurgitados directamente para o local da 

mordedura (Killick-Kendrick & Rioux, 2002). As leishmanias são capazes de usar diferentes 

mecanismos que facilitam a replicação no hospedeiro invertebrado, por exemplo: produzem 

um peptídeo mioinibitório que inibe reversivelmente as contracções da musculatura intestinal, 

impedindo a excreção fecal do parasita e a digestão da matriz peritrófica (PM), permitindo 

assim o desenvolvimento e a transmissão das formas infectantes (Vaidyanathan, 2004). 

Os promastigotas (Figura 6) são elementos com corpo fusiforme, medindo até 20 μm, com 

protoplasma granular, núcleo central grande, cinetoplasto de posição anti-nuclear e 

localização subterminal ou terminal, blefaroplasto próximo a este ponto, e um flagelo, que se 

N 

N 

F 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=12404811&dopt=AbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=15579321
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inicia no blefaroplasto e se torna livre cranialmente, emergindo da bolsa flagelar e tendo 

comprimento quase tão longo como o corpo do parasita. De acordo com investigações 

realizadas em L. mexicana amazonensis reconhecem-se diferentes tipos de formas 

promastigotas; inicialmente, os amastigotas presentes no interior das células infectadas 

ingeridas na refeição de sangue transformam-se em promastigotas procíclicos, muito 

replicativos. Num espaço de quatro horas, o bolo alimentar é envolvido por uma matriz 

peritrófica (PM) composta por uma rede de quitina e proteína, secretada pelo intestino do 

insecto, que protege os promastigotas da acção das enzimas digestivas.  

Após 48 a 72 horas, a PM é degradada por quitinases (algumas produzidas pelos parasitas), e 

são libertados promastigotas muito móveis do tipo nectomonas com corpo alongado, fino, 

com mais de 12 μm (excluindo o flagelo), com 76 a 91 microtúbulos sub-peliculares e flagelo 

livre, e que não se dividem. Estas formas são as primeiras a emergir da matriz peritrófica e 

migram para a parte anterior do intestino, até atingirem a válvula estemodeal. As formas 

nectomonas transformam-se em promastigotas leptomonas que reiniciam a multiplicação e 

que segregam um gel (PSG, “procyclic secretory gel”) que contém proteofosfoglicanos 

filamentosos de elevado peso molecular (fPPG) e que preenche a parte anterior do tubo 

digestivo. No seio do PSG estes promastigotas diferenciam-se em promastigotas metacíclicos 

infecciosos, não replicativos, e também em promastigotas haptomonas, que possuem um 

corpo mais curto, até 12 μm (excluindo flagelo), com 115 a 138 microtúbulos sub peliculares 

e um flagelo livre capaz de se fixar às estruturas da parede bucal do vector (Figura 7). Os 

paramastigotas diferem das formas promastigotas por apresentarem um cinetoplasto e um 

corpo basal justanuclear, ou ligeiramente posterior ao mesmo, e podem ser encontrados na 

faringe, no piloro e no íleo dos flebótomos infectados (Molyneux, 1982; Walters, 1993; 

Dostálová & Volf. 2012). 

O rolhão de gel secretório (PSG) tem de ser parcialmente regurgitado antes que o flebótomo 

se possa alimentar (Hurd, 2003). Assim, no hospedeiro mamífero, são introduzidos 

simultaneamente, promastigotas metacíclicos e PSG, sendo este efectivamente um dos três 

componentes do inóculo infeccioso, juntamente com a saliva do vector e os promastigotas 

metacíclicos. Para além dessa regurgitação forçada, o PSG força a abertura da válvula 

estemodeal, permitindo a inoculação de um número elevado de parasitas no hospedeiro 

vertebrado (Rogers, Chance & Bates, 2002; Hurd, 2003; Bates, 2007). 
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5.2 O vector 

Como já foi referido, os promastigotas de Leishmania, na sua forma metacíclica, são 

transmitidos ao hospedeiro definitivo por fêmeas de pequenos insectos sugadores de sangue 

pertencentes aos géneros Sergentomya, Warileya, Brumptomyia, Lutzomyia e Phlebotomus. 

Figura 7. Metaciclogénese dos promastigotas no vector flebotomíneo 

 

 
O intestino abdominal dos flebótomos é composto por uma monocamada de epitélio com 

microvilosidades com bordadura em escova que forram o lúmen. O intestino proximal, incluindo a 

válvula estemodeal e o triângulo pilórico são forrados por quitina. 

(A) Amastigota no interior de macrófago; (B) Os amastigotas ingeridos com a refeição de sangue 

transformam-se em promastigotas procíclicos no intestino abdominal. Estes replicam-se e 

transformam-se em nectomonas compridos (C). Durante a digestão do sangue ingerido, os parasitas 

são rodeados por matriz peritrófica (PM, não representada). Quando a PM sofre digestão enzimática os 

nectomonas libertam-se e fixam-se às microvilosidades intestinais. O estádio seguinte é o de 

leptomonas (nectomonas curtos); estes transformam-se em paramastigotas (D), promastigotas 

metacíclicos infecciosos (F), ou fixam-se ao revestimento quitinoso da válvula estemodeal ou da 

íntima do intestino proximal como haptomonas (E, H). Nas fases finais de desenvolvimento, massas 

de nectomonas que segregam proteofosfoglicano filamentoso (PSG) obstruem o abdómen torácico. A 

obstrução, e a destruição da válvula estemodeal facilita o refluxo dos parasitas quando o flebótomo faz 

nova refeição. No subgénero Viannia e Sauroleishmania, as haptomonas também se fixam ao 

revestimento quitinoso da região pilórica (G). 

am: amastigota; ep: epitélio; f: flagelo; h: hemidesmosoma; k: cinetoplasto; n: núcleo. Barras 1 μm. 
[Micro e Electromicrofotografias de L. L. Waiters; (B) Waiters et al., 1989; (C) e (G) Waiters et al., 1992; (D) 

and (E), Waiters et al., 1993; (H) Waiters, 1993. in: Louis C. Rutledge & Raj K. Gupta, Moth Flyes and Sand 

Flies (Phycodidae). Medical and Veterinary Entomology, Gary Mullen & Lance Durden, Editors. Elsevier, 2002. 

Pp. 156. Diagrama adap. de Dostálová & Volf, 2012]. 
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Apenas os dois últimos são responsáveis pela disseminação da doença nas áreas endémicas da 

bacia do Mediterrâneo, e estão classificados no filo Arthropoda, classe Insecta, ordem 

Diptera, subordem Nematocera, família Phlebotomidae. Das cerca de 800 espécies e 

subespécies de flebotomíneos, 80 são comprovadas ou suspeitas de serem portadoras das 22 

espécies de Leishmania que causam infecção em seres humanos, mas em alguns surtos de 

leishmaniose os vectores permanecem desconhecidos (Killick-Kendrick & Rioux, 2002). Em 

Portugal são conhecidas cinco espécies flebotomínicas: Phlebotomus papatasi, P. sergenti, P. 

perniciosus, P. ariasi e Sergentomya minuta e comprovou-se que P. ariasi e P. perniciosus 

são vectores de L. infantum no País (Afonso, 2011). Recentemente, foi demonstrada a 

presença de ADN de L. Infantum em espécimens de Sargentomya minuta, recolhidos no sul 

de Portugal, o que vem desafiar o dogma que define os membros do género Phlebotomus 

como únicos vectores de Leishmania nos continentes Afro-Euro-Ásiático (Campino, Cortes, 

Dionísio, Neto, Afonso & Maia 2013). 

Figura 8. Flebótomo 

  

(Imagem adapt. de PECET, Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales, Universidade de Antioquia, em 

http://pecet-colombia.org/worldcommunitygrid/drugsearch/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=2) 

 

Os insectos têm como características o corpo de cor amarelo pálido ou amarelo ferrugem, que 

mede cerca de 2-3 milímetros (até um máximo de 5 mm), e encontra-se coberto por pêlos 

longos e grossos, o tórax forma um ângulo quase recto em relação ao abdómen (o que os torna 

reconhecíveis a olho nu); a cabeça é alongada e insere-se no pescoço formando um ângulo de 

45°; os olhos são compostos, grandes, escuros e localizados lateralmente na cabeça 

(arredondados quando vistos de perfil); possuem 1 par de palpos (apêndices articulados em 

relação às peças bucais com função sensorial) peludos e curvos; o aparelho bucal picador-

sugador é constituído por 7 peças, sendo a picada do tipo telmofágico, ou seja, a fêma ao 

efectuar uma refeição sanguínea, faz inicialmente um micro-hematoma, no hospedeiro 

vertebrado, a partir do qual o sangue é sugado e ingerido (pool feeding), contrariamente ao 

que sucede, por exemplo, nos mosquitos, em que a fêmea insere as suas peças bucais 

directamente nos capilares sanguíneos do hospedeiro vertebrado (capillary feeding) (Afonso 

http://pecet-colombia.org/worldcommunitygrid/drugsearch/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=2
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& Alves-Pires, 2008); as antenas são longas, peludas e compostas por 16 segmentos (que 

servem como órgãos dos sentidos); as asas são grandes e têm forma lanceolada (Figura 8). Os 

machos são fitófagos, já as fêmeas são fitófagas e hematófagas (Afonso, 2011). Estas mordem 

os vertebrados para se alimentarem de sangue, que promove a maturação dos oocitos e a 

ovopostura (Klowden & Lea, 1978). Para isso têm estruturas bucais projectadas para perfurar 

a pele: um lábio epifaringíco denticulado ventralmente e sulcado no seu final; uma 

hipofaringe que contém o ducto salivar; duas mandíbulas com extremidades serrilhadas; dois 

maxilares em forma de lâmina (mandíbulas e maxilares são responsáveis por perfurar a pele); 

e o conjunto fica contido, na posição de repouso, no interior do lábio inferior. 

A refeição de sangue das fêmeas hematófagas acontece geralmente à noite, com picos após o 

pôr-do-sol, por volta da meia-noite e uma hora antes do nascer do sol (Killick-Kendrick & 

Rioux, 2002). No local onde a punção sucede pode ocorrer uma reacção local, com prurido e a 

formação de uma pequena pápula que pode persistir por várias semanas. Esta traduz uma 

reacção de hipersensibilidade retardada (DTH) mediada por linfócitos Th1, clinicamente 

conhecida nos humanos como urticária multiforme endémica de Harara (Adler & Theodor, 

1957; Belkaid, Valenzuela, Kamhawi, Rowron, Sacks & Ribeiro, 2000; Rohoušová & Volf, 

2006; Oliveira et al., 2012). 

O ciclo de vida dos flebótomos consta de quatro estádios: ovo, larva, pupa e adulto, que se 

podem completar em dois meses se as condições de humidade e temperatura forem as 

adequadas. O período de vida na Natureza é variável, em função da temperatura, humidade, e 

fotoperíodo. Laboratorialmente, a duração do ciclo de vida de P. perniciosus, desde a primeira 

refeição sanguínea até à postura e eclosão de novos adultos, é de cerca de 45 dias. Em 

laboratório as fêmeas de P. perniciosus fazem uma única refeição, morrendo após a primeira 

postura, mas, na Natureza, podem efectuar três ou quatro e verifica-se também mais de uma 

cópula (Afonso & Alves-Pires, 2008). 

O vôo dos flebotomíneos é directo, de algumas centenas de metros, e com duração curta, 

embora em testes de campo a distância máxima registrada tenha sido de 2,3 km (Killick-

Kendrick et al., 1984). A velocidade durante o vôo é de cerca de 1 metro por segundo (0,65-

0,70 m/seg ou 2,3 a 2,5 km/h) (Killick-Kendrick, Wilkes, Bailey & Righton, 1986). A 

actividade dos flebótomos é prejudicada pelo vento e por temperaturas abaixo dos 16°C ou 

superior aos 45 °C, sendo as posturas de ovos mais numerosas a temperaturas de 28 °C (Kasap 

& Alten, 2006).  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=6524821&dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=6524821&dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=3726974&dopt=Abstract
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6. Patogenia da leishmaniose 

6.1 Factores de virulência do vector 

A infecção ocorre com a mordedura de um flebótomo infectado, e neste processo o flebótomo 

vector desempenha um papel não apenas passivo, através da inoculação mecânica de 

promastigotas, mas actua promovendo activamente a penetração e propagação dos parasitas, 

quer inicial, quer subsequente. As substâncias da saliva do insecto, injectadas com os 

promastigotas, incluem potentes vasodilatadores, anticoagulantes e imuno-moduladores que 

facilitam o estabelecimento da infecção (Ribeiro, 1995; Belkaid, Valenzuela, Kamhawi, 

Rowton, Sacks & Ribeiro, 2000). O inóculo infeccioso contém dois componentes, para além 

dos parasitas: a saliva do vector e o PSG. O PSG é uma substância gelatinosa que contém a 

maioria dos promastigotas metacíclicos presentes no flebótomo. O PSG de Lutzomya 

longipalpis aumenta a patogenicidade e sobrevivência de Leishmania mexicana em 

murganhos (Rogers, M.E., Ilg, T., Nikolaev, A.V., Ferguson, M.A.J. & Bates, P.A., 2004). 

Em murganhos que não tenham sido previamente expostos à saliva de flebótomos, a infecção 

por Leishmania é favorecida pela inoculação de parasitas com saliva, verificando-se esta 

observação para várias combinações de vector atrópode-Leishmania, incluindo aquelas que 

não ocorrem na Natureza (Rohoušová & Volf, 2006). 

Os hospedeiros vertebrados que não sofreram exposição prévia a flebótomos quando são 

mordidos pela primeira vez não desenvolvem reacção, ou desenvolvem uma reacção de 

hipersensibilidade retardada (DHT) que evolui para uma reacção de hipersenbilidade imediata 

(IT) e, à medida que a exposição se repete, para dessenibilização (Belkaid, Valenzuela, 

Kamhawi, Rowton, Sacks & Ribeiro, 2000). Os flebótomos conseguem efectuar uma refeição 

completa mais rapidamente em humanos que manifestam DTH, em comparação com 

alimentação em zonas de pele normal, porque nos locais com reacções de DTH ocorre uma 

perfusão sanguínea significativamente maior, quando verificada por método de Doppler laser, 

do que aquela que ocorre em locais sem DTH. De forma semelhante, em ratos, Phlebotomus 

papatasi que mordem zonas de pele das orelhas com uma resposta de DTH alimentam-se 

mais rapidamente. A rapidez da refeição tem implicações directas no sucesso do flebótomo, já 

que encurtando o tempo em que o insecto se encontra exposto, diminui a probabilidade de ser 

morto por comportamento defensivo (Belkaid, Valenzuela, Kamhawi, Rowton, Sacks & 

Ribeiro, 2000). 

No final dos anos 80 e início dos anos 90, os estudos de Titus e Ribeiro (1988) demonstraram 

que a co-inoculação dos parasitas com glândulas salivares tratadas por ultra-sons (SGS) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=retrieve&db=pubmed&list_uids=8548192&dopt=Abstract


30 

 

provenientes de Lutzomia longipalpis, aumenta a infecção experimental por Leishmania sp. 

Da mesma forma, SGS de Phlebotomus duboscqi, um vector de Leishmania major, 

apresentam propriedades de quimiotactismo relativamente aos monócitos de murganhos, 

enquanto os SGS de Phlebotomus papatasi, outro vector de L. major, inibem a activação dos 

macrófagos por regulação negativa pelo interferão gama (IFN-) e inibem a expressão da 

sintase induzível de óxido nítrico (do inglês inducible nitric oxide synthase, iNOS), reduzindo 

assim a produção de óxido nítrico (NO) nos macrófagos murinos (Oliveira, Carvalho & 

Oliveira, 2013). Na infecção experimental de ratinhos BALB/c os extractos salivares de Lu. 

longipalpis associados a Leishmania amazonensis induzem o aumento da produção de 

interleucina-10 (IL-10) e também reduzem a síntese de óxido nítrico (NO), acontecimentos 

determinantes na sobrevivência dos parasitas e na persistência da infecção (Norsworthy et al., 

2004). 

A primeira molécula identificada na saliva de flebótomos intitula-se maxidalan, um 

vasodilatador potente, que inibe a proliferação in vitro de linfócitos murinos e diminui a 

produção de factor de necrose tumoral alfa (TNF-α) in vivo e em macrófagos murinos in vitro. 

Esta molécula aumenta a infecciosidade de L. major num grau comparável ao do SGS devido 

à sua capacidade de aumentar a produção de IL-10 e factor de transformação de crescimento 

beta (TGF-) e, paralelamente, suprimir a produção de IL-12p40, TNF-α e de NO (Oliveira, 

Carvalho & Oliveira, 2013). 

Os trabalhos publicados sugerem que as respostas antigénicas à saliva dos flebótomos varia 

nos hospedeiros humanos, dependendo tratar-se da forma cutânea ou visceral da leishmaniose. 

Em focos de leishmaniose cutânea causada por L. tropica e L. braziliensis os níveis de 

anticorpos específicos dirigidos contra a saliva de flebótomos, correlacionam-se 

positivamente com o risco de infecção por Leishmania mas, pelo contrário, em locais de 

prevalência de leishmaniose visceral causada por L. infantum, os valores de anticorpos 

humanos contra a saliva dos vectores está correlacionada positivamente com DTH anti-

Leishmania, protectoras contra potenciais infecções. Em cães, os níveis de IgG2 anti-saliva de 

Phlebotomus perniciosus é menor nos animais positivos a Leishmania (métodos de 

diagnóstico serológico, citológico e molecular), comparativamente com cães com resultado 

negativo para Leishmania. Os dados sugerem que os cães com níveis baixos de IgG2 se 

encontram em maior risco de se infectar por Leishmania (Vlkova et al., 2011). 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=14977924&dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=14977924&dopt=Abstract
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6.2 Apopotose e mimetismo apoptótico 

Definem-se como apoptose celular e mimetismo apoptótico, respectivamente, a morte celular 

programada e a expressão de um fenótipo celular apoptótico, geralmente através da exposição 

de fosfatidilserina (PS), sem que esta resulte na morte celular. No caso da infecção murina por 

Leishmania, descreveu-se a importância da apopotose celular de promastigotas e a 

mimetização apoptótica de amastigotas para o estabelecimento da infecção (Figura 9), sendo 

estas descritas como expressões de comportamento altruísta, uma vez que há um custo para os 

parasitas em apoptose, e ocorre um ganho para aqueles que não a expressam (Ehl-Chani, 

Borges, Wunderley & Barcinski, 2012). 

Figura 9. Reconhecimento de fosfatidilserina (PS) nos promastigotas e amastigotas. 

 

Os promastigotas de 

Leishmania que expõem 

fosfatidilserina (PS) são 

sempre destinados à morte, 

enquanto as formas 

amastigotas que expõem PS 

sobrevivem no interior dos 

macrófagos (mimetismo 

apoptótico) e multiplicam-se. 

Ambos os processos induzem 

a produção de TGF-, que 

inibe os mecanismos 

microbiocidas do macrófago, 

favorecendo a proliferação 

dos parasitas (Horikawa & 

Peña, 2012; Wanderley, 

Thorpe, Barcinski & Soong, 

2013) (original). 

PS: fostatidilserina; M: 

macrófago; TGF-: factor de 

crescimento tumoral . 

Em culturas celulares de Leishmania major, à medida que a população progride da fase de 

crescimento logarítmico para a fase estacionária, a proporção de promastigotas com exposição 

de PS aumenta e demonstra-se que uma sub-população de promastigotas recolhidos do 

intestino de Phlebotomus dubosqui se liga ao reagente annexin-V, um indicador de apoptose 

que se liga à PS (van Zandbergen et al., 2006). Os promastigotas apoptóticos encontram-se 

apenas na parte anterior do intestino dos flebótomos infectados, sugerindo que este tipo de 

morte celular não ocorre aleatoriamente, mas antes como parte de um processo de 

diferenciação in vivo (Wanderley, Benjamin, Real, Bonomo, Moreira & Barcinski, 2006). 
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Em modelos in vivo a adição de promastigotas apoptóticos ao inóculo infeccioso de parasitas 

viáveis não apoptóticos é um requisito para o desenvolvimento da infecção: os promastigotas 

apoptóticos inactivam as células polimorfonucleares, através da indução da produção de TGF-

, uma das mais potentes citocinas anti-inflamatórias, facilitando a sobrevivência intracelular 

dos parasitas não apoptóticos (van Zandbergen et al., 2006) e dos parasitas amastigotas que 

mimetizam a apoptose (Horikawa & Peña, 2011; Wanderley, Thorpe, Barcinski & Soong, 

2013). Um inóculo de promastigotas viáveis sem exposição de PS não diminui a síntese de 

óxido nítrico (NO) pelos macrófagos, o que causa a destruição dos parasitas, não havendo 

diferenciação e multiplicação de amastigotas e progressão da doença (Horikawa & Peña, 

2011). 

Uma vez inoculadas no organismo (Figura 10), as formas promastigotas são reconhecidas e 

fagocitadas por neutrófilos e macrófagos, e nos vacúolos fagocitários, num tempo 

relativamente curto, passam à forma amastigota (requisito importante para o estabelecimento 

da infecção), reproduzindo-se sobretudo por divisão binária até ocupar toda a célula do 

hospedeiro, causando a sua destruição. A partir daí (Figura 11), os amastigotas penetram 

noutros macrófagos e disseminam-se pelo organismo, podendo voltar a ser ingeridos por 

outro flebótomo, onde vão passar pelas várias fases e, eventualmente, infectar outro 

vertebrado (Assis, Ibraim, Nogueira, Soares & Turco, 2012). 

 

Figura 10. Promastigotas de Leishmania donovani ligados a macrófago 

 

Notar as multiplas interacções entre parasitas e os macrófagos. 
(Foto K.P. Chang, retirada de http://dna.kdna.ucla.edu/parasite_course-

old/leish_files/subchapters/morphology%20and%20life%20cycle.htm.) 

 

http://dna.kdna.ucla.edu/parasite_course-old/leish_files/subchapters/morphology%20and%20life%20cycle.htm
http://dna.kdna.ucla.edu/parasite_course-old/leish_files/subchapters/morphology%20and%20life%20cycle.htm
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Figura 11. Ciclo de vida de Leishmania. 

 

Nos insectos vectores as leishmanias, através do ciclo metaciclogénico, diferenciam-se de 

promastigotas prociclicos replicativos em promastigotas metacíclicos que infecciosos para o 

vertebrado quando o insecto se alimenta. No hospedeiro vertebrado, os parasitas são fagocitados, 

especialmente pelos neutrófilos, macrófagos e células dendríticas, onde se diferenciam em formas 

amastigota. Os amastigotas podem seguidamente infectar outras células, ou ser ingeridos por outro 

flebotomíneo, fechando o ciclo de vida (adap. de Assis, Ibraim, Nogueira, Soares & Turco, 2012). 

6.3 Células do sistema mononuclear fagocitário 

As células-alvo de Leishmania são os macrófagos, onde estes parasitas intracelulares se 

multiplicam. No entanto, as primeiras células do organismo que entram em contacto com o 

parasita são granulócitos neutrófilos que migram para o local da infecção e que fagocitam o 

microorganismo, sem no entanto o destruirem. Os neutrófilos, que geralmente têm uma vida 

curta (4 a 5 dias até à activação e mais 1 a 2 dias após a migração [Wheater & Paul, 2002]), 

apresentam, quando infectados, um atraso na apoptose de até dois dias para além do normal 

(Heussler, Küenzi & Rottenberg, 2001). De forma semelhante, em co-infecções in vitro de 

monócitos humanos por Leishmania major e VIH, demonstrou-se que os parasitas induzem a 

entrada das células parasitadas na fase S, promovendo a divisão celular, o que pode permitir 

maior disseminação de Leishmania no hospedeiro (Mock et al., 2012). Os neutrófilos 

infectados produzem citocinas que atraem macrófagos de forma a serem fagocitados, sendo as 

leishmanias internalizadas desta maneira indirecta nos macrófagos, indo assim sobreviver e 

multiplicar-se no seu interior. Desta forma os parasitas “usam” os neutrófilos como um 
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veículo para ganhar acesso às células-alvo hospedeiras, sem serem reconhecidos, como um 

“Cavalo de Tróia” (Van Zandbergen et al., 2004). Adicionalmente, os neutrófilos parecem ser 

importantes como células efectoras de uma resposta imune de tipo Th1, o que foi 

demonstrado experimentalmente em ratos (L. donovani), em que a inibição dessas células 

levou a um aumento na carga de parasitas no baço e na medula óssea e, em menor grau, no 

fígado (Shio et al., 2012), estando o aumento da susceptibilidade à infecção associado a 

esplenomegália, um atraso de maturação de granulomas hepáticos e ao aumento de citocinas 

do tipo Th2 (IL-4, IL-10) (McFarlane et al., 2008). 

A actividade leishmanicida dos macrófagos é baixa a uma temperatura entre os 30 e 35 °C 

(Scott, 1985) e nos seres humanos as lesões cutâneas mais graves são detectadas em áreas do 

corpo onde a temperatura é em média de 30 a 32 °C. Na epiderme, os macrófagos aí presentes 

(células de Langerhans) não expressam os receptores CR3 e C3bi (para as fracções relativas 

ao complemento) e não parecem ser capazes de fagocitar as formas promastigotas (Locksley, 

Heinzel, Fankhauser, Nelson & Sadick, 1988). 

6.4 Lipofosfoglicano (LPG),  

Os promastigotas que são internalizados pelas células fagocíticas conseguem sobreviver, pois 

inibem a maturação fagosomial através de uma variedade de mecanismos de inibição, tais 

como a ruptura de filamentos de actina (F-actina) perifagosomiais durante o processo de 

maturação do fagossoma. Para tal é crucial o papel do principal glicoconjugado de superfície 

do parasita, o lipofosfoglicano (LPG). Para além dos mecanismos de inibição da fusão dos 

fagossomas com os lisossomas quer os amastigotas, quer os promastigotas, são capazes de se 

opôr à acção dos anticorpos (Ac) circulantes, ligando-se a estes através de antigénios (Ag) de 

superfície (a membrana plasmática destes protozoários pode ser considerada como um 

mosaico constituído por uma matriz de lípido e de proteínas capazes de "movimentos 

direccionais") eliminando-os, em seguida, como complexos imunes (Ic), e conseguindo a 

reconstituição dos Ag de superfície perdidos num intervalo de tempo muito reduzido (3,5 - 4 

horas).  

 

6.5 Citocinas, óxico nítrico (NO) e resposta imunitária 

De uma forma geral, considera-se que o resultado da infecção está intimamente relacionado 

com o tipo de resposta imunitária que é desencadeada. O controlo da infecção ou a progressão 

da doença estão relacionados com as populações de linfócitos T (LT), CD4+ (LT auxiliares, 

ou helper) e CD8+ (LT citotóxicos ou killer), responsáveis pelo reconhecimento dos Ag 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=15557140&dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=18056477&dopt=AbstractPlus


35 

 

apresentados pelos macrófagos (células apresentadoras de antigénios) e pela activação da 

imunidade mediada por células. Na população de linfócitos T CD4+, existem duas sub-

populações (fenótipos): a Th1 e Th2. A resposta Th1, quando activada, resulta numa evolução 

benigna da infecção, já que estas células protegem o organismo através da produção de 

citocinas (IFN- e TNF-α) e outras substâncias específicas. Uma das citocinas que actua como 

protecção contra a infecção (quando o tipo de resposta mediada por células é predominante), é 

o IFN-. Este conduz a uma sobre-produção macrofágica de NO, que favorece a maturação 

dos fagossomas, permitindo a eliminação dos parasitas (Winberg, Rasmusson & Sundqvist, 

2007). Convém, no entanto, realçar que estes animais mantêm uma infecção crónica que pode 

progredir mais tarde para uma leishmaniose clinicamente patente (Ferrer, 2002). 

Recentemente, Resende e colegas (2013) verificaram que as células dendríticas (DC) 

infectadas com L. infantum não têm a capacidade estimuladora dos linfócitos T CD4+, mas 

que esta se encontra presente nas DC não infectadas, e ainda que entre as primeiras, há maior 

expressão de IL-10 e outras citocinas não protectoras, havendo um papel activo na subversão 

dos mecanismos de luta contra a infecção por parte destas células, quando infectadas com o 

protozoário (Figura 12). 

Figura 12. Alguns determinantes imunológicos que influenciam a infecção por Leishmania. 

 

As células dendríticas (DC) activadas e os macrófagos produzem IL-12 que estimulam a 

diferenciação e proliferação de linfócitos Th1, que produzem IFN- que estimula os macrófagos a 

produzir NO e eliminar os parasitas. Pelo contrário, a produção de IL-4 e IL-13 leva os linfócitos T a 

diferenciarem-se em linfócitos Th2 que produzem IL-10, e IL-4 adicional, que inibem a produção de 

NO, conduz à sobrevivência do parasita e à persistência da infecção. NF-kB: factor de transdução 

nuclear kappa B; IL: interleucinas; MAPK: “mitogen activated protein kinases”; MyD88; resposta do 

gene de diferenciação mielóide 88; NO: óxido nítrico; TLR: “toll like receptor”; TNF-α: factor de 

necrose tumoral alfa. (Adap. de Assis, Ibraim, Nogueira, Soares & Turco, 2012). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=17511987&dopt=AbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=17511987&dopt=AbstractPlus
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Este paradigma descritivo da evolução da infecção explica que a resposta protectora contra 

todas as espécies sucede graças a uma resposta Th1. Contudo, no caso da leishmaniose 

cutânea, os agentes causadores na região paleoártica, neoártica e neotrópica diferiram em 

termos evolutivos há cerca de 40 a 80 milhões de anos, tendo tido tempo para desenvolver 

mecanismos diferentes de sobrevivência no hospedeiro mamífero e verifica-se que entram em 

jogo as acções de outras subpopulações CD4+, entretanto identificadas: Th9, Th17, Tfh2 (T 

follicular h),sendo ainda relevante o papel das nTreg (natural T regulatory) na produção de 

IL-10 e o papel da linhagem CD4+ Vβ4Vα8, em resposta ao antigénio LACK do parasita. Em 

L. major, estas variações dependem da virulência da estirpe e do modelo animal estudado; em 

L. donovani as respostas do tipo Th2 não promovem a doença do tipo visceral mas já em L. 

mexicana esta resposta tem um papel importante (Alexandre & Brombacher, 2012). 

6.6 Alteração dos mecanismos de sinalização celular 

As estratégias de alteração da sinalização das células-alvo das leishmanias, para que esta 

actue em benefício da infecção, acontecem por inibição de proteínas que desempenham um 

papel positivo na activação das células do sistema imunitário, e também através da activação 

de moléculas que são conhecidas por desempenhar papéis-chave na regulação negativa da 

sinalização e da função das mesmas células. Assim, a sinalização pela proteína cinase C 

(PKC) regula os macrófagos, activando citocinas (como o IFN- e TNF-α), que por sua vez 

activam funções importantes dos macrófagos, incluindo a produção de NO e stress oxidativo. 

O LPG dos promastigotas tem sido descrito como capaz de bloquear a actividade da PKC, e 

os amastigotas, apesar de não terem LPG, são igualmente capazes de inibir a acção da PKC 

em monócitos. Outra proteína significativamente afectada pela infecção por Leishmania faz 

parte da família das tirosina cinases, denominada Janus cinase 2 (JAK2) que é importante na 

proliferação celular, diferenciação, migração, apoptose e activação da resposta  imunitária. O 

gene promotor da sintase induzível de óxido nítrico (iNOS), responsável pela produção de 

NO, tem vários pontos de ligação com factores de transdução (TF), como o STAT-1, que são 

incialmente activados por transfosforilação operada pelas JAKs; esta via de sinalização 

JAK/STAT é bloqueada pelas leishmanias conseguindo assim, evitar a produção de NO (Shio 

et al., 2012). Após a interacção das metaloproteases de superfície GP63 das leishmanias com 

os macrófagos ocorre a activação da tirosina fosfatase proteica (PTP) SHP-1, que conduz à 

inibição da sinalização da Janus cinase e da cinase proteíca activada por mitogénios (MAPK), 

que resulta na atenuação das respostas inflamatórias e das funções microbiocidas 

macrofágicas (Gomez, Contreras, Hallé, Tremblay, McMaster & Olivier, 2009); uma das 

cinases proteicas da família das MAPK é a p38, que se inactiva por acção das leishmanias. 



37 

 

Quando se usa anisomicina, um activador da p38, ocorre uma potenciação da destruição dos 

parasitas nos macrófagos (Shio et al., 2012); a mesma família de metaloproteases GP63 inibe 

a biogénese dos fagolisossomas, clivando alguns dos 20 tipos de proteínas SNARE (soluble 

NSF attachment receptor) que têm um papel fundamental no tráfego vesicular, como a 

exocitose para apresentação de antigénios, e na catálise do processo de fusão de vesículas, 

como entre a fusão dos fagosomas com os lisosomas. A inactivação destas SNAREs impede a 

formação de complexos de NADPH oxidase nos fagossomas, alterando o seu pH e 

propriedades degradativas e, consequentemente, de destruição dos parasitas, o que inibe a 

apresentação exógena de antigénios de Leishmania às moléculas dos complexos de 

histocompatibilidade major (MHC II) e resulta na redução da activação das células T 

(Matheoud et al, 2013). 

Mais recentemente, verificou-se que a mesma metaloprotease GP63 também cliva uma 

família de proteínas dos macrófagos, as sinaptotagminas (Syts). Estas são proteínas 

membranárias que regulam a fusão de vesículas em processos como a endocitose e a 

exocitose, e especificamente a Syt XI, abranda a secreção de TNF e IL-6. Ao inibir a acção da 

Syt XI, a GP63 causa o aumento da libertação de TNF e IL-6, que promovem a infiltração de 

fagócitos inflamatórios para o local da infecção (Duque, Fukuda, Turco, Stäger & Descoteux, 

2014). 

Nas células infectadas, também ocorrem alterações: A nível nuclear, o factor de transdução 

nuclear NF-kB é inibido pela produção de ceramida pelo macrófago infectado que, por sua 

vez, é estimulada pela infecção por Leishmania. Este TF NF-kB é um dos transdutores mais 

importantes que se liga aos promotores de genes que expressam citocinas proinflamatórias e 

moléculas microbiocidas. Os parasitas conseguem também reprimir a sinalização mediada 

pelo factor de necrose tumoral alfa (TNF-α), por interferência com as STATs (Shio et al., 

2012). 

Tanto nos modelos in vitro como nos de experimentação animal subsistem ainda muitas 

questões para investigar antes que o resultado das inter-relações entre os LT, interleucinas, 

factores, vias de transdução (Figura 13), macrófagos e parasitas possa ser totalmente 

compreendido. Para além disso, as características genéticas, ou eventualmente da raça, de 

cada animal, bem como a virulência da estirpe infectante são factores que não são 

desprezíveis no tipo de resposta imunológica contra esta parasitose (Santos-Gomes, 

Rodrigues & Marques, 2008).  
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Figura 13. Representação esquemática de alguns mecanismos empregues por Leishmania para 

evasão e/ou subversão das funções imunitárias dos macrófagos. 

 

ERK: extracelular signal-regulated kinases; GP63: metaloprotease GP63; IL: interleucina (IL-1: pró-

inflamatória, pirógeno, factores de adesão; IL-12: diferenciação de células T não activadas em Th1; 

IL-4 e IL-13: proliferação de células T não activadas em Th2; IL-5: produzida por Th2, estimula 

crescimento de células B e produção de IG; IL-10: produzida por monócitos e Th2, inibe expressão de 

citocinas Th1, inibe actividade NF-kB, inibe síntese IFN-, IL-2, IL-3, TNF-α); JAK: Janus cinase; 

LPG: lipofosfoglicano; NF-kB: factor de transdução nuclear kapa B; MAP: mitogen activated protein; 

NO: óxido nítrico; PKC: proteína cinase C; PTP: proteína tirosina fosfatase; STAT: signal transducer 

and activator of transcription. 

 

6.7 Leishmania RNA virus (LVR) 

Em 1960 foi descoberto em Entamoeba histolytica o primeiro vírus de protozoários, o que 

instigou a investigação de vírus similares em outros eucariotas unicelulares. Em 1988 

descobriu-se o primeiro vírus que infecta membros do género Leishmania, um vírus RNA que 

se denominou LRV. Hoje em dia estes vírus com nucleocápsides de aproximadamente 40 nm, 

contendo genomas de RNA de dupla cadeia com 5280 nucleótidos, são classificados na 

família Totiviridae (de Souza et al., 2014). Na patogenia da leishmaniose visceral por L. 

guyanensis as lesões desenvolvem-se após a disseminação do parasita para os tecidos da 

nasofaringe, onde ocorrem lesões metastásicas altamente destrutivas e inflamação crónica. 

Observou-se que os parasitas com maior capacidade de causar esse tipo de lesões se 

encontram infectados com uma das estirpes de vírus, a LVR1, que é reconhecida pelos 

receptores TLR3 do hospedeiro, que induzem uma resposta proinflamatória com produção de 

citocinas e quimiocinas (Ives et al., 2011). Outro estudo verificou que a presença de LVR em 

L. guyanensis é significativamente preditiva de falha terapêutica em tratamentos com 
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pentamidina e ocorrência de recidivas (Borreau et al, 2014). Desta forma a relação do 

fenótipo mais agressivo do parasita com a presença de LVR, que apresenta parasitémias mais 

elevadas, hiper-inflamação destrutiva e uma exarcebação geral da doença, sublinha a 

importância da melhoria dos métodos de detecção viral e sua quantificação noutras espécies 

de Leishmania, como parte do processo de diagnóstico da infecção (Zangger et al., 2013). 

6.8 Evolução da infecção e doença 

De uma forma resumida, após os mecanismos descritos anteriormente, e a partir do ponto de 

infecção cutânea, o parasita dissemina-se através do sangue e linfa, infectando os macrófagos 

da medula óssea, dos linfonodos, do fígado, baço, rins, aparelho gastrointestinal e pele (Reis 

et al., 2006). A presença dos parasitas no cão pode provocar dois tipos de lesões graves, 

consoante os mecanismos patogénicos predominantes: o desencadeamento de reacções 

inflamatórias granulomatosas e a produção de imunocomplexos circulantes que se depositam 

em várias estruturas, tais como os glomérulos, os vasos sanguíneos e as articulações. Os 

quadros sintomatológicos são muito variáveis, podendo encontrar-se lesões em praticamente 

todo o organismo, que se podem iniciar por processos inflamatórios de tipo proliferativo e que 

posteriormente se tornam no tipo degenerativo. Podem observar-se três formas lesionais, 

consoante os órgãos afectados: i) predomínio das lesões cutâneas e viscerais; ii) predomínio 

de lesões viscerais e de evolução rápida; e iii) predomínio de lesões cutâneas e de evolução 

lenta (Alexandre-Pires & Correia, 2008). 

 

7. Diagnóstico da leishmaniose 

O diagnóstico da leishmaniose canina é realizado com o objectivo de confirmar a doença; de 

despistar a presença de infecção em animais clinicamente sãos, que vivam ou tenham passado 

por áreas endémicas; e de excluir animais infectados da doação de sangue. O diagnóstico da 

LCan é complexo pois o espectro clínico é alargado e as alterações clinicopatológicas 

encontradas através de hemograma, perfil bioquímico e urianálise podem ser numerosas e 

inespecíficas. Um animal com leishmaniose pode apresentar-se infectado com outros agentes 

de transmissão vectorial, ou sofrer concomitantemente outras doenças infecciosas ou não 

infecciosas, tornando o diagnóstico diferencial mais complicado. 

 O diagnóstico da LCan pode ser conseguido através da detecção de anticorpos específicos 

(IgG1 e IgG2), através do uso de técnicas quantitativas, preferencialmente, como o teste de 

imunofluorescência indirecta (IFI) e o ensaio imunoenzimático directo (ELISA). Os testes 

baseados na imunocromatografia são fáceis de usar e permitem resultados qualitativos 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=16288789&ordinalpos=18&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=16288789&ordinalpos=18&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
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imediatos, no entanto a sua fiabilidade ainda não é a ideal (Baneth, 2006; Solano-Gallego et 

al., 2011). Outras técnicas de detecção de anticorpos são a contraimunoelectroforse (CIE), a 

aglutinação directa (DAT) e a hemaglutinação indirecta (HI), os testes de fixação do 

complemento, e outros ensaios imunoenzimáticos como ELISA de competição, Dot-ELISA, 

slide-ELISA, e o Western Blot (Pereira da Fonseca & Villa de Brito, 2008).  

Em cães infectados, os anticorpos encontram-se geralmente presentes bastante antes do 

aparecimento dos sinais clínicos de doença, e mesmo animais assintomáticos são 

frequentemente seropositivos. Contudo, pode ser detectado um título positivo baixo em 

animais que foram expostos ao agente mas não desenvolveram a doença, ou em cães que são 

portadores persistentes assintomáticos. Num animal com sinais clínicos de doença, um título 

positivo sustenta enfaticamente o diagnóstico já que é muito raro que um animal com sinais 

clínicos de leishmaniose tenha níveis indetectáveis de anticorpos (Baneth, 2006). 

Um decréscimo dos títulos de anticorpos pode ser usado para avaliar a evolução terapêutica, 

no entanto, a diminuição do título pode estar relacionada apenas com a diminuição da carga 

parasitária e não com uma eliminação total do agente, o que dá origem a resultados 

inconsistentes entre as medições de anticorpos e a cura parasitária, reflectidos na frequência 

de recaídas observadas após a diminuição inicial de títulos (Ferrer, Aisa, Roura & Portús, 

1995; Vercammen & DeDeken, 1996; Vercammen, Fernandez-Perez, del Amo & Alunda, 

2002). Outro dos problemas que pode ocorrer é a reacção serológica cruzada com outros 

agentes, que sucede em regiões como no continente Americano, onde são encontrados 

Trypanosoma spp., e onde T. cruzi é um agente infeccioso dos cães domésticos e dos 

carnívoros silvestres (Grosjean, Vrable, Murphy & Mansfield, 2003). 

A detecção de ADN de Leishmania por reacção em cadeia da polimerase (PCR) permite um 

diagnóstico sensível e específico da infecção. A detecção do ADN cinetoplástico parece ser a 

técnica mais sensível para a detecção de parasitas e o PCR em tempo real (RT-PCR) e o PCR 

quantitavivo (qPCR) permitem a avaliação das variações da carga parasitária nos tecidos dos 

animais infectados, o que é útil quer para o diagnóstico quer para o seguimento da terapêutica 

(Baneth, 2006; Solano-Gallego et al., 2011). 

Em estudos de 2013, foi investigada a utilidade da aplicação da técnica de PCR em amostras 

de pêlo. Estes podem acumular substâncias estranhas ao organismo, de natureza biológica ou 

química, e foi documentada a presença de ADN cinetopástico (kADN) de L. major nos pêlos 

de cães e murganhos experimentalmente infectados (Iniesta et al., 2013), e ainda em amostras 

de pêlo de animais silvestres (Vulpes vulpes, Canis lupus, Martes foina, Rattus norvegicus e 

Erinaceus europaeus), podendo constituir um novo método de detecção nos estudos 

epidemiológicos desta zoonose (Muñoz-Madrid et al., 2013). 
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A informação recolhida por técnicas de PCR não deve ser separada da avaliação 

clinicopatológica e sorológica: um título elevado de anticorpos confirma um diagnóstico de 

LCan num animal com sinais clínicos e alterações clinicopatológicas compatíveis com um 

diagnóstico de leishmaniose. Contudo, a presença de títulos baixos de anticorpos não são 

necessariamente indicativos de doença, e será necessária uma avaliação continuada para 

confirmar ou excluir o diagnóstico de leishmaniose clínica (Baneth, 2006; Solano-Gallego et 

al., 2011). Em áreas de elevada prevalência de L. infantum a maioria dos cães e humanos 

expostos aos flebótomos entram em contacto com o parasita, mas permanecem assintomáticos 

(Otranto & Dantas-Torres, 2013). 

Os valores mais consistentes, encontrados nas análises bioquímicas de cães com LV clínica, 

são a hiperproteinémia sérica acompanhada de uma hiperglobulinémia, resultante da 

diminuição do rácio albumina/globulina. Os aumentos moderados na actividade das enzimas 

hepáticas são frequentes, contudo, actividades enzimáticas hepáticas anormalmente altas, 

azotémia grave, ou ambas são encontradas apenas numa minoria de cães com LV. É também 

observado o desenvolvimento de proteinúria e de alguns sinais patológicos renais por alguns 

dos cães com esta doença, e a insuficiência renal causada por glomerulonefrites provocadas 

por complexos imunes é também frequente em animais com sinais progressivos de 

envolvimento renal. O rácio proteína/creatinina e a enzimúria são propostos como testes para 

determinar o grau de envolvimento renal nos animais afectados. Também é frequente a 

presença de anemia não-regenerativa ligeira a moderada e, mais raramente, anemia hemolítica 

causada por mecanismos imunomediados. A trombocitopéna, leucocitose ligeira ou 

leucopenia são achados inconsistentes, contudo a linfopénia é frequentemente relatada em 

cães com LV (Baneth, 2006). Pode haver positividade para anticorpos antinucleares nos testes 

de animais infectados com L. infantum, especialmente nos co-infectados (Smith, Thompkins 

& Breitschwerdt, 2004).  

O diagnóstico definitivo é, geralmente, obtido por identificação citológica ou histológica de 

amastigotas quer livres, quer contidos nos macrófagos, sobre lâminas de esfregaços de 

aspirados de medula óssea ou punção de nódulos linfáticos, tendo caído em desuso o recurso a 

esfregaços de aspirado esplénico ou hepático, matriz ungueal e impressões de lesões 

dérmicas. Os parasitas são raramente detectados no sangue periférico (Foglia Manzillo, 

Piantedosi & Cortese, 2005), ainda assim em determinados casos o diagnóstico só é possível 

com o recurso a esta técnica (Abboud, Azevedo, Genesca & Gravina, 2013). A especificidade 

destes métodos é de cem por cento, no entanto, dependendo do tempo dispendido na análise 

das lâminas à procura dos parasitas, a sensibilidade máxima é de ±80% em cães com sinais 

clínicos e fica abaixo desse valor em animais assintomáticos seropositivos. A identificação 
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dos parasitas em lâminas de pele ou tecidos viscerais pode ser facilitada por métodos 

imunohistoquímicos como a coloração com imunoperoxidase (Baneth, 2006). Apesar da 

especificidade elevada, a citologia tem o inconveniente de, por vezes, não permitir detectar o 

parasita em animais em fases iniciais da LCan ou sob tratamento (Pereira da Fonseca & Villa 

de Brito, 2008). O diagnóstico pode ainda ser determinado por cultura de parasitas 

provenientes de tecidos em meio de cultura Novy-MacNeal-Nicolle, meio de Drosophila 

(Schneider)
7
 ou ainda por inoculação em hamsters (Baneth, 2006). 

 

8.Prevenção e tratamento da leishmaniose 

8.1 Estratégias dirigidas ao vector 

Sendo uma doença transmitida pela mordedura dos flebótomos portadores de Leishmania, a 

profilaxia deve ser centrada também no combate aos vectores, no controlo dos cães errantes e 

na determinação do papel epidemiológico de outros reservatórios da doença. O risco de 

infecção é diminuído mantendo os cães em canis livres de flebótomos, com repelentes de 

insectos, insecticidas, electrocutores e redes mosquiteiras pulverizadas com insecticidas à 

base de piretrinas ou permetrinas e é recomendado o uso, pelos cães, de coleiras com 

deltrametrina (Meireles, 2008). 

Contrariamente com o que sucede com os mosquitos, a redução do número de vectores não é 

uma opção, devido ao microhabitat telúrico das larvas e pupas de flebótomo ser amplamente 

variado, incluindo, por exemplo, raízes de árvores, tocas de animais, folhas em decomposição, 

recessos e cavidades em paredes, solo húmido em zonas sombrias e cavidades em troncos de 

árvore (Otranto & Dantas-Torres, 2013). A pulverização com insecticidas com acção residual, 

geralmente o diclorodifeniltricloroetano (DDT), para o controlo de mosquitos Anopheles foi 

um factor-chave na campanha de erradicação da malária, que ocorreu na Europa e Ásia em 

meados do Século XX, e crê-se que tenha causado o decréscimo significativo de transmissão 

de L. donovani na India e de L. infantum no sul da Europa, devido à eliminação coincidente 

de flebótomos peridomésticos. O ressurgimento da LV seguiu-se à paragem das pulverizações 

com DDT, mas tal pode também não estar relacionado (Ready, 2014). 

Sabendo-se que o período de maior actividade de busca de alimento das fêmeas hematófagas 

se processa do anoitecer ao nascer do sol, é recomendável que os animais permaneçam em 

locais fora do alcance dos flebótomos durante essa altura (Killick-Kendrick & Rioux, 2002). 

                                                 
7 De acordo com a experiência recolhida durante o presente trabalho, podem também servir para isolamento e multiplicação 

de Leishmania infantum outros meios de cultura, como RPMI 1640 e Dulbecco’s Modified Eagle Medium F12 

(DMEM/F12), suplementados com 10% de soro fetal bovino e urina humana. 
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A revisão bibliográfica de 11 estudos relativos à utilização de produtos de uso tópico para a 

prevenção da leishmaniose refere que todos apresentaram deficiências metodológicas, 

contudo indicam que as coleiras impregnadas com deltametrina, as soluções para unção 

punctiforme com 65% de permetrina, ou com 10% de imidaclopride e 50% permetrina, e a 

terapêutica profilática com domperidona tendem a diminuir significativamente a proporção de 

cães infectados com Leishmania infantum (Wylie et al., 2014b). A aplicação de sprays 

insecticidas, roll-ons e coleiras encontra-se amplamente difundida para a protecção dos cães 

nos países europeus e nas áreas mais ricas da América Latina, mas estes métodos conseguem 

apenas a protecção individual e não o controlo transversal a toda a comunidade, que poderia 

reduzir a transmissão entre animais e humanos (Ready, 2014). 

8.2 Vacinação 

Num artigo de revisão de 12 ensaios clínicos randomizados e não randomizados indica-se que 

a inoculação com 200 μg de proteína ALM (Leishmania major autoclavada), com vacina 

CaniLeish
®7

, com Leishmune
®8

, com LiESAp-MDP e ALM com adjuvante BCG (Bacillus 

Calmette-Guerin) diminuem significativamente a proporção de cães infectados por L. 

infantum, com base na observação dos testes sorológicos e parasitológicos. A utilização da 

vacina com proteína liofilizada aumenta significativamente a proporção de cães infectados 

com L. infantum, com base nas mesmas observações. Encontrou-se prova, com revisão 

científica, de que as medidas de controlo são eficazes na prevenção da LCan, e os resultados 

sugerem que de 6% a 54% das infecções podem ser prevenidas através da vacinação. Para a 

maioria das vacinas referidas no estudo, o número limitado de ensaios clínicos randomizados 

(n=5), indicam riscos elevados ou incertos de deficiências metodológicas, tornando clara a 

necessidade de ensaios clínicos randomizados bem desenhados, devidamente substanciados e 

devidamente reportados de forma a que, para esses produtos, se possam estabelecer 

devidamente as eficácias das vacinas existentes como forma de prevenção da leishmaniose 

canina (Wylie et al., 2014a). Num estudo do final de 2014, financiado pela Virbac, Oliva e 

colegas apresentaram um trabalho livre dos problemas metodológicos apontados noutros 

estudos. Através de um estudo randomizado, duplamente cego, conduzido ao longo de duas 

épocas consecutivas de maior actividade do vector, em duas áreas de elevada taxa de 

                                                 
7,8 CaniLeish®, Virbac, Animal Health, contém produtos excretórios-secretórios [ES] provenientes do sobrenadante de 

culturas de promastigotas de L. infantum com adjuvante de Quillaja saponária [QA21]. Leishmune®, Fort Dodge Animal 

Health, é composta por gicoproteína ligante fucose-manose de L. donovani. 
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transmissão natural da leishmaniose, indicam uma eficácia
9
 de 68,4% e de 92,7% de 

protecção para a vacina LiESP/QA-21 (CaniLeish
®
). 

O desenvolvimento de vacinas prossegue, aguardando-se avaliações de eficácia perante 

condições de campo, como no caso da Leish-Tec
®
 (Hertape Calier) que contém um antigénio 

recombinante A2 de amastigotas com saponina como adjuvante, vacinas recombinantes de 

multi-subunidades baseadas na expressão de poliproteínas (Leish-111) ou análogos dos 

receptores de antigénios activados de cinase K (LACK), para além de vacinas de quarta 

geração preparadas com cisteína-proteínases (tipo I e II) de L. infantum. Apesar das vacinas 

representarem a próxima fronteira no controlo da LCan, subsiste a necessidade de se 

encontrarem soluções para várias preocupações relativamente ao seu uso generalizado, como 

os custos elevados (Otranto & Dantas-Torres, 2013). 

8.3 Terapêutica farmacológica 

Até à data, ainda não se encontrou um fármaco eficaz, barato, sem efeitos secundários e de 

fácil administração para combater a LCan. Os tratamentos são prolongados, caros e não 

garantem uma acção leishmanicida, e a dificultar esta causa existe ainda um extenso 

desconhecimento das relações que existem entre as respostas imunes do hospedeiro, muitas 

vezes idiossincráticas, e a eficácia das reacções de defesa que os cães conseguem (ou não) 

desenvolver em relação aos agentes. 

De acordo com o algoritmo da Drugs for Neglected Diseases Initiative (DNDi)
10

, um fármaco 

ideal teria como características: acção leishmanicida e/ou imunomoduladora (em que a 

eliminação do parasita se conseguisse através da resposta imunitária do hospedeiro); largo 

espectro de actividade (acção contra todas as espécies e zimodemes); baixa toxicidade; 

inexistência ou irrelevância de efeitos secundários; possibilidade de utilização em combinação 

com outras moléculas (minimizando o surgimento de resistências); estabilidade (sob 

condições tropicais, por exemplo); população-alvo alargada (adultos, jovens, gestantes, 

lactentes); fácil de administrar; comercialmente rentável e que possiblite tratamentos de curta 

duração (Wyatt et al., 2011).  

Embora tenham sido desenvolvidos estudos que comprovaram a eficácia de certos protocolos 

utilizados em medicina humana e em animais de laboratório, será uma boa prática não usar 

medicamentos cuja eficácia seja baseada apenas em observações empíricas, pouco 

fundamentadas ou questionáveis. O modo correcto de abordagem das leishmanioses, até que 

                                                 
9
 Eficácia é a indução de imunidade que promove ou confere protecção. Os principais parâmetros de protecção 

são a natureza, o grau, o início e a duração da mesma (EMEA/CVMP/682/99). 
10 A DNDi foi fundada em 2003 para abordar as necessidades dos pacientes com as doenças mais negligenciadas, com a  

missão de desenvolvimento de novos fármacos ou novas formulações de fármacos já existentes (in www.dndi.org). 
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estejam disponíveis moléculas leishmanicidas e/ou imunomoduladores de maior eficácia, e 

enquanto não for possível o emprego de interleucinas para o controlo preventivo da 

leishmaniose, passa pela protecção dos animais contra a exposição aos flebótomos e a 

utilização de protocolos padronizados de tratamento que se tenham mostrado eficazes na 

obtenção de uma cura clínica e uma redução da carga parasitária. O último objectivo pode ser 

conseguido através da realização de uma terapêutica de manutenção, interrompida quando os 

sinais clínicos desaparecem, se observe a normalização dos valores de laboratório 

(proteinograma normal) e se obtenham dois testes negativos por PCR, realizados a partir de 

colheitas de medula óssea ou de nódulo linfático, com um intervalo de 6 meses (Sollano-

Gallego et al., 2011). 

A resposta ao tratamento é sempre melhor enquanto o cão não passar da fase assintomática. 

Assim, numa situação ideal, os animais deveriam inciar o tratamento sempre antes de 

apresentarem sinais clínicos, para assim se evitar a evolução da infecção para doença com 

plena demonstração sintomatológica. Este é, no entanto, um conceito algo utópico na prática 

clínica, já que os proprietários conduzem os animais à consulta apenas quando se apercebem 

que há algo que não está bem, e muitas das vezes, quando “o que não está bem” já ocorre há 

algum tempo. Outra situação que seria desejável, mas muito difícil de conseguir, seria 

padronizar os protocolos de tratamento, especialmente para prevenir o aparecimento de 

resistência a fármacos contra Leishmania, de forma a reduzir as eventuais implicações em 

saúde pública (Sollano-Gallego et al., 2011). 

Num estudo apresentado em 2013, Maia e colegas sublinham a importância da aplicação de 

terapias combinadas para reduzir e evitar a emergência e disseminação de resistência por parte 

do agente, um factor de grande importância quando os tratamentos empregam os mesmos 

fármacos contra a leishmaniose canina e humana (Maia, Nunes, Marques, Henriques, Rolão & 

Campino, 2013a). 

A organização LeishVet
11

 propôs um sistema com quatro estadios clínicos baseados nos sinais 

clínicos, nas alterações patológicas e no estado serológico dos animais, com vista a cobrir o 

espectro amplo de manifestações clínicas e de gravidade encontradas nas leishmanioses 

caninas (LCan). Encontram-se sugeridos na bibliografia diferentes protocolos de tratamento e 

de avaliação clínica consoante cada estadio clínico, e que estão descritos na Tabela 3. 

 

                                                 
11 A LeishVet é uma associação científica fundada em 2005 durante o fórum Worldleish 3, em Palermo, por veterinários de 

instituições académicas de diversos países que focam a sua pesquisa e actividade clínica em leishmaniose no âmbito da 

medicina veterinária (in: www.leishvet.info) 
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12  O termo negligência científica opõe-se à incúria normal no sentido em que a primeira significa que não se prestam 

cuidados no sentido de verificar se estes serão de facto necessários e a segunda resulta da pura incapacidade de cuidar ou da 

inacção. 

Tabela 3. Estadiamento clínico da leishmaniose canina baseada no estado serológico, sinais 

clínicos, resultados de laboratório, no tipo de tratamento e prognóstico para cada estádio. 

(adap. Sollano-Gallego et al, 2011). 

Estádio 

clínico 
Serologia  Sinais clínicos 

Resultados de 

laboratório 
Tratamento Prognóstico 

Estádio I 

Doença 

ligeira 

Nível de 

anticorpos 

negativo a 

fraco 

positivo 

Cães com sinais clínicos 

suaves como 

linfadenomegália 

periférica ou dermatite 

papular 

Geralmente sem 

alterações clínico-

patológicas 

 

Perfil renal normal: 

creatinina < 1,4 mg/dl; 

não proteinúricos: rácio 

UPC < 0,5 

Negligência 

científica12 / 

alopurinol ou 

antimoniato de 

meglumina ou 

miltefosina/alopurinol 

+ antimoniato de 

meglumina ou 

alopurinol + 

miltefosina 

Bom 

Estádio II 

Doença 

moderada 

Nível de 

anticorpos 

positivo 

alto 

Cães que para além de 

apresentar os sinais do 

Estádio I, podem 

apresentar ainda: lesões 

cutâneas difusas ou 

simétricas como 

dermatite 

exfoliativa/onicogrifose, 

ulcerações (plano nasal, 

almofadas plantares, 

proeminências ósseas, 

junções musculoctâneas), 

anorexia, perda de peso, 

febre e epistaxis 

Anomalias 

clinicopatológicas como 

anemia não regenerativa 

suave, 

hiperglobulinémia, 

síndrome de 

hiperviscosidade sérica 

 

Substádios 

a) Perfil renal normal: 

creatinina < 1,4 mg/dl; 

não proteinúrico: UPC 

< 0,5. 

b) Creatinina < 1,4 

mg/dl; UPC = 0,5-1 

Alopurinol + 

antimoniato de 

meglumina 

 

ou 

 

alopurinol + 

miltefosina 

Bom a 

reservado 

Estádio III 

Doença 

grave 

Nível de 

anticorpos 

médio a 

positivo 

alto 

Cães que para além de 

apresentar os sinais dos 

Estádios I e  II, podem 

apresentar sinais com 

origem nas lesões por 

deposição de complexos 

imunes: vasculite, artrite, 

uveíte e glomerulonefrite 

Anomalias 

clinicopatológicas 

referidas no Estádio II 

insuficiência renal 

crónica (IRC) estádio 

IRIS I com UPC > 1 ou 

estádio II (creatinina 

1,4-2 mg/dl) 

Alopurinol + 

antimoniato de 

meglumina 

ou 

alopurinol + 

miltefosina 

 

Seguir as 

recomendações IRIS 

para IRC 

Reservado a 

mau 

Estádio IV 

Doença 

muito 

grave 

Nível de 

anticorpos 

médio a 

positivo 

alto 

Cães com sinais listados 

no Estádio III e 

adicionalmente, 

tromboembolismo 

pulmonar ou síndrome 

nefrótico e patologia 

renal em estado final 

Anomalias 

clinicopatológicas do 

Estádio II 

DRC IRIS III 

(creatinina 2-5 mg/dl) e 

estádio IV (creatinina > 

5 mg/dl) Síndrome 

nefrótico: proteinúria 

marcada UPC > 5 

Alopurinol (apenas) 

 

Seguir as 

recomendações IRIS 

para IRC 

Mau 

* Cães com níveis de anticorpos negativos a médio positivo devem ser alvo de confirmação por outras 

técnicas de diagnóstico como a citologia, histologia, imunohistoquímica ou PCR. Níveis elevados de 

anticorpos, definidos como elevação 3 a 4 vezes acima do nível de limiar de positividade de um 

laboratório de referência, devem ser conclusivos para o diagnóstico de LCan. 

** Cães no estádio I (doença suave) poderão necessitar de tratamento menos prolongado com uma ou 

duas moléculas em combinação ou em alternativa, serem monitorizados sem tratamento. Contudo, a 

informação relativa a animais neste estádio é limitada e, como tal, as opções de tratamento carecem 

definição. 

UPC: urine protein/creatinin ratio; IRC: insuficienência renal crónica (no original: chronic renal 

disease, CRD); IRIS: Internationational Renal Interest Society. 
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Os fármacos mais utilizados para o tratamento da LCan, incluindo a posologia, efeitos 

secundários e combinações encontram-se listados na Tabela 4 (Sollano-Gallego et al., 2011). 

 
8.4 Antimoniais 

O antimónio (Stibium, 51Sb) tem sido usado na terapêutica da leishmaniose há séculos. Alguns 

autores demonstraram que o relato do seu uso como cosmético no Antigo Egipto resultou de 

uma interpretação errada de textos antigos, e que o real uso de compostos antimoniais seria o 

tratamento das lesões de leishmaniose cutânea (Estes, 1989). Na era moderna, o uso deste 

composto começou em 1905 quando Plimmer e Thompson demostraram a eficácia do 

tartarato de sódio e do tartarato de potássio contra tripanossomas, sendo estes 

subsequentemente usados no tratamento da tripanossomose humana em África. O primeiro 

registo do uso de antimónio tarteremético trivalente no tratamento da LC foi feito em 1913, 

por Viannia, sendo a sua eficácia confirmada em 1915 por Di Cristina e Caronia na Sicília e 

por Rogers na India (Cook, 2006). Os tratamentos com antimónio trivalente causavam vários 

efeitos secundários, o que promoveu a descoberta dos antimoniais pentavalentes, menos 

tóxicos e muito mais eficazes, que conduziram à síntese do gluconato de antimónio 

(Solustibosan
®
) em 1937 e ao estibogluconato de sódio em 1945 (Haldar, Sen & Roy, 2011). 

Actualmente, os compostos orgânicos de antimónio mais usados são o gluconato de 

antimónio sódico (estibogluconato sódico, Pentostan
®
; Wellcome Foundation Ltd, Brentford, 

Reino Unido) e o antimoniato de n-metilglucamina (Glucantime
®
; Merial, Lyon, França). 

Apesar do seu uso generalizado, a estrutura e modo de actuação destes compostos 

permaneceram desconhecidos durante décadas, devido ao seu estado pouco reactivo (Frézard, 

Demicheli & Ribeiro, 2009). Vários estudos sugerem que o antimónio pentavalente actua 

como um profármaco que é convertido em antimónio trivalente, mais activo e mais tóxico. 

Outros trabalhos suportam o papel directo do antimónio pentavalente. Dados mais recentes 

indicam que os tióis e as biomoléculas contendo uma ribose podem mediar a acção 

farmacológica destes compostos. A tripationa reductase e várias “zinc-finger proteins” têm 

Tabela 4. Protocolos de tratamento actuais para a leishmaniose canina. 

(adap. Sollano-Gallego et al, 2011). 

Fármaco Posologia Efeitos secundários principais 

Antimoniato de 

meglumina 

75-100 mg/kg SID ou 40-75 mg/kg BID 

durante 4 semanas, SC * 

Potencialmente nefrotóxico 

Abcessos cutâneos / celulite 

Miltefosina 2 mg/kg SID durante 28 dias, PO Vómitos, Diarreia 

Alopurinol 10 mg/kg BID Urolitíase por cristais de xantinas 

*o tratamento pode ser prolongado mais 2 – 3 semanas se as melhoras forem insuficientes 

SID: semel in die, uma vez por dia. BID: bis in die, duas vezes por dia. SC: subcutâneo. PO: per os. 
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sido identificadas como possíveis alvos moleculares (Dabiri et al., 2013; Fézard, Demicheli, 

Kato, Reis & Lizaraso-Jaimes, 2013). 

8.5 Miltefosina 

A miltefosina é um fosfolípido com uma estrutura semelhante aos compostos metabolizados 

pelas leishmanias, que actua por interferência da síntese da membrana celular do parasita, 

através da inibição da síntese de fosfocolina, o que conduz à apoptose. A actividade contra as 

formas promastigotas e amastigotas de Leishmania foi descrita pela primeira vez por Croft e 

colegas, que descobriram que a miltefosina inibia 100% da infecção por Leishmania donovani 

em ratos numa dose de 100 mg/kg/SID. A miltefosina é o único fármaco disponível para 

tratamento oral da leishmaniose humana e encontra-se registada desde o ano 2000 

(Impavido
®
, Aeterna Zentaris, Frankfurt, Alemanha) para o tratamento da LV humana no 

Nepal, e para o tratamento da forma cutânea da doença na América do Sul, Alemanha, Índia e 

Paquistão. A OMS não recomenda o uso da miltefosina como primeira escolha para o 

tratamento de qualquer forma de leishmaniose, dando preferência ao antimónio pentavalente e 

à anfotericina B liposomial. A eficácia da miltefosina varia de acordo com a espécie do 

protozoário e os dados de ensaios clínicos em vários países indicam que as respostas também 

variam entre os isolados da mesma espécie (Pachioni el al., 2013). A solução oral para uso 

veterinário (Milteforan
®
, Virbac, Carros, França) apresenta a vantagem de não ser eliminada 

pela via renal, pondendo assim ser indicada para cães com insuficiência renal. A miltefosina 

pode ser usada como fármaco único, tal como indicado no resumo das características do 

medicamento e em associação com o alupurinol, como referido por Meireles (2008) e como 

indicado pela LeishVet (Tabela 3). 

8.6 Alopurinol 

O alopurinol é um análogo estrutural da hipoxantina, que é usado no tratamento da gota 

humana. Nas leishmanias, inibe as enzimas que interconvertem as purinas, reduzindo a 

capacidade de síntese de ATP e uma restrição da síntese proteica, assim actuando como um 

leishmaniostático. O alopurinol apresenta uma baixa toxicidade e pode ser administrado por 

via oral (Meireles, 2008). De acordo com a LeishVet, pode ser usada como fármaco único, no 

Estádio IV de classificação da doença (Tabela 3). 

8.7 Domperidona 

A domperidona é um derivado dos benzimidazóis que actua como potenciador da imunidade e 

que demonstra eficácia no tratamento e prevenção da LCan. Actua como antagonista dos 
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receptores dopaminérgicos D2 e tem demonstrado eficácia no controlo e redução dos sinais 

clínicos e dos títulos de anticorpos em cães infectados por Leishmania infantum (Lenaro & 

Gaeta, 2012). Este fármaco é, normalmente, usado pelas suas propriedades antieméticas e pró-

cinéticas. O efeito secundário mais notável da domperidona é a hiperprolactinémia e foi 

demonstrado que nos humanos a prolactina tem um efeito positivo na resposta imunitária 

celular do tipo Th1, tendo estudos recentes demonstrado actividade semelhante nos caninos 

(Mur, 2012). Quando administrada a 0,5 mg/kg/24h durante 30 dias, é um tratamento seguro e 

eficaz para cães seropositivos com sinais clínicos muito ligeiros, e pode reduzir a utilização de 

outras moléculas leishmanicidas (Sabaté, Gomez-Ochoa, Jorge, Homedes & Ferrer, 2013). A 

combinação de domperidona com furazolidona
13

 também já foi testada, e segundo os autores 

foram obtidos resultados positivos no tratamento da leishmaniose cutânea canina por L. (V.) 

braziliensis (Passos, Rodrigues, Madureira, Giunchetti & Zanini, 2014). A eficácia da 

domperidona como preventivo da infecção em zonas de alta prevalência foi também estudada, 

tendo sido obtidos resultados positivos em ensaios com a duração de 21 meses; o protocolo 

consiste na administração diária de 0,5 mg/kg de domperidona, via oral, durante 30 dias, de 

quatro em quatro meses (DGAV, 2012; Sabat, Lliná, Homedes, Sust & Ferrer, 2014).  

8.8 Aminosidina (Paromomicina) 

O sulfato de aminosidina (ou paromomicina, PMM) é um antibiótico aminoglicósido inibidor 

da síntese proteica e tem sido usada no tratamento oral, tópico e parentérico de infecções 

bacterianas e parasitárias. É um inibidor da Síntese proteíca.de Leishmania, e apresenta uma 

eficácia de cerca de 73% no tratamento da leishmaniose visceral humana, na Índia, e de 50 a 

60% nos pacientes com a forma cutânea da leishmaniose, na Colômbia e América do Sul 

(Soto et al., 2004). É muitas vezes associado aos compostos antimoniais, potenciando a sua 

persistência ao nível do sangue (Meireles, 2008). Em 2006 foi registada na India para o 

tratamento da leishmaniose visceral humana e os ensaios clínicos de fase IV confirmaram a 

segurança e a eficácia do fármaco para o tratamento da LV, com uma taxa de cura de 94,2%. 

A paromomicina tem sido também empregue em tratamentos combinados com outros 

fármacos (Bhandari, Sundar, Dujardin & Salotraa, 2014), para o tratamento tópico da 

leishmaniose cutânea humana (Ben Salah et al., 2013). 

 

 

                                                 
13

 A furazolidona e outros nitrofuranos encontram-se proibidos devido aos efeitos mutagénicos e carcinogénicos 

(European Commission, 2010). 
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8.9 Anfotericina B 

A anfotericina B (AmB) é um macrólido poliénico usado principalmente como antifúngico, e 

que também apresenta actividade contra alguns protozoários. Actua ligando-se ao ergosterol, 

o que altera a permeabilidade da membrana celular. A AmB tem um profundo efeito 

nefrotóxico nos cães, por causar vasoconstrição renal e redução da taxa de filtração 

glomerular e, ainda, um possível efeito directo nas células epiteliais renais. Esta molécula 

pode ser administrada aos cães com leishmaniose numa dose altamente nefrotóxica, sob a 

forma de emulsão lipídica, ou formulação liposomal que reduz os efeitos tóxicos e direcciona 

a molécula para ser fagocitada pelos macrófagos, acumulando-se nos orgãos viscerais 

(Baneth, 2006). A formulação liposomal da AmB tem sido eficazmente usada em humanos e 

tem substituído largamente o tratamento destes pacientes com compostos antimoniais nos 

países Europeus (Gradoni, Gramiccia & Scalone, 2003). Contudo, um estudo sobre o uso de 

AmB liposomial em cães, falhou na demonstração de melhorias clínicas a longo prazo com 

eliminação da infecção (Oliva et al., 1995). Também num trabalho mais recente realizado em 

Portugal, determinou-se que os parasitas isolados a partir de cães infectados demonstraram 

baixa susceptibilidade in vitro aos principais fármacos usados no tratamento da LCan, 

incluindo a AmB (Maia, Nunes, Marques, Henriques, Rolão & Campino, 2013b). 

8.10 Diamidinas 

Têm sido estudados in vitro e em animais de laboratório, outras moléculas candidatas à 

utilização terapêutica, no entanto a sua utilização em ensaios clínicos controlados tem sido 

rara e, como tal, não são recomendados para o tratamento (Sollano-Gallego et al., 2011). 

Entre estas, encontram-se a pentamidina, uma diamidina aromática usada contra a 

pneumocistose, babesiose e tripanosomíase, que pode ser administrada por via endovenosa 

mas que pode causar irritação grave no local de injecção, hipotensão, taquicardia e emese. As 

diamidinas como a pentamidina usam-se como opção de segunda escolha no combate à 

leishmaniose, ou em caso de insucesso terapêutico com os animoniais, em relação aos quais 

apresentam uma toxicidade superior e eficácia inferior. A sua actividade relaciona-se com 

uma desorganização no metabolismo das proteínas e ácidos nucleicos, alterações sobre as 

mitocôndrias, ribosoma, cinetoplasto e bolsa flagelar (Meireles, 2008). 

8.11 Derivados do imizol 

Os derivados do imidazol (metronidazol, cetoconazol, itraconazol e secnidazol) são 

antifúngicos com afinidade pelos esteróis das membranas celulares das leishmanias, inibindo 
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a sua síntese, e também intensificam a gluconeogénese, provocanto o esgotamento das 

reservas e a morte dos parasitas. Os imidazóis também inibem a síntese de ácidos nucleicos, 

devido à formação de complexos com o ADN (Soto et al, 2004; Meireles, 2008). 

8.12 Glucocorticóides 

A infecção por Leishmania estimula a via de produção de NF-k, causando o aumento das 

quimiocinas MIP-1α e MCP-1, e assim induzindo a quimiotaxia dos macrófagos, o que agrava 

a infecção, apesar da inibição da via inflamatória. Ambas as moléculas são quimio-atractivos  

potentes para os monócitos, macrófagos e linfócitos e demonstrou-se que estas se encontram 

envolvidas na regulação da diferenciação dos linfócitos Th1 e Th2, potenciando a maturação 

dos linfócitos Th2, ao aumentar a produção de IL-4 e inibindo a produção de IL-12. Rose 

(2014) demonstrou que os glucocorticóides dexametasona e hidrocortisona reduzem 

substancialmente a parasitemia em ratos BALB/c infectados por Leishmania major através da 

diminuição da produção de MCP-1 e MIP-1α, enquanto aumentam simultaneamente os níveis 

de IFN-γ. O mesmo trabalho, baseando-se em estudos relativos às doses terapêuticas e efeitos 

secundários dos glucocorditóides,  refere que o uso destas moléculas pode ser uma abordagem 

promissora na imunoprofilaxia e quimioterapia de infecções por L. major. 

 

9. Necessidade de outros alvos terapêuticos 

A maioria dos fármacos empregues nos tratamentos da LV e da LC foram introduzidos há 

mais de cinquenta anos, contudo a situação tem-se vindo a alterar e começam a ficar 

disponíveis outras formas de tratamento. No entanto, parece claro que a ambição inicial de 

desenvolvimento de uma única molécula ou formulação, que fosse eficaz contra todas as 

formas de leishmaniose era demasiado optimista. Não só as espécies de Leishmania diferem 

intrinsecamente nas suas sensibilidades aos fármacos, como também os locais de 

desenvolvimento das infecções na forma visceral e cutânea impõem perfis farmacocinéticos 

diversos às moléculas a ser empregues no seu tratamento. 

Uma das principais lacunas no processo de desenvolvimento de novos fármacos 

antileishmaniais (bem como de fármacos contra outras doenças parasitárias) tem sido a falta 

de interacção entre a indústria química e os agentes da investigação biológica, com vista a 

obter os melhores compostos passíveis de chegar a um processo de desenvolvimento. Muitos 

foram os artigos publicados (sobretudo por investigadores universitários ou por institutos de 

investigação estatal e, em menor expressão, por cientistas baseados na indústria), que 

demonstraram que o composto X inibe in vitro o processo enzimático Y. No entanto, poucos 
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destes trabalhos tiveram seguimento prático no sentido de verificar se tais compostos teriam 

actividade útil contra a leishmaniose em modelo animal. Para além deste, observam-se ainda 

outros dois problemas: (i) a obtenção de e o acesso a bibliotecas químicas que possam ser 

analisadas para a descoberta de novos compostos inibitórios (estas bibliotecas são geralmente 

propriedade das empresas farmacêuticas, havendo acesso limitado às mesmas); e (ii) a 

possibilidade de obter a protecção da propriedade intelectual desenvolvida, através do registo 

de patentes (que são dispendiosas de obter e geralmente só são eficazes se formuladas em 

parceria com a indústria) (Croft & Coombs, 2003). 

Por estes motivos, a busca de hipóteses terapêuticas alternativas a partir de moléculas já 

existentes, a pesquisa de proteínas-alvo através da análise bioinformática de bases de dados de 

acesso aberto (UniProt, NCBI Structure, GeneDB) contendo os perfis genéticos e moleculares 

das proteínas dos parasitas, e a pré-selecção de moléculas através da utilização de modelos 

informáticos, os chamados testes in silico (Crowther et al., 2010; Ravooru, Ganji, 

Sathyanarayanan & Nagendra, 2014), e o aproveitamento do potencial da computação 

voluntária distribuída, como no exemplo da World Community Grid
14

 (Muskus, Florez & 

Ochos, 2013), tornam-se todos modelos logicamente válidos, relativamente baratos e práticos 

neste tipo de pesquisas. A escolha das fluoroquinolonas para realizar os testes seguidamente 

descritos foi feita com base na primeira e segundas premissas: (i) tentar aferir a actividade de 

moléculas já estabelecidas comercialmente em utilizações alternativas às normalmente 

usadas, e; (ii) ter como base o facto de estarem presentes em Leishmania os mesmos alvos 

sobre os quais actuam esta família de antibióticos (no caso, as topoisomerases do kADN das 

formas promastigota de Leishmania). 

9.1 Topoisomerases 

Em 1965, Vinograd, Lebowitz, Radloff, Watson e Laipis produziram as primeiras 

electromicrofotografias de ADN circular, pertencente ao polioma vírus (SV40), e descobriram 

que sob certas condições experimentais, a molécula de ADN adquiria uma conformação 

semelhante à de um elástico enrolado várias vezes sobre si mesmo, e dessa forma, foi 

nomeado "supercoiled" (superenrolado), em oposição à forma topologicamente sem torção ou 

"relaxed" (relaxado). O superenrolamento de uma molécula de ADN deve-se à tensão gerada 

por um excesso ou um deficit no número de ligações (lk) entre as duas cadeias antiparalelas 

                                                 
14 A World Community Grid aproveita o poder de processamento de computadores pessoais disponibilizados por voluntários. 

O projecto Drug Search for Leishmaniasis desta rede pretendeu, de Agosto de 2011 a Agosto de 2013, identificar para 583 

proteínas-alvo, 600.000 moléculas candidatas e identificou 50 destas que podem ser desenvolvidas para o tratamento da 

leishmaniose. No âmbito desse projecto, o autor disponibilizou 283 horas de computação que geraram 14 resultados (Figura 

66, Anexos). 
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da dupla hélice. No estado de superenrolamento, a informação codificada no material genético 

não está acessível aos mecanismos de transcrição e de replicação, e torna-se essencial a 

passagem do lk a zero (Vologodskii, Lukashin, Anshelevich, & Frank-Kamenetskii, 1979).  

Para relaxar o ADN superenrolado, é necessário que se formem cortes numa ou em ambas as 

cadeias, permitindo às suas extremidades rodar livremente, sendo que os cortes devem ser 

transitórios para que se mantenha a integridade da mensagem contida no código genético. 

Desta forma, as mudanças na topologia do ADN são orquestradas por proteínas que causam 

aberturas transitórias nas cadeias, permitindo a passagem de uma cadeia (simples ou dupla, 

conforme o tipo de isomerase) através do orifício criado transitoriamente (Figura 14). 

 

As topoisomerases são enzimas nucleares que desempenham esse papel crucial na transcrição 

e recombinação do ADN, na remodelação da cromatina e nos eventos de replicação que 

conduzem à criação e eficiente compactação de dois genomas idênticos, conseguindo-o 

através da criação dos referidos cortes temporários, duplos ou simples, na cadeia de ADN. 

Como a composição química e ligações dentro da molécula de ADN permanecem iguais, as 

moléculas enroladas e desenroladas são isómeros químicos, sendo apenas diferentes na sua 

topologia, daí a denominação. Estas enzimas, as topoisomerases, são isomerases que regulam 

a topologia do ADN (Champoux, 2009), ou seja, são enzimas que modificam a estrutura 

tridimensional do ADN sem alterar a sua sequência nucleotídica (Osheroff, 1989). 

Foram encontradas nos eucariotas superiores pelo menos cinco topoisomerase diferentes 

(Tabela 5), que podem ser agrupadas em duas categorias ou famílias: (1) A família tipo I que 

inclui as topoisomerases I, IIIα, IIIβ, e (2) a família do tipo II que é formada pelas 

topoisomerases IIA e IIB (Tabela 5) (Pommier et al., 2010).  

 

 

Figura 14. Problemas topológicos resolvidos por topoisomerases 
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Tabela 5. ADN topoisomerases (adap. de Bates & Maxwell, 2005). 

Tipo IA IB 

IIA 

(cortes com 4 

pares de bases) 

IIB 

(cortes com 2 

pares de bases) 

Exemplos, 

semelhanças 

TopI, TopIIIα e 

III, girase reversa 

Top V tipo IC 

Top eucariótica tipo 

I 

Top IIα e II, DNA 

girase (E. coli), Top 

IV 

Top VI 

Subunidades Monómero * Monómero * 
Homodímero ou 

Heterodímero 

Homodímero ou 

Heterodímero 

Dependência de 

catiões 
Sim (Mg

2+
) Não Sim (Mg

2+
 e Ca

2+
) Sim (Mg

2+
 e Ca

2+
) 

Dependência de 

ATP 
Não Não Sim Sim 

Corte de Cadeia 

Única ou Cadeia 

Dupla 

única única dupla dupla 

Polaridade da 

clivagem 
5´ 3´ 5´ 5´ 

Mudança no 

Linking Number 
+/- 1 

+/- qualquer 

número íntegro 
+/- 2 +/- 2 

Nota: as topoisomerases III e IV não representam “tipos” de mecanismos de actuação das 

topoisomerases (como os tipos I e II). 

*As TopI dos tripanosomatídeos são heterodímericas. 

 

As enzimas do tipo I ligam-se à cadeia dupla de ADN e cortam uma cadeia de cada vez, de 

forma a permitir o relaxamento da hélice (Figura 15). Mais especificamente, a cisão mediada 

pela topoisomerase I envolve um ataque nucleofílico pelo grupo OH da tirosina pertencente 

ao centro activo da enzima, à ligação fosfodiéster do ADN a ser clivado. Este ataque resulta 

na ruptura do esqueleto fosfodiéster e na formação de uma ligação fosfotirosina entre a 

enzima e o ADN. Este complexo binário covalente topoisomerase I−ADN, também chamado 

complexo de clivagem, é em condições fisiológicas um estado intermediário 

 

Figura 15. Reacções das topoisomerases tipo I. (adap. de Bates & Maxwell, 2005) 
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O relaxamento da hélice é conseguido através da passagem (tipo Iα) ou do movimento 

giratório controlado (tipo I) da cadeia de ADN cortada em redor da cadeia que é mantida 

intacta, seguido pelo restabelecimento da continuidade do esqueleto fosfodiéster através da 

religação da cadeia cortada, com libertação da topoisomerase I e turnover da enzima (Wang, 

1998). Geralmente, as topoisomerases tipo I não requerem ATP, mas Sengupta e colegas 

(2011) demonstraram que o ATP estimula o relaxamento da invulgar
15

 topoisomerase I, 

heterodimérica, de L. donovani (LdTOP1L/S), na ausência de Mg
2+

. Esta estimulação é 

independente da hidrólise do ATP mas requer como co-activador o catião mencionado. O 

ATP liga-se à topoisomerase I e aumenta a sua velocidade de rotação. 

Em contraste, as enzimas do 

tipo II (Figura 16), que 

normalmente são ATP-

dependentes, são capazes de 

realizar cortes simultâneos 

em ambas as cadeias da 

hélice dupla, diminuindo 

assim as forças de torção dos 

super-enrolamentos (Wang, 

1996). É de realçar que estas 

enzimas do tipo II mostram 

forte afinidade por 

moléculas de ADN 

superenrolado em relação às moléculas no estado relaxado (Crisona, Strick, Bensimon, 

Croquette & Cozzarelli, 2000). Nas enzimas topoisomerase II observou-se que a clivagem 

ocorre preferencialmente em certas sequências de nucleótidos onde estão situados os seus 

locais de ligação, mas não há uma clara especificidade (Burden & Osheroff, 1999). 

Em qualquer dos casos, ambos os tipos de topoisomerase cortam o ADN na ligação 

fosfodiéster através de ataque nucleofílico efectuado por um resíduo catalítico de tirosina que 

se liga ao grupo fosfato terminal da cadeia cortada. As reacções catalíticas de ambas as 

topoisomerases são altamente reversíveis e deixam a sequência de ADN inalterada após a sua 

reacção. 

                                                 
15 As TOP1 de tripanossomas e leishmanias apresentam uma substancial diferença em relação às encontradas noutras 

espécies: ao contrário da maioria dos organismos estudados até ao momento, as TOP1 destes microorganismos são proteínas 

heterodiméricas (Diáz Gonzáles et al., 2008). 

 

Figura 16. Reacções das topoisomerases tipo II. 

(adap. de Bates & Maxwell, 2005) 
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Embora ambas as topoisomerases possam relaxar ADN super-enrolado, apenas a 

topoisomerase II pode decatenar
16

 moléculas de ADN. É de sublinhar que ao longo do ciclo 

celular, as topoisomerase I e topoisomerase IIβ não mudam a sua concentração, no entanto, os 

níveis de expressão da topoisomerase IIα flutuam relativamente ao estado de proliferação e da 

fase do ciclo celular. Em particular, o mARN da topoisomerase IIα atinge um pico no final 

das fases S e G2/M várias vezes superior ao valor observado em células em G1 (normalmente 

dez vezes mais). Os altos níveis de topoisomerase IIα durante os estágios finais da replicação 

do ADN destinam-se a ajudar à descondensação dos cromossomas e a eventos de segregação 

mitóticos (Goswani et al., 2000). 

A topoisomerase II da L. infantum (LiTOP2) foi localizada no núcleo e no cinetoplasto 

(Hanke et al., 2003) sugerindo que esta enzima desempenha um papel relevante na 

remodelação da cromatina nuclear e do cinetoplasto (kADN). Devido à extensa homologia da 

LiTOP2 com as ADN girases bacterianas, as fluoroquinolonas (antibióticos que inibem estas 

enzimas bacterianas) mostraram efeitos leishmanicidas importantes in vitro (Rougier et al., 

2008) e in vivo (Bianciardi et al., 2004). Por sua vez, a caracterização das topoisomerases I de 

Leishmania demonstrou que estas possuem uma estrutura peculiar, sendo formadas por duas 

sub-unidades heterólogas, ao contrário das enzimas dos mamíferos, que são monoméricas, o 

que levou a pensar nestas TopI como potenciais alvos de acção terapêutica através da 

utlização de inibidores dirigidos contra as enzimas heterodiméricas do parasita e que não 

actuem nas formas monoméricas do hospedeiro (Balaña-Fouce, Redondo, Pérez-Pertejo, 

González & Reguera, 2006). 

As topoisomerases dos parasitas tripanosomatídeos têm merecido uma atenção especial, uma 

vez que poderão constituir um potencial alvo para a inibição selectiva da sua viabilidade e 

multiplicação. Estas enzimas cumprem um papel imprescindível na modulação da topologia 

do ADN durante a replicação, transcrição, recombinação e reparação, sendo alvos 

confirmados para a acção terapêutica de agentes antitumorais e antibacterianos. As 

topoisomerases do tipo I e do tipo II dos membros da ordem Kinetoplastida contém variações 

estruturais e bioquímicas relevantes relativamente às enzimas correspondentes dos mamíferos, 

e executam funções críticas na organização do ADN cinetoplástico (kADN), que é uma 

estrutura exclusiva destes parasitas. Desta forma, é possível apoiar o conceito de concepção 

de inibidores específicos de topoisomerasese em Leishmania e noutros tripanosomatídeos. Os 

inibidores irreversíveis de topoisomerases estabilizam os complexos intermediários enzima-

substrato (“complexos de clivagem”), induzindo a quebra do ADN mediada pelas 

                                                 
16 A catenação é o processo através do qual duas moléculas de ADN circular se interligam. Isto ocorre após a replicação do 

ADN, em que duas cadeias simples são catenadas, podendo replicar-se, mas não se podem separar para as células-filhas. A 

quebra das cadeias duplas (decatenação) só pode ser conseguida pelas ToP II. 
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topoisomerases, levando à interrupção da replicação e, consequentemente, à apoptose. As 

topoisomerases destes parasitas têm sido implicadas na actuação de moléculas anti-leishmania 

tradicionais, incluindo a pentamidina e o estibogluconato de sódio antimonial pentavalente, e 

em vários estudos, as fluoroquinolonas demonstraram exercer efeito citotóxico selectivo sobre 

culturas de Leishmania (Romero, Saraiva & Walker, 2005; Jean-Moreno, Rojas, Goyeneche, 

Coombs & Walker, 2006; Cortázar, Coombs & Walker, 2007). 

9.2 ADN cinetoplástico (kADN) 

Apesar de ter sido há mais de um século que o cinetoplasto foi pela primeira vez descrito, e há 

quase tanto tempo que este foi identificado como uma estrutura que reage positivamente à 

técnica de Feulgen (1919), um corante que identifica ADN, foi apenas há pouco mais de 40 

anos que vários investigadores descobriram por microscopia electrónica que se trata de ADN 

mitocondrial organizado numa estrutura que contém milhares de minicírculos e maxicírculos 

catenados (Riou & Delain, 1969). Normalmente, as células eucariotas contêm várias 

mitocôndrias, mas os organismos da ordem Kinetoplastida, onde se incluem as leishmanias, 

têm apenas uma mitocôndria que contém esse genoma invulgar denominado ADN 

citetoplástico (kADN). 

Tal como no núcleo, este ADN presente nas mitocôndrias réplica-se de forma autónoma e 

codifica para várias proteínas mitocondriais, incluindo aquelas envolvidas no ciclo 

respiratório. O kADN é uma rede de milhares de anéis de ADN circular catenados, 

organizados em dois tipos de estrutura: os minicírculos e os maxicírculos. Os maxicírculos 

são na ordem de algumas dezenas enquanto os minicírculos são milhares, interpostos 

covalentemente entre si e formando um disco compacto de kADN, que se encontra 

posicionado numa região especializada da matriz mitocondrial junto ao corpo basal flagelar. 

Crê-se que a organização deste ADN é basicamente a mesma em todos os cinetoplastídeos: os 

minicírculos encontram-se esticados paralelamente ao eixo do disco (Figura 17), e a 

configuração é mantida estável por histonas (Liu, Liu, Motyka, Agbo & Eglund, 2005). 

Durante o processo de replicação do ADN, que ocorre na fase S, quer os minicírculos quer os 

maxicírculos encontram-se relaxados e decatenados, e não super-enrolados, o que é o oposto 

do que sucede noutras células eucariotas, onde a replicação do ADN mitocrondrial ocorre 

aleatoriamente ao longo do ciclo celular (Kapoor et al., 2010). Cada minicírculo encontra-se 

ligado a três minicírulos vizinhos (três estádios de valência), mas à medida que a replicação 

progride, e aumenta o número de minicírculos, a valência aumenta de três para seis na fase S, 

baixando depois novamente para três na fase G, por um processo denominado remodelação do 

kADN. Para a replicação do kADN ocorrer, cada um dos minicírculos deve ser 
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individualmente desligado da estrutura em rede por uma topoisomerase II, e depois de 

terminada a sua replicação, estes minicírculos originais devem religar-se a esta. 

 

Figura 17. (A, B) Diagrama de um segmento de kADN e (C) respectiva divisão na mitocôndria 

de Leishmania. 

 
C.  

Na rede de kADN, cada minicírculo encontra-se perpendicular ao plano, como em B, representando a 

linha vertical, o eixo do disco (Torri, Carpenter & Englund, 1996). A divisão da mitocôndria e do 

ADN mitocondrial (mADN) ocorre de forma sincronizada com a divisão do ADN nuclear, 

aproximadamente coincidente com a fase S deste (Simpson & Braly, 1970). 

k: cinetoplasto; n: núcleo; m: mitocôndria. 
 

Todos os minicírculos encontram-se covalentemente fechados antes da replicação, mas após 

serem replicados, todos contêm pelo menos uma abertura até todos os minicírculos serem 

replicados. Julga-se que estes cortes servem para indicar que o minicírculo completou a 

replicação e assegurar que esta ocorre apenas uma vez por geração (Liu et al., 2005). No final, 

os cortes nos minicírculos são reparados e ocorre uma cisão ao longo do diâmetro da rede 

duplicada dividindo-a em duas de tamanho igual (Chen et al., 1995). Tem sido proposto que 

no processo em que é mantida pelo menos uma abertura nos minicírculos até ao final do 

processo de replicação, bem como a cisão da rede, esteja envolvido um grupo de proteínas 

que restringem a actividade da topoisomerase II (Kapoor et al., 2010). 

A replicação dos maxicírculos é menos conhecida, sabendo-se que a iniciam 

unidireccionalmente numa região não codificante, formando estruturas 
17

, mas ao contrário 

dos minicírculos, os maxicírculos não se destacam da rede durante a replicação (Carpenter & 

Englund, 1995). Os maxicirculos codificam ARN ribosomal (ARNr) e subunidades dos 

complexos respiratórios, à semelhança dos produtos genéticos do ADN mitocondrial (mADN) 

dos eucariotas superiores, mas a expressão genética mitocondrial dos cinetoplastídeos difere 

no facto de haver uma cooperação entre os transcriptos dos maxicírculos e dos minicírculos. 

                                                 
17 Nome dado à forma da forquilha de replicação que é gerada pela existência de um único ponto de origem de replicação, 

que é semelhante à letra Grega theta, . Em outros eucariotas com cadeias cromossómicas lineares mais longas, existem 

vários pontos de origem da replicação e não se formam estas estruturas. 
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O mARN dos maxicírculos encontra-se não processado, requerendo edição sob a forma de 

inserção ou excisão de resíduos de uridilato. Os minicírculos transcrevem sequências que são 

necessárias ao processamento do mARN e à sua passagem à forma funcional, através da 

codificação de ARN-guias que servem como matrizes para a inserção ou delecção dos 

resíduos de uridilato. Devido à variedade de transcritos provenientes dos maxicícirculos e à 

sua extensa edição subsequente, é necessário um grande número de ARN guia, pelo que se 

explica o elevado número de sequências minicirculares no kADN (Figura 18)  (Simpson, 

Aphasizev, Gao & Kang, 2004). 

Figura 18. Electro microfotografia de kADN de Crithidia fasciculata, um cinetoplastídeo. 

 

À esquerda, segmento da rede de 

kADN intacto, com minicírculos 

e parte de maxicírculos (seta). À 

direita rede de kADN decatenado 

pela topoisomerase II, com 

minicírculos individualizados 

(2,5kb) e um maxicírculo isolado 

(seta) (Liu et al., 2005).  

Barra = 0,3 μm. 

 

Em estudos de 2013, a importância do kADN foi mais uma vez realçada, demonstrando a sua 

utilidade como método de diagnóstico da leishmaniose; os pêlos podem acumular substâncias 

estranhas ao organismo, de natureza biológica ou química, e foi documentada a presença de 

kADN de L. major nos pêlos de cães e murganhos experimentalmente infectados (Iniesta et 

al., 2013), e ainda em amostras de pêlo de animais silvestres (Vulpes vulpes, Canis lupus, 

Martes foina, Rattus norvegicus e Erinaceus europaeus), através da reação em cadeia de 

polimerase em tempo real (qPCR), podendo constituir um novo método de detecção para os 

estudos epidemiológicos desta zoonose (Muñoz-Madrid et al., 2013). 

Em todos estes processos de replicação génica é evidente a importância das topoisomerases e 

a relevância de se aprofundar o conhecimento sobre formas de regulação ou inibição destas 

enzimas, com o objectivo de encontrar agentes quimioterápicos eficazes, não apenas contra 

Leishmania, mas também para muitos outros agentes infecciosos. 

9.3 Fluoroquinolonas 

A primeira preparação de um alcalóide com a estrutura química de quinolona foi realizada por 

Price e colaboradores, em 1949, mas o composto não possuía actividade biológica. Em 1960, 
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Barton e colaboradores isolaram o ácido 6-cloro-1H-etil-4-oxo-quinolino-3-carboxílico a 

partir da cloroquina, durante a pesquisa de compostos com acção antimalárica e verificaram 

que este mostrava actividade antibacteriana (Pallo-Zimmerman, Byron & Graves, 2010). A 

partir daí, a era das quinolonas desenvolveu-se com a descoberta do ácido nalidíxico em 1962 

por George Lescher e colaboradores. Este ácido contém um núcleo naftiridínico e deu origem 

ao desenvolvimento de vários análogos como o ácido oxolínico, a cinoxacina, o ácido 

pipemídico, entre outros, no entanto nenhum destes apresentava propriedades terapêuticas 

aceitáveis. 

O núcleo benzopiridona (quinolona) provou ter melhor resposta à manipulação química, de 

forma a aumentar a potência antibacteriana, e a descoberta da acção do átomo de flúor e do 

anel piperazinil no núcleo quinolona (presentes na norfloxacina, pefloxacina, ciprofloxacina, 

ofloxacina, flumequina, entre outras), revolucionou a importância química e terapêutica das 

fluoroquinolonas. Assim, o termo quinolona (C0034428)
18

, em geral, refere-se a uma classe 

de inibidores que inclui as naftiridonas, quinolonas, quinazolinas, isotiazoloquinolonas e 

agentes relacionados, derivados do ácido carboxílico naftiridino, ácido carboxílico quinolono 

ou do ácido nalidíxico. 

As fluoroquinolonas (C0949665) são um grupo de moléculas que contêm pelo menos um 

átomo de flúor e um grupo piperazinil (Figura 19). Estes compostos têm como alvo duas 

                                                 
18 Referência do Unified Medical Language System 

Figura 19. Características estruturais das fluoroquinolonas 

 

As posições 3 e 7 são essenciais para a ligação às ADN Girases (Top II). 

R1 – Et, ciclopropil, anéis aromáticos, halo, etc. 

R2 – H, −SMe, ou R1 e R2 podem formar um anel. 

R5 – H, −NH2, −OMe. 

R7 – N ligado a um anel cicloalquilamina. 

X – N, CH, CF, C−OMe ou X e R1 podem formar um anel. 

(adap. de Domagala, 1994, e Anand, Somasundaram, Doble & Paramasivan, 2011). 
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enzimas bacterianas essenciais, a ADN girase (topoisomerase II) e a topoisomerase IV. 

Ambas as enzimas contêm 4 subunidades (2GyrA ou ParC e 2 GyrB ou ParE), e actuam 

fazendo passar uma molécula de dupla cadeia de ADN através de outra. Durante este 

processo, as fluoroquinolonas estabilizam os complexos entre as enzimas e o ADN, causando 

a produção de fragmentos de ácidos nucleicos livres, ligados covalentemente às enzimas pelas 

suas extremidades 5’, sob a forma de “complexos clivados” ou “de clivagem” (Figura 20). 

Figura 20. Modelo de ligação das fluoroquinolonas 

 

A sequência de ADN ilustrada é o local de clivagem preferido pela ADN girase no plasmídeo 

pBR322. Os locais de clivagem estão assinalados com setas pretas. A sequência que rodeia o local de 

clivagem encontra-se linearizado. A quinolona está representada por uma barra cinzenta. A(i) 

representa a quinolona encaixada entre as bases, A(ii) representa a quinolona substituindo os resíduos 

de citosina, que se extrude da cadeia. B: bolsa de ligação às quinoloas (ciprofloxacina) da ADN girase. 

○P  ilustra a posição aproximada do esqueleto glúcido-fostato do ADN (adap. de Heddle & Maxwell, 

2002). 

 

A formação destes complexos resulta na interrupção do movimento das forquilhas de 

replicação e da transcrição, inibindo o crescimento bacteriano (Figura 21). 

Figura 21. Mecanismo de acção das fluoroquinolonas  

 

Estabilização do complexo 

clivável ADN-topoisomerase 

I na presença de replicação 

em curso gera alterações 

citotóxicas no ADN (adap. 

de Takimoto, 1997). 

Se as concentrações de quinolona aumentarem acima dos valores bacteriostáticos ocorre 

fragmentação dos cromossomas, denominada clastogénese, de onde advém um efeito letal por 

estimulação da produção de espécies reactivas de oxigénio (ROS). A mais importante destas é 

o anião radical superóxido (O2
-
), que se transforma em peróxido de hidrogénio, que por sua 
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vez, pela reacção de Fenton, gera radicais hidroxilo muito tóxicos (Drlica, Hiasa, Kerns, 

Malik, Mustaev & Zhao, 2009; Wang, Zhao, Malik & Drlica, 2010). 

A fragmentação dos cromossomas ocorre por dois mecanismos: um é bloqueado por co-

tratamento com inibidores de síntese proteica, como o cloranfenicol, ou por tratamento com 

uma mistura gasosa anaeróbia (Malik, Hussain & Drlica, 2007). As quinolonas de primeira 

geração (ácido nalidíxico e oxolínico) actuam principalmente por esta via. Os compostos de 

segunda e terceira geração, como a ciprofloxacina, matam as bactérias anaerobiamente e na 

ausência de síntese proteica. Esta observação define uma segunda via de letalidade celular, 

insensível ao cloranfenicol, e que se postula ocorrer através de dissociação das subunidades 

da TopII (Wang, Zhao, Malik & Drlica, 2010). Em qualquer dos casos, é de salientar que a 

inibição da replicação e os mecanismos de morte celular são distintos, e a primeira não 

implica a segunda (Drlica, Hiasa, Kerns, Malik, Mustaev & Zhao, 2009). 

A eficácia das fluoroquinolonas no tratamento da leishmaniose canina tem sido documentada 

em alguns trabalhos, onde foi testada a acção da marbofloxacina (Vouldoukis, Rougier, 

Dugas, Pino, Mazier & Woehrlé, 2006; Rougier, Vouloukis, Fournel, Peeres & Woeherlé, 

2008); da enoxacina, ofloxacina, ciprofloxacina, lomefloxacina, cinoxacina, norfloxacina e 

ácido nalidíxico, em macrófagos infectados com amastigotas (Romero, Saraiva & Walker, 

2005); da ofloxacina, norfloxacina, ciprofloxacina, enoxacina e pefoflaxina in vivo (Raether, 

Seidenath & Hofmann, 1989); e Bianciardi e colegas (2004), avaliaram in vitro e in vivo, em 

36 cães, a eficácia da enrofloxacina, isoladamente ou em associação com o metronidazol, no 

tratamento da leishmaniose. Nos estudos in vivo, a enrofloxacina (20 mg/kg q24h PO), 

combinada com metronidazol (10 mg/kg) foi administrada durante quatro semanas, e 

paralelamente um outro grupo de animais foi tratado apenas com enrofloxacina na mesma 

dose, e outro com apenas antimoniato de meglumina. Em 70% dos cães tratados com a 

combinação e 50% dos animais tratados apenas com enrofloxacina houve remissão dos sinais 

clínicos, total ou quase total. Num segundo estudo, foi observada remissão clínica total em 

33% dos animais tratados com marbofloxacina (2 mg/kg q24h PO, 28 dias). Em ambos os 

ensaios não foram reportados efeitos secundários. Os estudos in vitro, efectuados em culturas 

axénicas de promastigotas ou em amastigotas infectantes de culturas de macrófagos, têm 

produzido resultados variados, por vezes discrepantes entre si (Vouldoukis et al., 2006 e 

Farca et al., 2012), sendo as discrepâncias possivelmente devidas às diferenças entre os 

modelos in vitro usados, às estirpes dos parasitas (“wild type” ou estirpes com muitas 

passagens), e mesmo aos diferentes métodos empregues. Em todo o caso, não se encontram 

referências aos efeitos anti leishmania das fluoroquinolonas mais recentes e mais potentes, de 
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terceira e quarta geração, motivo pelo qual ensaios de citotoxicidade podem ser uma mais-

valia na investigação de fármacos quimioterápicos para a leishmaniose. 

Nadifloxacina (2ª geração) 

 

Figura 22. Nadifloxacina 

A nadifloxacina (Figura 22) é uma fluoroquinolona de segunda geração com largo espectro 

antibacteriano contra Gram positivos (Gram+) e Gram negativos (Gram-), aeróbios e 

anaeróbios. Possui actividade antibacteriana potente contra Staphylococcus aureus resistentes 

à meticilina (MRSA) e S. aureus sensíveis à meticilina. Activa contra outras estirpes de 

MRSA resistentes às fluoroquinolonas. A nadifloxacina não tem mostrado resistência cruzada 

com outras fluoroquinolonas mais recentes. Por aplicação tópica em humanos, atinge 

concentrações plasmáticas de 1 a 3 ng/mL, não devendo ser usada para o tratamento de 

agentes relativamente inofensivos, como acne vulgaris, devido à possibilidade de 

desenvolvimento de resistências. O tempo de semi-vida em administração tópica única é de 

19,4 horas. A nadifloxacina tem acção inibitória sobre a topoisomerase IV e a ADN girase 

(Takei, Fukuda, Kishii & Hosaka, 2001). 

Pefloxacina (2ª geração) 

 

Figura 23. Pefloxacina 

A pefloxacina (Figura 23) é uma quinolona de segunda geração, análoga da norfloxacina. 

Possui excelente actividade contra bactérias anaeróbias Gram+ e Gram-. O seu tempo de 

semi-vida é de 8,6 horas, começando a ser eliminada entre as 11 e as 12 horas após a 

administração. Os seus metabolitos (84% na forma de pefloxacina desmetilada, norfloxacina e 

oxido-N de pefloxicana) e a pefloxacina inalterada (9-16%) podem ser encontrados na urina 

84 horas após a administração, sendo a maior via de eliminação a renal. A pefloxacina é 

metabolizada principalmente pelo fígado (58%-90%) via citocromo P450 (Montay, Goueffon 

& Roquet, 1984). 
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Rufloxacina (2ª geração) 

 

Figura 24. Rufloxacina.  

A rufloxacina (Figura 24) é uma fluoroquinolona de segunda geração que inibe 

especificamente as ADN girase bacterianas, a diferenciação dos linfócitos B e possui efeito 

fotosensibilizante. Tem actividade contra a maioria das Enterobacteriaceae, Neisseria 

meningitis, Haemophilus influenziae e estafilococos sensíveis à meticilina. A absorção pela 

mucosa gastrointestinal é rápida, com concentração plasmática máxima a ser alcançada após 4 

horas depois da administração, com valores de 3 a 5 mg/litro, e uma semi-vida plasmática de 

35h (Moretti, Pauluzzi & Cesana, 2000). 

Balofloxacina (3ª geração) 

 

Figura 25. Balofloxacina 

A balofloxacina tem um grupo metilaminopiperidina na posição 7 e na posição 8 possui um 

grupo metoxilo (Figura 25). É muito eficaz em organismos Gram-positivos, atuando em 

estafilococos, em pneumococos multi-resistentes e em bactérias Gram-negativas. A sua 

metabolização é feita a nível renal (Bian, Tian, Zhang, Xu, Li & Cao, 2007), sendo que 70 a 

80% do composto é excretado na urina sem qualquer tipo de metabolização (Kozawa, 

Uematsu, Matsuno, Niwa, Nagashima & Kanamaru, 1996). 

Grepafloxacina (3ª geração) 

 

Figura 26. Grepafloxacina 

A grepafloxacina (Figura 26) é uma fluoroquinolona com um largo espectro de acção. Tem 

uma boa capacidade de penetração nos tecidos e sofre acumulação nas células fagocíticas 

(Kozawa et al., 1996). Nos humanos é metabolizada principalmente a nível hepático e 
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excretada nas fezes (Efthymiopoulos, 1997); somente 10 a 13% é eliminada pela urina sem 

alteração (Kozawa et al., 1996). Foi retirada do uso clínico em 1999 devido a efeitos no 

prolongamento do intervalo QT (Sprandel & Rodvold, 2003). 

Pazufloxacina (3ª geração) 

 

Figura 27. Pazufloxacina 

A pazufloxacina é uma fluoroquinolona tricíclica com um grupo a-aminociclopropil na 

posição C10 (Figura 27). Tem um mecanismo de acção multimodal, inibindo a ADN girase e 

a topoisomerase IV. O mecanismo de acção multimodal encontra-se relacionado com um 

baixo potencial para o desenvolvimento de resistência à pazufloxacina, e não tem sido 

demonstrado que esta quinolona seja afectada por mecanismos de resistência ligada ao efluxo 

de moléculas. A concentração sérica máxima é de 11,0 ± 2,4 μg/mL, atingida em 30 minutos, 

e tem uma semi-vida de 1,65 a 1,88 horas, sendo 89,5% a 93,3% excretada inalterada pela via 

urinária num prazo de 24 horas (Vora, 2009). 

Sparfloxacina (3ª geração) 

 

Figura 28. Sparfloxacina 

A sparfloxacina (Figura 28) é uma fluoroquinolona sintética de largo espectro antimicrobiano 

da mesma classe da ofloxacina e norfloxacina. A sparfloxacina tem actividade in vitro contra 

uma larga gama de microorganismos Gram-negativos e Gram-positivos, e exerce a sua 

actividade antibacteriana por inibição da ADN girase, uma topoisomerase bacteriana de tipo 

II, e da topoisomerase IV (sub-unidade A). É bem absorvida por via oral, com uma 

biodisponibilidade de 92%. A ligação a proteínas séricas é baixa, rondando os 45%. A 

metabolização é hepática, por glucoronização e não interfere com o sistema do citocromo 

P450. O tempo de semi-vida de eliminação vai das 16 às 30 horas (média 20 horas), estando 

prolongado em pacientes com problemas renais. A toxicidade é relativamente baixa, não 

tendo sido observados efeitos letais em tratamentos de 14 dias na dose máxima de 5000 
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mg/kg em ratos e de 600 mg/kg em cães (Martin, Meyer, Chuck, Jung, Messick & Pendland, 

1998). 

Clinafloxacina (4ª geração) 

 

Figura 29. Clinafloxacina 

A clinafloxacina (Figura 29) é uma quinolona dihalogenada que mostra um espectro de 

actividade largo sendo particularmente activa contra cocos Gram-positivos (Wise, Jones, Das 

& Andrews, 1998), actuando igualmente em Gram-negativos, Enterobacteriaceae, organismos 

não fermentativos, agentes eucariotas patogénicos intracelulares e anaeróbios (Randinitis, 

Brodfuehrer, Eiseman & Vassos, 2001). 

Gemifloxacina (4ª geração) 

 

Figura 30. Gemifloxacina 

A gemifloxacina (Figura 30) é indicada no tratamento de infecções exacerbadas pela acção de 

S. pneumoniae (Gram+, anaeróbio e aeróbio facultativo), Haemophilus influenzae (Gram−), 

H. parainfluenzae (Gram+ alfa-hemolítico, anaeróbio aerotolerante), Moraxella catarrhalis 

(Gram− anaeróbia), e nos casos de pneumonia comunitária causada por S. pneumoniae 

(incluindo estirpes multi-resistentes), H. influenzae, M. catarrhalis, Mycoplasma pneumoniae, 

Chlamydia pneumoniae, e Klebsiella pneumoniae (Gram− aeróbia) (Yoo, Triller, Yong & 

Lodise, 2004). 



67 

 

Sitafloxacina (4ª geração) 

 

Figura 31. Sitafloxacina 

O hidrato de sitafloxacina (DU-6859a, Gracevit) (Figura 31) é uma fluoroquinolona de 

adminstração oral, com largo espectro, muito activa em muitos Gram-positivos, Gram-

negativos e anaeróbios, incluindo estirpes resistentes a outras fluoroquinolonas. Encontra-se 

aprovada no Japão para o tratamento de infecções do trato respiratório e urinário. A 

sitafloxacina apresenta actividade contra estafilococos resistantes à meticilina, S. pneumoniae 

e outros estreptococos com susceptibilidade reduzida à levofloxacina e outras quinolonas, e 

contra enterococos. Também demonstrou actividade em isolados clínicos de K. pneumoniae 

(incluindo estirpes resistentes à ciprofloxacina), Enterobacter cloacae, Acinetobacter 

baumannii e Pseudomonas aeruginosa. De salientar que a sua actividade in vitro contra 

anaeróbios é comparável ao imipenem ou metronidazol. Num estudo multicêntrico de fase II, 

em pacientes hospitalizados com pneumonia, a sitafloxacina (400 mg uma vez por dia) foi 

comparável ao imipenem / cilastatina (500 mg três vezes ao dia). O perfil de segurança da 

sitafloxacina foi caracterizado a partir de 1.059 pacientes que participaram em 10 ensaios 

clínicos. Os efeitos secundários mais comuns após administraçãões de 50 ou 100 mg duas 

vezes ao dia foram distúrbios gastrintestinais (17,2%), principalmente diarreia e alterações 

laboratoriais (16,2%), principalmente, elevações das enzimas hepáticas. Para os pacientes 

japoneses, a sitafloxacina fornece a cobertura de largo espectro prometida pela clinafloxacina 

e trovafloxacina, comparável aos carbapenenos. No entanto, o seu uso encontra-se limitado 

pelo seu potencial de fototoxicidade em caucasianos, sendo a fototoxicidade irrelevante se for 

usada em hospitais e, especialmente, em unidades de cuidados intensivos (Anderson, 2008). 

Garenoxacina (4ª geração) 

 

Figura 32. Garenoxacina 
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A garenoxacina (Figura 32), assim como as fluoroquinolonas mais recentes, regista uma 

maior atividade em cocos Gram-positivos, incluindo S. pneumoniae multiresistentes (Andes 

& Craig, 2003). No Homem e, apesar de se ligar às proteínas plasmáticas na ordem dos 75%, 

a garenoxacina apresenta um bom volume de distribuição e um tempo de semi-vida de 14 

horas. Apresenta metabolização hepática e eliminação renal, sendo que 40% é excretada pela 

urina na sua forma original (Van Wart et al., 2004). 

Sarafloxacina (2ª geração, uso veterinário) 

 

Figura 33. Sarafloxacina 

A sarafloxacina (Figura 33) pertence a um grupo de fluoroquinolonas que são activas 

principalmente contra bactérias aeróbias Gram negativas. É empregue no tratamento e no 

controlo de infecções bacterianas em galinhas, causadas por Escherichia coli e Salmonella 

spp, e para o tratamento de furucunlose, vibriose e iersiniose (“enteric redmouth disease”) em 

salmões (EMEA, 1997, 1998, , 2009a, 2009b). A absorção, metabolismo e excreção de 

sarafloxacina foram estudados em murganhos, ratos, coelhos, cães e seres humanos. Após 

administração oral, a absorção variou entre um mínimo de 10%, em humanos que receberam 

uma dose única de 800 mg, até um máximo de 70% em cães que receberam uma dose única 

de 10 mg/kg. Em murganhos, ratos e coelhos, a principal via de excreção foi fecal. Em 

murganhos, ratos, coelhos e cães foi administrada uma dose oral radiomarcada de 10 mg/kg, 

80 a 90% do fármaco inalterado foi recuperado na urina e nas fezes, indicando que a 

sarafloxacina sofre baixa metabolização nestas espécies. Nos seres humanos, a adminstração 

oral única de 100-800 mg, conduziu à recuperação na urina de 75-80% deste fármaco. Um 

produto da metabolização deste fármaco, a 3'-oxo-sarafloxacina, constituiu cerca de 15% da 

recuperação. Em todas as espécies estudadas foi observada uma diminuição desta fracção 

quando as doses eram mais elevadas. A sarafloxacina administrada por via oral demonstrou 

ser pouco tóxica em estudos de toxicidade aguda em ratinhos e ratos, com valores de DL50 na 

ordem de > 5000 a > 8000 mg/kg de peso corporal. O efeito artopático em cães foi estudado, 

sendo determinado o NOAEL de 50 mg/kg por dia (Chamberlain, 1998). 
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9.4 Isoflavonas 

A estrutura química das isoflavonas é muito semelhante à do estrogénio e, devido a essa 

semelhança estrutural, estas moléculas podem interferir com a acção da hormona, reduzindo 

ou aumentando a sua actividade, dependendo do tipo e do número de de receptores existente 

nas células. Outras acções biológicas das isoflavonas incluem a prevenção de mutações, a 

anti-oxidação, o combate à infecção e a prevenção e reabilitação de doenças cardio-

cerebrovasculares (Kuriyama, Yoshida, Mizushina & Takahashi, 2013). As isoflavonas têm a 

capacidade de estabilizar o complexo de clivagem da topoisomerase II humana (Martín-

Cordero, López-Lazaro, Piñero, Ortiz, Cortéz & Ayuso, 2000). Como tal, foram incluídas no 

estudo duas isoflavonas com acção conhecida nas topoisomerases. 

Genisteína 

 

Figura 34. Genisteína 

A genisteína (Figura 34) é um fitoestrogénio que petence à família das isoflavonas e que tem 

acção antioxidante e antihelmíntica, tendo ainda acção fisiológica semelhante à do estrogénio. 

Demonstra actividades que podem ser bioquimicamente relevantes para o estudo em questão, 

tais com a inibição de várias tirosina cinases e de ADN metiltransferases, a activação da 

autofagia (Markovits et al., 1989; Lopéz-Larazo, Willmore & Austin, 2007), e a inibição da 

actividade de topoisomerases por geração de radicais livres (Kuriyama, Yoshida, Mizushina 

& Takahashi, 2013). 

Naringenina 

 

Figura 35. Naringenina 

A naringenina (Figura 35) é uma flavona que entre os anos de 1930 a 1950 foi conhecida 

como Vitamina P, devido aos efeitos na permeabilidade dos capilares vasculares. O estudo de 

Topcu, Ozturk, Kucukoglu e Kilinc (2008) demonstrou haver uma considerável inibição da 

actividade da ADN topoisomerase I, em extractos flavonóides de Helichrysum pamphylicum 
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(uma planta da numerosa família Asteracea, de que também fazem parte o girassol, as 

margaridas e o absinto). Também foi verificada a diminuição de produção de vírus da hepatite 

C nos hepatócitos infectados in vitro e expostos a esta molécula, o que se supõe ser um efeito 

da inibição da secreção de lipoproteínas de muito baixa densidade (VLDL) pelas células 

hepáticas (Nahmias, Goldwasser, Casali, Poll, Chung & Yarmush, 2008). 

9.5 Aminocumarinas: Novobiocina 

 

Figura 36. Novobiocina 

A novobiocina (albamicina ou catomicina) (Figura 36) é um produto do Streptomyces niveus, 

e foi descrita pela primeira vez em meados dos anos 1950, sendo na altura denominada 

estreptonivicina. Apresenta uma boa actividade contra estafilococos e é usada no tratamento 

de MRSA. A base molecular da acção da novobiocina reside na inibição da ADN girase por 

acção directa na subunidade GyrB da enzima. Considera-se que a potência da novobiocina é 

maior do que aquela das fluoroquinolonas neste tipo de acção inibitória. Mostra 95% de 

ligação a proteínas séricas e uma semi-vida de 6 horas. Estudos de cristalografia de raios-X 

demonstram que a novobiocina e o ATP têm locais de ligação sobreponíveis na molécula de 

ADN girase (Tsai et al., 1997), o que é consistente com o facto desta aminocumarina ser um 

inibidor competitivo da actividade desta ATPase (Flatman, Eustaquio, Li, Heide & Maxwell, 

2006).  
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II. DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL 

FLUOROQUINOLONAS COMO INIBIDORAS DE TOPOISOMERASES DE 

LEISHMANIA INFANTUM 

1. Introdução  

A leishmaniose visceral canina (LVC) é uma doença parasitária grave, provocada pelo 

protozoário Leishmania infantum, transmitido por flebótomos. A LVC apresenta uma 

distribuição endémica no Sul da Europa, Ásia, África e América Latina, e tem sido 

diagnosticada em França, na Alemanha, nos Estados Unidos e Canadá, países considerados 

não endémicos. O vector da doença, o flebótomo, pode infectar-se a partir de canídeos 

aparentemente saudáveis, o que causa dificuldades no controlo da doença, acrescidas pelo 

facto da infecção dos animais não estar relacionada com o estadio sintomático. Em humanos, 

L. infantum é responsável pela leishmaniose visceral (LV), a apresentação clínica mais letal. 

Actualmente, a leishmaniose humana é endémica em 88 paises e afecta 12 milhões de 

pessoas, sendo responsável pelo surgimento anual de meio milhão de novos casos. 

Até ao desenvolvimento de uma vacina 100% eficaz
19

 e economicamente acessível, a(s) 

vacina(s) existente(s), os fármacos anti-parasitários e as medidas de vigilância epidemiológica 

são as armas disponíveis para controlar esta zoonose. Infelizmente, a maioria das moléculas 

disponíveis apresentam inúmeras desvantagens: ocorrência de resistências parasitárias, 

elevada nefrotoxicidade e outros efeitos secundários, preços elevados e a necessidade de 

administração parenteral durante períodos prolongados. Em humanos, ocorre uma elevada 

taxa de falha terapêutica nos doentes co-infectados com VIH. Desta forma, a descoberta de 

novas moléculas ou de novos alvos terapêuticos apresenta-se com uma urgência crescente, 

uma vez que até ao momento, o desenvolvimento do conhecimento da biologia molecular do 

parasita não se tem traduzido no desenvolvimento de novos fármacos. 

Foi na tentativa de encontrar novos alvos terapêuticos, de função essencial para o crescimento 

e sobrevivência do parasita, que surgiu o interesse no estudo dos inibidores das 

topoisomerases II. As topoisomerases tipo II são enzimas ubiquitárias que possuem um papel 

fundamental na modulação da estrutura cromatínica, sendo cruciais no metabolismo dos 

ácidos nucleicos (como exemplo: a replicação, transcrição, recombinação e reparação do 

ADN). Estas enzimas têm sido isoladas na maioria dos protozoários, sendo suficientemente 

distintas das suas homólogas, presentes nos mamíferos, de forma a permitir uma abordagem 

                                                 
19

 Em Portugal, encontra-se comercializada a vacina CaniLeish
®
 (Virbac

®
). De acordo com o resumo das 

características do medicamento “em cães submetidos a exposições naturais múltiplas em zonas com alta pressão 

da infecção, demonstrou que, comparativamente com um cão não vacinado, um cão vacinado, apresenta um risco 

3,6 vezes menor de desenvolver uma infecção activa e um risco 4 vezes menor de desenvolver uma doença 

clínica”. No trabalho de 2014, Oliva e colegas referem uma eficácia de 68,4% e 92,7% de protecção. 
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terapêutica. Recentemente foi demonstrado que a topoisomerase II da L. infantum (LiTOP2) 

se localiza no núcleo e no cinetoplasto do parasita, sugerindo uma possível função da enzima 

no metabolismo do kADN, bem como na modulação da estrutura da cromatina nuclear. 

Devido à sua extensa homologia com as topoisomerases II bacterianas, as fluoroquinolonas 

antibacterianas parecem demonstrar efeitos antileishmanicidas inequívocos in vitro e em 

canídeos infectados.  

Em sequência de trabalhos já efectuados em moléculas mais antigas, tencionámos testar in 

vitro os efeitos anti-leishmania de algumas das fluoroquinolonas mais recentes, que 

apresentam uma eficácia e segurança aumentadas. 

Em resumo, este projeto procurou trazer novos conhecimentos sobre possibilidades 

terapêuticas a adoptar no tratamento de infecções por L. infantum. À luz do conhecimento 

actual, consideramos fundamental a descoberta de novos alvos terapêuticos para permitir a 

planificação de novas estratégias para o controlo de L.infantum nas regiões endémicas e evitar 

a propagação da doença a outros membros da UE e do Mundo. 

 

2. Objectivos 

Os objectivos específicos do trabalho foram: 

1. Optimização dos processos de colheita, cultura e manutenção axénica de 

promastigotas de Leishmania infantum. 

2. Efectuar um estudo bioinformático das relações filogenéticas das topoisomerases de L. 

infantum com aquelas de cão, gato e humano.  

3. Avaliação da inibição in vitro da actividade (vitalidade e funcionalidade) de 

promastigotas de L. infantum por inibidores de topoisomerase. 

4. Determinação das concentrações causadoras de 50% do efeito máximo de letalidade 

para a amostra populacional (LC50) dos inibidores mais promissores, através de testes 

de citotoxicidade. 

 

3. Materiais e Métodos 

3.1 Cronologia dos trabalhos 

Após um período preliminar de preparação teórica e técnica, inciado a 30 de Maio de 2011, 

foram efectuadas no dia 15 de Junho as primeiras colheitas com vista ao isolamento de 

parasitas, a partir de punções de gânglio poplíteo de um cão com diagnóstico de leishmaniose 
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e nunca sujeito a tratamento, sem que dessa amostra tivesse sido possível obter promastigotas 

em cultura.  

Durante os meses de Junho, Julho e Agosto de 2011 foram obtidas novas amostras, por 

punção ganglionar e recolha de sangue periférico, provenientes de oito cães e um gato 

diagnosticados com leishmaniose, não sujeitos a tratamento e, como tal, bons candidatos à 

obtenção de parasitas “wild type”. No entanto, apesar de indicações promissoras provenientes 

dos resultados dos testes sorológicos e do exame clínico dos animais, os isolamentos foram 

negativos. Procedeu-se a uma mudança no protocolo de recolha de amostras, passando-se a 

complementar as punções com agulha fina dos gânglios poplíteos, e a recolha de sangue, com 

punções da articulação costo-condral, sempre que possível. Este procedimento aumentou o 

número de amostras obtidas por animal e o volume do material celular potencialmente 

portador de agentes, vindo a dar resultados em 30 de Setembro de 2011, com a observação 

das primeiras formas promastigotas no sobrenadante dos tubos de cultura, provenientes de 

punções medulares. Após dois dias, no entanto, esta cultura começou a mostrar sinais de 

perda de vitalidade e, apesar de todos os esforços, acabou por se mostrar inactiva a 4 de 

Outubro. Nesta data foram revistos todos os procedimentos e feito um controlo de qualidade 

aos meios e equipamentos utilizados para a cultura das células, tendo-se verificado que a 

estufa empregue para a manutenção das amostras se encontrava a produzir 31 ºC de 

temperatura, quando estava calibrada para 22 ºC, compreendendo-se então qual o possível 

motivo de inviabilização de todas as culturas até àquela data. 

 

 

 

Figura 37. “Leishmaniário” 

Uma caixa caixa isolante de esferovite (na figura, 

sem a tampa), onde se alojou um aquário em 

PVC transparente, contendo 1 litro de líquido de 

radiador, um termóstato e dois termómetros de 

verificação de temperatura e um suporte metálico 

plastificado onde se mantiveram os tubos 

“Falcon” com as culturas de Leishmania. Na 

figura mostra-se ainda um termómetro 

laboratorial de precisão, usado para verificar as 

leituras dos termómetros instalados. O conjunto 

foi mantido num laboratório de acesso controlado 

e no exterior da caixa colocou-se sinalética de 

indicação de perigo biológico, indicações para 

não mover e os contactos de emergência dos 

responsáveis pelo projecto. 
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Face ao problema, e à impossibilidade de utilização de outro equipamento, foi construída uma 

estufa, que se denominou “leishmaniário” (Figura 37 e 61, em Anexos), composta por uma 

caixa isolante com tampa, em espuma rígida de poliestireno expandido, albergando um 

reservatório em policloreto de vinil (PVC) de 5 litros de capacidade contendo uma solução 

aquosa de propileno glicol, um bom condutor térmico com características antibacterianas 

(Barr & Tice, 1957; Kinnunen & Koskela, 1991), sob a forma de solução comercial de líquido 

de radiador para automóveis. Foi instalado um termóstato eléctrico de aquarofilia regulado  

para os 22 ºC, e um suporte metálico para sustentação dos frascos de cultura. 

As culturas que se obtiveram subsequentemente foram mantidas neste recipiente (Figuras 60 e 

61, em Anexos) durante as três semanas seguintes a temperatura do líquido foi registada no 

mínimo duas vezes por dia, verificando-se que se mantinha entre os 20 e os 22 ºC, mesmo 

durante a noite, nos meses de Inverno. A partir de Novembro de 2011 foi possível manter 

subculturas estáveis de promastigotas, tendo-se iniciado os estudos preliminares de 

citotoxicidade de quinolonas e sendo os resultados avaliados com base no registo visual das 

alterações morfológicas dos promastigotas, das características do movimento, da morfologia 

dos agrupamentos de proliferação em roseta e em contagens de células. De 3 de Novembro a 

15 de Dezembro procedeu-se à testagem de fluoroquinolonas de primeira e segunda geração, 

e observação de resultados com o recurso à avaliação dos parâmetros anteriores, tendo-se 

concluído que estes eram demasiado subjectivos e sujeitos a erro, pelo que se investigou a 

viabilidade da utilização de um método sem interferência do observador, sendo escolhido o 

teste colorimétrico de conversão de formazano, MTS (Promega
®
 Cell Titer 96 Aquous one 

solution cell proliferation test). 

Com vista à optimização do procedimento, foram feitos ensaios com vários meios de cultura 

(RPMI 1640, Gibco
®

, Life Technologies, New York, EUA; Dulbecco’s Modified Eagle 

Medium F12 (DMEM/F12), com L-glutamina e sem vermelho fenol, Gibco
®
,
 

Life 

Technologies, Carlsbad, EUA, com e sem suplementos de soro fetal bovino e urina humana), 

e verificada a interferência dos suplementos presentes nas leituras registadas, nomeadamente 

o indicador de pH vermelho de fenol e a urina humana. Determinou-se ainda qual o número 

ideal de células por poço (em placas de 96 poços) para atingir a conversão mais significativa, 

comparando com os valores indicados na bibliografia para testes semelhantes (Paris, Loiseau, 

Bories & Bréard, 2004; Khademvatan, Gharavil, Rahim & Saki, 2011). Durante este perído as 

culturas foram propagadas, eliminando-se os clones contaminados com fungos, um problema 

que veio a subsistir durante os meses seguintes. 

Em 25 de Fevereiro de 2012 foi feita a primeira leitura com MTS, com 4 quinolonas 

(Clinafloxacina, Enrofloxacina, Gemifloxacina e Sarafloxacina) em 3 concentrações de 10 
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μM, 1 μM e 0,1 μM, para procurar os intervalos de concentrações ideais para teste das 

moléculas em estudo já que, de acordo com a bibliografia, os efeitos clastogénicos desta 

família de antibióticos encontra-se dispersa por um largo intervalo (Itoh, Nakayama & 

Shimada, 2002). Este tipo de teste repetiu-se durante os meses seguintes (Março a Novembro 

de 2012) com outras moléculas (Balofloxacina, Besifloxacina, Clinafloxacina, Garenoxacina, 

Grepafloxacina, Levofloxacina), com avaliação diária das culturas durante os testes 

(realizados em três e sete dias consecutivos), manutenção semanal das culturas (com mudança 

de meio, avaliação da vitalidade, criação de subculturas de manutenção e triagem de clones 

contaminados via microscopia óptica). A partir de Novembro de 2012 tentou-se eliminar a 

contaminação por fungos e leveduras, intensificada durante o último trimestre de 2012, com 

emprego ao tratamento com itraconazol e a violeta de genciana. De Janeiro a Março de 2012 

foram efectuados testes com outras fluoroquinolonas (Pefloxacina, Clinafloxacina, 

Prulifloxacna, Gemifloxacina, Sparfloxacina, Sitafloxacina, Rufloxacina, Sarafloxacina) e 

ainda com flavonas (Genisteína, Naringenina) e uma aminocumarina (Novobiocina), mas 

devido à intensificação da interferência nos resultados obtidos pela contaminação das 

culturas, estes foram interrompidos até Junho, tendo sido mantidos os procedimentos de 

manutenção das subculturas. Em Agosto de 2013, e face à impossibilidade de obter linhas 

celulares seguramente 100% livres de contaminação, e ainda devido ao já extenso período de 

estágio, foi solicitado ao IHMT, na pessoa da Professora Gabriela Santos-Gomes, uma 

aliquota das culturas de promastigotas criopreservadas no Instituto, provenientes de uma das 

colheitas originais de Novembro de 2011, sendo esta de seguida subcultivada na FMV, de 

acordo com os procedimentos já em uso. Confirmada a ausência de novas contaminações, 

foram desenhados os ensaios finais, realizados em Agosto e Setembro de 2013, e descritos no 

presente trabalho. 

3.2 Parasitas 

Os promastigotas de Leishmania infantum foram obtidos a partir de punções medulares na 

articulação costocondral de um canídeo (Malamute do Alasca, fêmea de 3 anos, com 20Kg de 

peso) diagnosticado com leishmaniose (testes DAT e PCR, DNA Tech, Lisboa) e nunca 

sujeito a terapêutica. Esta linha “wild type”, mantida e multiplicada no “leishmaniário” 

instalado na FMV foi usada nos testes de 2011 e 2012, tendo sido mantidas em 

criopreservação amostras da mesma cultura inicial no Instituto de Higiene e Medicina 

Tropical, que foram recuperadas para os ensaios de 2013, descritos neste trabalho. As culturas 

foram mantidas em meio RPMI-1640 (Gibco
®
, Life Technologies, New York, EUA) 

suplementado com 10% de soro fetal bovino termo-inactivado (Gibco
®
), hemina a 5 μg/mL 
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(Sigma-Aldrich
®
, St. Louis, EUA), 200 mM de L-glutamina (Gibco

®
 GlutaMAX™), 

aminoácidos não essenciais (Gibco
®
 MEM Non-Essential Amino Acids Solution), 100 U/mL 

de penicilina, 100 μg/mL de estreptomicina (Gibco
®
 Pen-Strep) e 10% (v/v) de urina 

masculina humana (Warburg et al., 2008) filtrada (Millipore Millex
®
GV, Massachusetts, 

EUA). 

Todos os resultados apresentados neste estudo foram obtidos a partir de promastigotas 

mantidos sob atmosfera ambiente, sem fonte externa de CO2 e mantidos à temperatura de 20 

°C ± 2 °C numa incubadora propositadamente construída para o efeito (“leishmaniário”). 

3.3 Ensaios de exposição dos parasitas às moléculas em avaliação 

Após subcultura da cultura-mãe durante cinco dias, os promastigotas de L. infantum em fase 

de crescimento logarítmico foram distribuídos em placas de 96 poços (TPP
®
 tissue culture 

plates, Sigma-Aldrich
®

) na densidade de 1×10
5
 células/mL (Khademvatan, Gharavil, Rahim 

& Saki, 2011). Os micronizados e soluções primárias das quinolonas, isoflavonas e 

aminocumarina (Sigma-Aldrich
®
) avaliadas foram dissolvidas numa solução de hidróxido de 

sódio (0,1 M), sendo feitas aliquotas de trabalho para os tratamentos a 0,1, 1, 10, 100 e 1000 

µM. A exposição dos promastigotas foi realizada em duplicado para cada antibiótico e 

diluição, efectuando-se a cada 24 horas durante sete dias, as seguintes operações sequenciais: 

1, aspiração do conteúdo de cada poço-teste para tubos de centrífuga de 2 mL (Eppendorf, 

Hamburgo, Alemanha); 2, centrifugação a 1000 g durante 10 minutos (centrífuga Z200M/H, 

Hermle Laborthechnik GmbH, Wehingen, Alemanha); 3, eliminação do sobrenadante e 4, 

ressuspensão em meio de cultura fresco com antibiótico na respectiva concentração de teste. 

Foram ainda mantidas culturas em duplicado para o controlo negativo não tratado, controlo 

positivo e branco (apenas meio de cultura) (Figuras 62 e 63, Anexos). 

Como controlo positivo (C+) foi empregue o antimoniato de n-metilglucamina (Glucantime
®
, 

Merial Portuguesa) na concentração de 0,23 μL/mL. Este valor foi calculado com base na 

média da posologia recomendada, ou seja 0,019 mgSb
V
/mL/dia (0,014−0,028 mgSb

v
/mL/dia) 

(Roberts, McMurray & Rainey, 1998). Dado que 1 mL de Glucantime
®
 contém 81 mg de Sb

V
, 

para se obter o valor encontrado, são necessários 0,000234 mL de produto (~0,23 μL). Para 

efeitos comparativos, utilizou-se ainda uma concentração 10 vezes superior (~2,34 μL/mL) e 

a concentração-limite de 10 μL/mL. Em testes preliminares, foram utilizados 7 μL/mL, o que 

se concluiu corresponder a uma dosagem de 122,5 mL num animal com 5 kg, correspondendo 

a tal volume uma dose diária de 9.922,5 mgSb
V
, o que conduziu a necessidade de ajustar o C+ 

para que reflectisse de forma mais real o tratamento padrão. 
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Todas as operações foram realizadas sob metodologia de nível de biossegurança 2, em 

laboratório de acesso condicionado (Laboratório de Farmacotoxicologia da FMV)., no interior 

de uma câmara de fluxo laminar Aura-VF48, Bio Air S.C.R.L., Milão, Itália (Figura 65, 

Anexos). 

3.4 Ensaios de citotoxicidade 

A viabilidade dos promastigotas foi determinada pelo ensaio de citotoxicidade MTS [3-(4,5-

dimetiltazol-2-yl)-5-(3-carboximetoxifenil)-2-(4-sulfofenil)-2H-tetrazólio salino] (CellTiter 

96
®
 AQueous Non-Radioactive Cell Proliferation Assay, Promega, California, EUA). Este 

ensaio depende da actividade das enzimas mitocondriais para reduzir o MTS, e é um teste 

colorimétrico que determina o número de células viáveis através da medição da intensidade de 

conversão do produto formazano colorido, solúvel no meio de cultura. Após a cultura com 

antibióticos descrita anteriormente, o meio de cultura RPMI-1640 foi substituído por meio 

F12 sem vermelho de fenol (Gibco
®
 DMEM/F12) e foram colocados 100 μL de cada grupo 

teste em poços individuais de placas com 96 poços, aos quais foram adicionados 20 μL de 

reagente MTS. 

A conversão do MTS em formazano foi avaliada pela quantificação da absorvência em 

espectrofotómetro com monocromador no comprimento de onda de 490 nm (SpectraMAX 

340PC, Molecular Devices, California, EUA; Figura 64, Anexos) num período de 4 a 6 horas 

até à estabilização da reacção. Paralelamente, foi realizada avaliação morfológica das formas 

parasitárias por microscopia óptica (Olympus
®
 CK40, Tokyo, Japan) e análise morfométrica 

(Image J, NIH, EUA). 

Os valores do ensaio em branco foram subtraídos aos dos poços tratados e aos controlos, e a 

média e desvio-padrão foram calculados relativamente ao controlo. A viabilidade percentual 

dos promastigotas sujeitos a tratamento com as várias moléculas foi calculada pela fórmula 

% 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑖á𝑣𝑒𝑖𝑠 =  
𝐴𝑇 − 𝐴𝐵 

𝐴𝐶 − 𝐴𝐵
× 100 

onde AC = absorvência do controlo negativo (valor médio): AT = absorvência das células 

tratadas (valor médio); AB = absorvência do branco (valor médio) (Kumi-Diaka, Saddler-

Shawnette, Aller & Brown, 2004; Ganguly, Bandyopadhyay, Sarkar & Chatterjee, 2006).  

3.5 Avaliação e análise estatística 

A força da relação de associação entre os valores obtidos com os tratamentos e o controlo 

negativo foi realizada através do teste t de Student para a média de duas amostras, sendo 

rejeitada a hipótese nula “os valores médios não têm diferenças significativas” (H0: �̅� = 𝜇0), 
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quando obtidos valores de teste (p) abaixo do ponto de corte (α) de 0,05, com um nível de 

confiança de 95%. O cálculo da concentração letal 50 (LC50) foi efectuado através de 

regressão não linear de função exponencial, que se encontrou ser a mais adequada às curvas 

de concentração resposta com a forma 

𝑦 = 𝑎 𝑒−𝑏𝑥  

com registo do coeficiente de determinação R
2
 (Baharith, Al-Khouli & Raab, 2006). 

Os cálculos e gráficos gerados foram efectuados com Microsoft™ Excel
®
 2007 Analysis 

Toolpak (Sacramento, California, EUA). 

3.6 Análise filogenética de topoisomerases 

As ferramentas de bioinformática actualmente disponíveis permitem efectuar análises 

comparativas das sequências amino-acídicas de proteínas (UniProt, Swiss-Prot, etc)
20

 ou das 

suas sequências genéticas codificantes ou transcritas (Nucore do NCBI
21

). As análises 

filogenéticas daí resultantes permitem aferir o grau de diferenciação entre as proteínas dos 

agentes patogénicos e as proteínas homólogas dos hospedeiros ou de outros organismos, 

prevendo: i. A ocorrência de locais de ligação viáveis para moléculas farmacológicas em 

estudo; ii. Quais as actividades prováveis dessas moléculas farmacológicas; iii. Quais os 

potenciais problemas decorrentes da acção de moléculas quimioterápicas que actuem, por 

exemplo, sobre as topoisomerases de Leishmania e, simultaneamente, sobre as 

topoisomerases dos mamíferos sujeitos ao tratamento. 

Foram efectuados alinhamentos das sequências canónicas das proteínas
22

 TopI e TopII de 

Leishmania infantum, L. mexicana, L. donovani, L. major, L. braziliensis, L. chagasi (apenas 

TopII)  Cão, Gato, Furão, Cavalo, Bovino e Humano, constantes da base de dados UniProt. 

As sequências foram alinhadas através do programa Clustal Omega, através do algoritmo 

HHalign (Söding, 2005) e os resultados foram gravados no formato FASTA. Com os 

alinhamentos obtidos foram verificadas, no programa ClustalX 2.1 (Larkin et al., 2007), as 

matrizes de percentagem de identidade (PIM) e construídas, com o programa FigTree v1.4.2 

(Andrew Rambaud, Institute of Evolutionary Biology, University of Edinburgh) árvores 

filogenéticas, através do método de neighbor joining tree. Para as sequências proteícas de 

TopI (heterodiméricas) de Leishmania foram escolhidas aquelas referentes à subunidade 

maior, ou IB. Para as TopII de mamífero foram escolhidas, quando disponíveis, as 

subunidades B ou beta. 

                                                 
20 A UniProt, Universal Protein Resource, é uma biblioteca de sequências proteicas que resulta da colaboração do European Bioinformatics 

Institute (EMBL.EBI), o Swiss Institute of Bioinformatics (SIB) e o Protein Information Resource (PIR). www.uniprot.org 
21 NCBI: National Center for Biotechnology Information. www.ncbi.nlm.nih.gov 
22 Sempre que possível foram usadas as sequências com maior annotation score, tendo sido usadas sequências dos 3 scores 

superiores: evidência experimental a nível proteico, evid. experim. a nível do transcrito e; proteína inferida por homologia. 
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4. Resultados 

4.1 Resultados dos ensaios de citotoxicidade e cálculos de LC50 

Nadifloxacina (2ª geração) 

Os ensaios realizados com a nadifloxacina apresentaram uma diferença estatisticamente 

significativa (p<0,05, * na figura) relativamente ao controlo negativo , nas concentrações de 

1000 e 100 μM. De referir que a H0, a 0,1 μM, foi aceite por um valor marginal (p=0,0518). A 

LC50 calculada foi de 218,06 μM, com um coeficiente de determinação de 99,91% (Figura 

38). 

Figura 38. Absorvências e LC50 de nadifloxacina 

Pefloxacina (2ª geração) 

Os testes com pefloxacina apresentaram diferenças estatisticamente significativas (p<0,05, * 

na figura) relativamente ao controlo negativo, nas concentrações de 0,1, 100 e 1000 μM, 

sendo muito significativa (p<0,01) a 1000 μM. A LC50 calculada foi de 223,75 μM, com um 

coeficiente de determinação de 98,91% (Figura 39). 

Figura 39. Absorvências e LC50 de pefloxacina 
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Rufloxacina (2ª geração) 

A rufloxacina mostrou diferenças estatisticamente significativas (p<0,05, * na figura) 

relativamente ao controlo negativo, nas concentrações de 100 e 1000 μM, sendo muito 

significativa (p<0,01) a 1000 μM. A LC50 calculada foi de 224,69 μM, com um coeficiente de 

determinação de 99,91% (Figura 40). 

Figura 40. Absorvências e LC50 de rufloxacina 

 

Sarafloxacina (2ª geração) 

Esta fluoroquinolna teve diferenças estatisticamente significativas (p<0,05, * na figura) 

relativamente ao controlo negativo, nas concentrações de 100 e 1000 μM, sendo muito 

significativa (p<0,01) a 1000 μM. A LC50 calculada foi de 221,20 μM, com um coeficiente de 

determinação de 98,71% (Figura 41). 

 

Figura 41. Absorvências e LC50 de sarafloxacina 
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Balofloxacina (3ª geração) 

A balofloxacina apresentou induzir diferenças significativas (* na figura) na viabilidade 

celular aos 100 e 1000 μM e limiarmente significativas a 1 μM (p=0,0515). A LC50 desta 

molécula foi aquela com menor valor estimado, de 113,77 μM. Há ainda a considerar que o 

coeficiente de determinação foi de 83,15% (Figura 42). 

Figura 42. Absorvências e LC50 de balofloxacina 

 

Grepafloxacina (3ª geração) 

Os ensaios com a grepafloxacina apresentaram diferenças estatisticamente significativas 

(p<0,05, * na figura)nas concentrações de 0,1, 10, 100 e 1000 μM, sendo muito significativa 

(p<0,01) a 1000 μM. A hipótese nula é aceite aos 1 μM por um valor marginal (p=0,0518). A 

LC50 estimada foi de 217,84 μM, com um coeficiente de determinação de 83,21% (Figura 43). 

Figura 43. Absorvências e LC50 de grepafloxacina 
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Pazufloxacina (3ª geração) 

A pazufloxacina apresentou resultados significativamente diferentes do controlo negativo 

apenas na concentração de 1 e 1000 μM (* na figura). A LC50 calculada foi de 238,24 μM 

com 98,59% de coeficiente de determinação (Figura 44).  

Figura 44. Absorvências e LC50 de pazufloxacina 
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Figura 45. Absorvências e LC50 de sparfloxacina 
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Clinafloxacina (4ª geração) 

Em testes nas mesmas condições (Franco, 2013) a clinafloxacina apresentou diferenças que 

corroboram os resultados obtidos, isto é, diferenças estatisticamente significativas nas 

concentrações de 100 e 1000 μM (* na figura). A LC50 calculada para esta quinolona foi de 

206,69 μM, com 99,37% de determinação (Figura 46).  

Figura 46. Absorvências e LC50 de clinafloxacina 
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significativa (p<0,01) a 1000μM. A LC50 calculada foi de 216,76 μM, com um coeficiente de 

determinação de 99,65% (Figura 47). 

Figura 47. Absorvências e LC50 de gemifloxacina 
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Sitafloxacina (4ª geração) 

A sitafloxacina mostrou diferenças estatisticamente significativas (p<0,05, * na figura) 

relativamente ao controlo negativo, nas concentrações de 10, 100 e 1000 μM, sendo muito 

significativa (p<0,01) a 1000 μM. O valor de p a 100μM foi de 0,0111. A LC50 calculada foi 

de 182,33 μM, com um coeficiente de determinação de 99,72% (Figura 48). 

 

Figura 48. Absorvências e LC50 de sitafloxacina 

 

Garenoxacina (4ª geração) 

A diferença de viabilidade celular mostrou ser estatisticamente significativa aos 100 e 1000 

μM (* na figura), tal como em resultados já relatados em ensaios anteriores (Franco, 2013). A 

LC50 estimada foi de 158,44 μM para um coeficiente de determinação de 89,95% (Figura 49). 

 

Figura 49. Absorvências e LC50 de garenoxacina 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

1000μM 100μM 10μM 1μM 0,1μM C- C+

A
b

so
rv

ên
ci

a 

Concentração 

Absorvência SIT 

* 

* 

* LC50; 
182,33; 
50,58 

y = 87,422e-0,003x 
R² = 0,9972 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0 200 400 600 800 1000

%
 c

él
u

la
s 

vi
áv

ei
s 

Concentração μM 

% células viáveis 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

1000μM 100μM 10μM 1μM 0,1μM C- C+

A
b

so
rv

ên
ci

a 

Concentração  

Absorvência GAR 

* 

* 

LC50; 
158,44; 
43,42 

y = 69,854e-0,003x 
R² = 0,8995 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0 200 400 600 800 1000

%
 c

él
u

la
s 

vi
áv

ei
s 

Concentração μM 

% células viáveis 



85 

 

Genisteína 

As diferenças de viabilidade com o controlo negativo foram estatisticamente significativas 

apenas aos 1000 μM (* na figura). A LC50 calculada foi de 206,42 μM com um coeficiente de 

determinação de 99,42% (Figura 50). 

Figura 50. Absorvências e LC50 de genisteína 

 

Naringenina 

Com a naringenina a diferença foi estatisticamente significativa aos 10 e 1000 μM (* na 

figura), e marginalmente não significativa aos 100 μM (p=0,0534). O cálculo da LC50 

produziu o valor de 319,37 μM com 99,39% de coeficiente de determinação (Figura 51). 

Figura 51. Absorvências e LC50 de naringenina 
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Novobiocina 

O aminocumarínico novobiocina apresentou diferenças significativas nas concentrações de 

0,1 e 1000 μM (* na figura). A LC50 calculada foi de 232,24 μM com 98,50% de 

determinação (Figura 52). 

Figura 52. Absorvências e LC50 de novobiocina 

 

Antimoniato de N-Metilglucamina (Glucantime®) 

Só foi encontrada diferença estatisticamente significativa (p=0,015) entre C− e C+ na 

concentração de 10 μL/mL (* na figura). A LC50 calculada por regressão linear foi de 21,12 

μL/mL, com 95,58% de coeficiente de regressão (Figura 53). 

Figura 53. Absorvências e LC50 de Antimoniato de N-Metilglucamina (Glucantime
®
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pode descartar o facto de mesmo nas concentrações mais baixas (1 e 0,1 μM) se observarem 

alterações ao padrão normal dos promastigotas e das estruturas de divisão celular (rosetas) 

(Figura 54). 

Figura 54. Aspectos morfológicos de promastigotas e rosetas de L.infantum 

  

 

A: Promastigotas normais; 

B: Roseta normal; 

C: Aspecto geral de população normal. Culturas 

não tratadas. 

 

As alterações mais significativas encontraram-se, como referido, nas concentrações mais 

elevadas, havendo uma muito notória desertificação populacional nas concentrações de 1000 

μM (0≤x<10
2
 células/mL), com quase uma ausência total de formas móveis, e com acentuada 

regressão no padrão de movimento das formas presentes. Aos 10 e 100 μM, os promastigotas 

apresentaram vários padrões de indicação de alteração celular, com formas globosas, núcleos 

picnóticos, citoplasma granuloso, frequentes formas com flagelo curto, imóvel ou ainda 

presença de duplo flagelo em promastigotas imóveis (Figura 55), indicando alterações no 

seguimento do curso normal da divisão celular. A diferença morfo-funcional mais intensa foi 

aquela observada na organização e tamanho das rosetas de multiplicação, que apresentavam 

uma distribuição muito menos simétrica nos grupos tratados do que nas culturas de controlo 

negativo (Figura 56). 
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Figura 55. Alterações estruturais: vacuolização e granulação citoplasmática 

  

A: Gemifloxacina 100 μM; acentuado polimorfismo. B: Clinafloxacina 100 μM; visível um vacúolo de 

grandes dimensões (seta preta) e outros menores (seta branca). Granulação citoplasmática 
 

Figura 56. Alterações morfométricas de promastigotas e da estrutura das rosetas 

  

 

A: Garenoxacina 100 μM; Promastigotas 

globosos, citoplasma vacuolar (setas). 

B: Balofloxacina 10 μM; Roseta atípica, com 

população heterogénea, células globosas (seta 

preta), e promastigotas com o núcleo picnótico 

(setas brancas). 

C: Sitafloxacina 10 μM; Roseta atípica, com 

elevada alteração morfométrica dos 

promastigotas. Células globosas, de tamanho e 

forma irregulares, com citoplasma granular, com 

vacúolos e núcleo picnótico. 

A B 

A B 

C 
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4.3 Análise filogenética das topoisomerases 

Topoisomerases I 

As sequências nucleotídicas das topisomerases I e IB obtidas através do repositório UniProt 

encontram-se na Tabela 6. 

Tabela 6. Topoisomerase I, sequências proteícas 

Entry Entry name Nome da proteína Organismo Nome dogene 

Q9GPZ9 Q9GPZ9_LEIIN DNA topoisomerase I Leishmania infantum LINJ_34_3220 

Q4Q2K0 Q4Q2K0_LEIMA DNA topoisomerase IB, large subunit Leishmania major LMJF_34_3440 

E9B5D3 E9B5D3_LEIMU DNA topoisomerase IB, large subunit Leishmania mexicana (estirpe 
MHOM/GT/2001/U1103) 

LMXM_33_3440 

A4HB62 A4HB62_LEIBR DNA topoisomerase IB, large subunit Leishmania braziliensis LBRM_20_3020 

E9BRC0 E9BRC0_LEIDB DNA topoisomerase IB, large subunit Leishmania donovani (estirpe BPK282A1) LDBPK_343220 

M3WAN6 M3WAN6_FELCA Uncharacterized protein Felis catus (Gato) (Felis silvestris catus) TOP1 

Q9XT65 Q9XT65_CANFA Topoisomerase I Canis familiaris (Cão) (Canis lupus familiaris) TOP 

Q2HPH0 Q2HPH0_BOVIN Topoisomerase I Bos taurus (Bovino)  

F6TZX8 F6TZX8_HORSE Uncharacterized protein Equus caballus (Cavalo) TOP1 

G9KUN0 G9KUN0_MUSPF Topoisomerase I Mustela putorius furo (Furão Europeu)   

P11387 TOP1_HUMAN DNA topoisomerase 1 Homo sapiens (Humano) TOP1 

 

Do alinhamento efectuado com o programa Clustal-Omega (Anexo 1) e o algoritmo HHalign 

(Söding, 2005), elaborou-se uma árvore filogenética no programa FigTree v1.4.2 (Figura 57) 

e, no programa ClustalX 2.1, uma matriz de índices de proximidade (PIM) (Tabela 7). 

Figura 57. Relações evolutivas dos taxa relativamente à sequência proteíca das suas 

topoisomerases I e IB 

 

Os valores em percentagem nos ramos correspondem à variação percentual de aminoácidos.  Barra: 

4% de variação. _FELCA: Felis catus; _CANFA: Canis lupus familiaris; _BOVIN: Bovino; 

Ld_Top1B: _HORSE Equus caballus; _MUSPF: Mustela pustorius furos; _HUMAN: Homo sapiens; 

_LEIIN: L. infantum; _LEIDB: L. donovani; _LEIMA: L. major; _LEIMU: L. mexicana; _LEIBR: L. 

braziliensis. Árvore filogenética construída com FigTree v1.4.2 (Andrew Rambaud, Institute of 

Evolutionary Biology, University of Edinburgh). 

http://www.uniprot.org/uniprot/Q9GPZ9
http://www.uniprot.org/uniprot/Q4Q2K0
http://www.uniprot.org/uniprot/E9B5D3
http://www.uniprot.org/uniprot/A4HB62
http://www.uniprot.org/uniprot/E9BRC0
http://www.uniprot.org/uniprot/M3WAN6
http://www.uniprot.org/uniprot/Q9XT65
http://www.uniprot.org/uniprot/Q2HPH0
http://www.uniprot.org/uniprot/F6TZX8
http://www.uniprot.org/uniprot/G9KUN0
http://www.uniprot.org/uniprot/P11387
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Tabela 7. TopI/TopIB, matriz de índice de proximidade 

 

Q9GPZ9 
L. infantum 

Q4Q2K0 
L. major 

E9B5D3 
L. mexic 

A4HB62 
L. brazili 

E9BRC0 
L. donova 

M3WAN6 
F. catus 

Q9XT65 
Canis f 

Q2HPH0 
Bos taur 

F6TZX8 
Equus c 

G9KUN0 
Mustela 

P11387 
Homo s 

Q9GPZ9 
L. infantum 

100 97 95 91 100 45 22 23 45 45 45 

Q4Q2K0 
L. major 

97 100 95 91 96 45 22 23 45 45 45 

E9B5D3 
L. mexic 

95 95 100 91 95 45 22 23 45 45 45 

A4HB62 
L. brazili 

91 91 91 100 91 45 22 23 45 45 45 

E9BRC0 
L. donova 

100 96 95 91 100 45 22 23 45 45 45 

M3WAN6 
F. catus 

45 45 45 45 45 100 100 100 98 100 99 

Q9XT65 
Canis f 

22 22 22 22 22 100 100 100 100 100 100 

Q2HPH0 
Bos taur 

23 23 23 23 23 100 100 100 100 100 99 

F6TZX8 
Equus c 

45 45 45 45 45 98 100 100 100 99 98 

G9KUN0 
Mustela 

45 45 45 45 45 100 100 100 99 100 98 

P11387 
Homo s 

45 45 45 45 45 99 100 99 98 98 100 

Valores em percentagem de identidade. Calculado com o programa ClustalX 2.1. 
 

Na árvore filogénica podem apreciar-se as relações de proximidade entre as topoisomerases I  

do gato e cão. As TopI de bovino e cavalo apresentam maior proximidade com as anteriores 

que a de furão, o que pode ser devido ao facto das sequências serem provenientes de cálculos 

preditivos. Embora mais distante das anteriores, a diferença total entre a TopI humana e a dos 

restantes mamíferos não chega a 2%. Porém, a diferença entre as TopI dos mamíferos e as 

TopIB (subunidades maiores) de Leishmania é, no mínimo, de 58,98%. As TopI de 

Leishmania encontram-se filogenicamente próximas entre si, com a diferença máxima de 

aminoácidos a ser de 5,59 %, entre L. infantum e L. braziliensis, o que será justificado pelo 

facto de pertencerem a subgéneros diferentes, Leishmania e Viannia, respectivamente, e pela 

particuaridade das topoisomerases dos kinetoplastídeos se enquadrarem num caso evolutivo 

especial dentro do tipo I destas proteínas, visto serem constituídas por um heterodímero, ao 

contrário das restantes, que são monoméricas. As sequências alinhadas encontram-se em 

“Anexos”. 

Topoisomerase II 

As sequências de aminoácidos das topisomerases II obtidas através do repositório Uniprot 

encontram-se na Tabela 8. Do alinhamento efectuado com o programa Clustal-Omega (anexo 

2), e o algoritmo HHalign (Söding, 2005), elaborou-se uma árvore filogenética no programa 

FigTree v1.4.2 (figura 58) e no programa ClustalX 2.1, uma matriz de índices de (PIM) 

(tabela 9). Podem apreciar-se as relações de proximidade entre as subnidades das 

topoisomerases do cão, furão e gato. Estas situam-se filogenicamente próximas da sequência 



91 

 

da TopIIα humana. Num ramo mais distante, encontra-se a TopIIB bovina e no ramo mais 

distante, a equina. A diferença máxima entre as TopII dos mamíferos analisados é de cerca 

3,5 %. As TopII de L. infantum e de L. braziliensis apresentam cerca de 47,39 % de diferença 

com as TopII dos mamíferos, e as TopII de L. chagasi, L. donovani, L. major e L. mexicana 

apresentam de 53,65 % a 54,53 % de diferença com as TopII dos mamíferos. As sequências 

alinhadas encontram-se anexadas em “Anexos”. 

Tabela 8. Topoisomerase II, sequências proteícas. 

Entry Entry name Nome da proteína Organismo Nome do gene 

O61078 TOP2_LEICH DNA topoisomerase 2 Leishmania chagasi TOP2 

Q4QF53 Q4QF53_LEIMA DNA topoisomerase 2 Leishmania major TOP2, LMJF_15_1290 

A4I3V9 A4I3V9_LEIIN DNA topoisomerase 2 Leishmania infantum LINJ_28_2450 

A4HGT2 A4HGT2_LEIBR DNA topoisomerase 2 Leishmania braziliensis LBRM_28_2480 

E9AQC1 E9AQC1_LEIMU DNA topoisomerase 2 Leishmania mexicana (strain MHOM/GT/2001/U1103) LMXM_15_1290 

Q9XZN0 Q9XZN0_LEIDO DNA topoisomerase 2 Leishmania donovani TOP2 

M3X192 M3X192_FELCA DNA topoisomerase 2 Felis catus (Cat) (Felis silvestris catus) TOP2B 

F1PRA7 F1PRA7_CANFA DNA topoisomerase 2 Canis lupus familiaris (Cão) TOP2B 

F1MU48 F1MU48_BOVIN DNA topoisomerase 2 Bos taurus (Bovine) TOP2B 

F6ZLS2 F6ZLS2_HORSE DNA topoisomerase 2 Equus caballus (Horse) TOP2A 

M3YL11 M3YL11_MUSPF DNA topoisomerase 2 Mustela putorius furo (Furão europeu) (Mustela furo) TOP2B 

Q02880 TOP2B_HUMAN DNA topoisomerase 2-beta Homo sapiens (Humano) TOP2B 
 

Figura 58. Relações evolutivas dos taxa relativamente à sequência de aminoácidos das suas 

topoisomerases II 

 

Os valores em percentagem nos ramos correspondem à variação percentual de aminoácidos. Barra: 4% 

de variação. _CANFA: Canis lupus familiaris; _MUSPF: Mustela pustorius furos; _FELCA: Felis 

catus; _HUMAN: Homo sapiens; _BOVIN: Bovino; _HORSE Equus caballus; _LEIIN: L. infantum;  

_LEIBR: L. braziliensis; _LEICH: L. chagasi; _LEIDO: L. donovani; _LEIMA: L. major; _LEIMU: 

L. mexicana. Árvore filogenética construída com FigTree v1.4.2 (Andrew Rambaud, Institute of 

Evolutionary Biology, University of Edinburgh). 
 

http://www.uniprot.org/uniprot/O61078
http://www.uniprot.org/uniprot/Q4QF53
http://www.uniprot.org/uniprot/A4I3V9
http://www.uniprot.org/uniprot/A4HGT2
http://www.uniprot.org/uniprot/E9AQC1
http://www.uniprot.org/uniprot/Q9XZN0
http://www.uniprot.org/uniprot/M3X192
http://www.uniprot.org/uniprot/F1PRA7
http://www.uniprot.org/uniprot/F1MU48
http://www.uniprot.org/uniprot/F6ZLS2
http://www.uniprot.org/uniprot/M3YL11
http://www.uniprot.org/uniprot/Q02880
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Tabela 9. TopII: Matriz de índice de proximidade 

 
O61078 

L.chagasi 
Q4QF53 
L.major 

A4I3V9 
L.infantum 

A4HGT2 
L.braziliensis 

E9AQC1 
L.mexicana 

Q9XZN0 
L.donovani 

M3X192 
Felis ca. 

F1PRA7 
Canisfam 

F1MU48 
Bostauru 

F6ZLS2 
Equus 

caballus 

M3YL11 
Mustela 

Q02880 
Homo s 

O61078 
L. chagasi 

100 97 33 32 96 99 31 31 31 28 31 31 

Q4QF53 
L. major 

97 100 34 33 97 98 31 31 31 29 31 31 

A4I3V9 
L.infantum 

33 34 100 94 34 34 45 46 45 43 45 45 

A4HGT2 
L.brazilien 

32 33 94 100 32 32 41 42 42 40 41 41 

E9AQC1 
Lmexican 

96 97 34 32 100 97 32 32 32 29 32 32 

Q9XZN0 
Ldonvani 

99 98 34 32 97 100 31 31 31 29 31 31 

M3X192 
Felis c 

31 31 45 41 32 31 100 99 97 68 99 98 

F1PRA7 
Canis f 

31 31 46 42 32 31 99 100 98 67 99 98 

F1MU48 
Bostaur 

31 31 45 42 32 31 97 98 100 68 97 97 

F6ZLS2 
Equus c 

28 29 43 40 29 29 68 67 68 100 68 67 

M3YL11 
Mustela 

31 31 45 41 32 31 99 99 97 68 100 98 

Q02880 
Homo s 

31 31 45 41 32 31 98 98 97 67 98 100 

 _CANFA: Canis lupus familiaris; _MUSPF: Mustela pustorius furos; _FELCA: Felis catus; 

_HUMAN: Homo sapiens; _BOVIN: Bovino; _HORSE Equus caballus; _LEIIN: L. infantum;  

_LEIBR: L. braziliensis; _LEICH: L. chagasi; _LEIDO: L. donovani; _LEIMA: L. major; _LEIMU: 

L. mexicana. Valores em percentagem de identidade. PIM calculado com ClustalX 2.1. 

 

5. Discussão 

Neste estudo todas as moléculas testadas induziram um efeito citotóxico nas formas 

promastigota de L. infantum. A intensidade dos efeitos variou entre moléculas e entre 

concentrações (Tabela 10). Todas as moléculas apresentaram diferenças estatisticamente 

significativas à concentração máxima (1000 μM), relativamente ao controlo positivo, no que 

respeita à diminuição da percentagem de células viáveis. A essa concentração, a molécula 

testada que apresentou uma diferença menor foi a pazufloxacina (3ª geração), que também 

apresentou a maior LC50 (Tabela 11). Simultaneamente, a pazufloxacina foi a única 

fluoroquinolona a não apresentar diferenças significativas na concentração de 100 μM, à 

semelhança das isoflavonas e da aminocumarina. 

Na concentração de 1000 μM a maior diminuição na percentagem de células viáveis foi, por 

ordem decrescente das seis fluoroquinolonas mais efectivas: rufloxacina (RUF, 2ª ger.), 

clinafloxacina (CLI, 4ª ger.), balofloxacina (BAL, 3ª ger.), nadifloxacina (NAD, 2ª ger.), 

gemifloxacina (GEN, 4ª ger.) e pefloxacina (PEF, 2ª ger.). 

 

 

http://www.uniprot.org/uniprot/O61078
http://www.uniprot.org/uniprot/Q4QF53
http://www.uniprot.org/uniprot/A4I3V9
http://www.uniprot.org/uniprot/A4HGT2
http://www.uniprot.org/uniprot/E9AQC1
http://www.uniprot.org/uniprot/Q9XZN0
http://www.uniprot.org/uniprot/M3X192
http://www.uniprot.org/uniprot/F1PRA7
http://www.uniprot.org/uniprot/F1MU48
http://www.uniprot.org/uniprot/F6ZLS2
http://www.uniprot.org/uniprot/M3YL11
http://www.uniprot.org/uniprot/Q02880
http://www.uniprot.org/uniprot/O61078
http://www.uniprot.org/uniprot/Q4QF53
http://www.uniprot.org/uniprot/A4I3V9
http://www.uniprot.org/uniprot/A4HGT2
http://www.uniprot.org/uniprot/E9AQC1
http://www.uniprot.org/uniprot/Q9XZN0
http://www.uniprot.org/uniprot/M3X192
http://www.uniprot.org/uniprot/F1PRA7
http://www.uniprot.org/uniprot/F1MU48
http://www.uniprot.org/uniprot/F6ZLS2
http://www.uniprot.org/uniprot/M3YL11
http://www.uniprot.org/uniprot/Q02880
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Tabela 10. Ordenamento por efeito na redução da viabilidade das células, de acordo com a 

concentração testada. 

1000 μM   100 μM   10 μM   1 μM   0,1 μM 

RUF 3,677099   BAL 19,33898   G10 71,85736   G10 71,85736   G10 71,85736 

CLI 4,279973   GRE 20,63451   BAL 77,68941   PAZ 72,193   SAR 74,57884 

BAL 4,701129   GAR 28,60869   G2,34 78,59372   NOV 75,63494   GRE 75,00641 

NAD 4,985463   CLI 48,27903   GEN 79,79947   CLI 76,9262   PAZ 75,91072 

GEM 5,04746   SAR 48,80922   NAD 80,46006   GEN 77,58466   NAD 76,0732 

PEF 5,39593   PEF 53,34146   C+ 80,88977   NAD 77,65948   CLI 77,42432 

SAR 5,470754   RUF 56,03087   RUF 82,60005   GRE 78,55097   NOV 78,1576 

GRE 5,605439   NAD 57,06559   CLI 82,64708   G2,34 78,59372   PEF 78,27305 

SPA 5,915427   GEM 59,00462   GEM 83,22858   GEM 79,65837   G2,34 78,59372 

GAR 6,024457   SPA 59,34881   NOV 85,26595   RUF 80,21849   GAR 80,82991 

PAZ 6,351548   SIT 65,81794   SAR 86,53583   SIT 80,75295   C+ 80,88977 

GEN 6,665812   PAZ 70,27963   GRE 86,65983   C+ 80,88977   SPA 81,80477 

NOV 7,148965   G10 71,85736   SIT 88,2739   PEF 81,22328   RUF 82,85446 

SIT 7,185309   GEN 75,7397   GAR 89,8495   GAR 81,54395   GEM 83,77801 

NAR 9,821276   G2,34 78,59372   SPA 91,18138   SPA 83,2521   GEN 84,73149 

G10 71,85736   C+ 80,88977   PEF 96,40628   SAR 84,50915   BAL 87,70523 

G2,34 78,59372   NOV 83,05541   NAR 98,12938   NAR 89,73619   NAR 93,72755 

C+ 80,88977   NAR 87,96391   PAZ 98,32179   BAL 91,38875   SIT 93,99265 

C− 100   C− 100   C− 100   C− 100   C− 100 

A negrito encontram-se as seis moléculas que causaram maior diminuição da viabilidade percentual 

média dos promastigotas, combinada entre concentrações teste. Valores em % de células viáveis em 

relação ao C-. G10: Glucantime
®

 10 μL/mL; G2,34: Glucantime
®

 2,34 μL/mL; C+: Glucantime
®

 0,23 

μL/mL; C−: controlo negativo. RUF: rufloxacina; CLI: clinafloxacina; BAL: balofloxacina; NAD: 

nadifloxacina; GEM: gemifloxacina; PEF: pefloxacina; SAR: sarafloxacina; GRE: grepafloxacina; 

SPA: sparfloxacina; Gar: garenoxacina; PAZ: pazufloxacina; GEN: genisteína (isoflavona); NOV: 

novobiocina (aminocumarina); SIT: sitafloxacina; NAR: naringenina (isoflavona). 

 A rufloxacina, que na concentração de 1000 μM causou a maior redução na percentagem de 

células viáveis, foi apenas a sétima aos 100 μM, sendo a quarta melhor molécula-teste aos 10 

μM, e oitava e décima aos 1 e 0,1 μM. Pela inconsistência dos resultados obtidos o cálculo da 

LC50 foi de 224,69 μM, que a coloca como segunda quinolona menos eficaz no teste e quarta 

molécula menos eficaz do conjunto total. 

A clinafloxacina foi a quarta molécula mais eficaz aos 100 μM, a quinta melhor aos 10 μM, 

terceira e quarta aos 1 e 0,1 μM, respectivamente. A LC50 calculada ficou a meio da tabela do 

conjunto dos testes, com 206,59 μM. 

A balofloxacina manteve-se como sendo a fluoroquinolona que maior citotoxicidade causou 

aos 10 e 100 μM, mas foi a última na concentração de 1 μM e antepenúltima a 0,1 μM. Por 

esta consistência de resultados, foi aquela que para a qual foi calculada uma LC50 mais baixa, 

(113,77 μM). 
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Tabela 11. Concentração Letal 50 (LC50) 

        t-test correlação Média Teste / Controlo
‡
 

Ger FQ LC50 (μM) R
2
 1000 μM 100 μM 10 μM 1 μM 0,1 μM 

3 BAL 113,77 0,8315 0,0066 0,0102 ns  0,0515 ns  

4 GAR 158,44 0,8995 0,0071 0,0213  ns ns  ns  

4 SIT 182,33 0,9972 0,0067 0,0111 0,0257 ns   ns 

4 GEM 203,78 0,9991 0,0071 0,0315  ns ns   ns 

Isof GEN 206,42 0,9942 0,0066  ns  ns ns   ns 

4 CLI 206,69 0,9937 0,0069 0,021  ns ns   ns 

3 SPA 216,76 0,9965 0,0062 0,0113  ns ns  ns  

3 GRE 217,83 0,8321 0,0036 0,0112 0,0189 0,0593 0,0049 

2 NAD 218,06 0,9991 0,0065 0,0221 ns  ns  0,0518 

2 SAR 221,2 0,9879 0,0084 0,0267 ns  ns   ns 

2 PEF 223,75 0,9891 0,0042 0,0012 ns  ns  0,0237 

2 RUF 224,69 0,9991 0,0073 0,034 ns  ns   ns 

Amin NOV 232,45 0,985 0,0069  ns ns  0,0298  ns 

3 PAZ 238,24 0,0099 0,0091  ns ns  0,0456  ns 

Isof NAR 319,37 0,9939 0,0071 0,0534 0,0322  ns  ns 

LC50 calculada por regressão não-linear exponencial (Baharith, Al-Khouli & Raab, 2006) e resultados 

estatisticamente significativos do teste de correlação entre médias de redução percentual das culturas-

teste e do C− (Kumi-Diaka, Saddler-Shawnette, Aller & Brown, 2004; Ganguly, Bandyopadhyay, 

Sarkar & Chatterjee, 2006). 
Ger: geração da fluoroquinolona testada, quando aplicável; Isof: isoflavona; Amin: aminocumarina; 

R
2
: coeficiente de regressão; ns: diferença de redução não significativa. 

‡: valor de α=0,05: valores p < α considerados estatisticamente significativos, com rejeição da H0 

(%redTeste = %redC−). 
A itálico encontram-se valores que aceitam a H0 por valores marginais. 
 

A nadifloxacina teve alguma consistência na ordem pela qual causou redução da viabilidade 

celular, entre as concentrações: quarta, oitava, terceira, quinta e quarta, com reduções de 

viabilidade inferiores a 50% nas concentrações de 0,1 aos 100 μM. A LC50 obtida foi 

respectivamente de 218,06 μM, ocupando o nono lugar. Entre as fluoroquinolonas testadas de 

geração mais antiga (2ª geração), a nadifloxacina foi aquela que apresentou melhores 

resultados. 

A gemifloxacina mostrou ser consistente nos resultados, tendo sido a molécula que mostrou o 

nono perfil de redução aos 1, 10 e 100 μM. Na concentração mais baixa, foi a 13ª entre 

moléculas-teste. Foi a molécula com a quarta menor LC50 (203,78 μM). 

A pefloxacina foi a quinta melhor fluoroquinolona aos 1000 e 100 μM mas mostrou causar 

uma redução insignificante aos 10 μM, sendo essa redução ligeiramente maior aos 1 μM e 

aumentando ainda um pouco mais aos 0,1 μM. Em termos comparativos, a LC50 foi das mais 

elevadas (223,75 μM). 

Ordenando as médias das reduções percentuais da viabilidade, das seis moléculas mais 

activas, constatou-se que a balofloxacina foi aquela que apresentou maior redução média no 

total das cinco concentrações avaliadas (1000, 100, 10, 1 e 0,1 μM) (Tabela 12). A tabela com 

a média dos efeitos citotóxicos ordena em seguida a clinafloxacina, a rufloxacina, a 
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nadifloxacina, a gemifloxacina e a pefloxacina, mantendo-se sempre esta sequência, 

independentemente do ensaio considerado. 

Tabela 12. Viabilidade percentual média dos promastigotas, combinada entre concentrações 

teste 

 

Média 1000 e 100 μM Média 1000, 100, 10 μM Média 5 ensaos 

BAL 12,02005 33,90984 56,1647 

CLI 26,2795 45,0687 57,91132 

RUF 29,85398 47,43601 61,07619 

NAD 31,02553 47,50371 59,24876 

GEM 32,02604 49,09355 62,2131 

PEF 29,36869 51,71455 62,928 

 

Assim, e verificando que foi também a balofloxacina a apresentar a LC50 mais baixa, 

considerou-se que esta seja a fluoroquinolona com maior acção leishmanicida sobre as formas 

promastigotas de L. infantum, comparativamente às outras moléculas testadas. Em segundo e 

terceiro lugares, respectivamente, consideram-se a gemifloxacina e a clinafloxacina. 

A isoflavona genisteína apresentou o quinto melhor resultado entre as quinze moléculas 

testadas, em termos de LC50 e em consistência de resultados de citotoxicidade ao longo da 

escala de concentrações testadas. Já com a naringenina foram obtidos os piores resultados 

entre os testes realizados. 

Atendendo à estrutura molecular, são observadas algumas características comuns às três 

fluoroquinolonas com melhores resultados (Figura 59). 

Figura 59. Estrutura de três fluoroquinolonas que apresentaram melhores resultados 

 Estrutura comum  

 

 

 

A - Balofloxacina B - Gemifloxacina C - Clinafloxacina 

   
 

A: Balofloxacina (3ª geração); B: Gemifloxacina (4ª geração); C: Clinafloxacina (4ª geração). Todas 

possuem um anel ciclopropano na posição 1 e um anel ciclohexano na posição 7. 
 

As três fluoroquinolonas mostram um anel ciclopropano na posição 1 e um anel ciclohexano 

na posição 7, sendo interessante verificar que as sete fluoroquinolonas (BAL, GAR, SIT, 

GEM, CLI, SPA, GRE) a apresentar esta característica, são as mesmas sete fluoroquinolonas 
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que apresentam LC50 mais baixas (Tabela 11), o que pode indicar um papel importante deste 

tipo de arranjo na estabilização dos complexos cliváveis ADN-topoisomerase. A importância 

do tipo de R1 e do X8 (Figuras 19 e 59) na influência das actividades anti-leishmania de 

fluoroquinolonas de segunda geração é muito significativa pois a presença de um anel 

ciclopropano, de um anel benzeno fluorinado, e variações no radical X8 são características 

frequentes nos compostos de segunda e terceira gerações, que exibem maior actividade 

antibacteriana in vitro e in vivo (Hooper, 1998; Nenortas, Burri & Shapiro, 1999; Keiser & 

Burri, 2001; Nenortas et al., 2003, citados por Romero, Saraiva e Walker, 2005). 

Dado que a LiTOP II é filogeneticamente mais próxima da sua homóloga codificada pelas 

bactérias Gram+, pensamos ser plausível considerar que o motivo pelo qual o efeito inibitório 

se tenha verificado de forma mais intensa nas fluoroquinolonas de terceira e quarta gerações 

se deva à maior afinidade destas pelas girases das bactérias Gram+, o que vai parcialmente ao 

encontro de trabalho já publicado, com uma fluoroquinolona de terceira geração, a 

marbofloxacina (Vouldoukis et al., 2006; Rougier et al., 2008) e testada em trabalhos muito 

recentes, com resultados semelhantes (Franco, 2013). 

A avaliação morfométrica das subculturas tratadas relevou a ocorrência de alterações no 

número, características morfológicas e funcionais dos promastigotas, tanto mais intensas 

quanto mais alta foi a concentração de antibiótico empregue. A alteração mais relevante foi a 

diminuição populacional, havendo praticamente zero parasitas vivos nas culturas com 1000 

μM, e formando-se um gradiente crescente no número de promastigotas à medida que a 

concentração diminuía. Os promastigotas apresentaram ainda formas globosas anormais, com 

uma cromatina condensada, muita granulação citoplasmática, alterações no tamanho e na 

motilidade flagelar, mobilidade alterada, com diminuição dos movimentos progressivos 

rectilíneos e aumento de movimentos em círculo ou de movimentos não progressivos. As 

estruturas de multiplicação em roseta mostraram-se, de acordo com o aumento da 

concentração empregue, progressivamente menos numerosas e com diminuição das 

características morfologicamente típicas, com maior desorganização e aumento da frequência 

de formas atípicas relativamente às culturas controlo não tratadas. Estas observações deverão 

estar relacionadas com alterações no processo de divisão cromossómica normal, tanto ao nível 

do núcleo, como do cinetoplasto, por inibição das topoisomerases, pois é precisamente nas 

estruturas em roseta que representam grupos de promastigotas em multiplicação muito activa, 

que se encontrou o maior número das alterações morfológicas. A avaliação das aberrações 

morfométricas por microscopia óptica, que valoriza o nível de granulação nuclear, 

vacuolizações, comprimento, larguras celulares e comprimento dos flagelos tem sido 

adoptada noutros estudos, apoiando a avaliação do efeito citotóxico nos promastigotas, 
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através das alterações observadas (Borges et al., 2006; Araújo et al., 2010; Reimão, Taniwaki 

& Tempone, 2010). 

Os alinhamentos das sequências proteicas das topoisomerases I e II de mamíferos e de 

espécies de Leishmania permitem prever uma probabilidade relativamente baixa de 

interferência nas topoisomerases de mamífero por parte de agentes quimioterápicos 

desenhados como inibidores de topoisomerase I e II de Leishmania. Tal vem reforçar o 

potencial de acção quimioterápico das quinolonas testadas com resultados mais promissores 

(balofloxacina, gemifloxacina e sparfloxacina). 

Ao longo do trabalho, em várias ocasiões, foi necessário combater contaminações das culturas 

celulares por fungos e leveduras. No último trimestre de 2012 tentou-se eliminar a 

contaminação existente com o recurso ao itraconazol e ao violeta de genciana. De forma 

inesperada, o violeta de genciana, um produto tradicionalmente empregue no tratamento das 

estomatomicoses infantis, revelou ser um excelente leishmanicida, o que sendo um resultado 

inesperado, considerou-se como passível de publicação, dadas as implicações para o 

tratamento de lesões de leishmaniose cutânea. No entanto, em Janeiro de 2013, foi publicado 

um trabalho (Souza Pietra et al., 2013) onde são apresentados os efeitos anti-leishmania do 

trifenilmetano, presente no violeta de genciana, tendo tornado o nosso achado irrelevante para 

efeitos de publicação, mas ainda assim, com o possível valor da aplicação na prática clínica. 

Os resultados dos testes realizados de Setembro a Novembro de 2012 foram utilizados para a 

elaboração das publicações já referidas e ainda como base de uma dissertação de mestrado 

(Franco, 2013). 

 

6. Conclusões 

Neste estudo, identificaram-se algumas fluoroquinolonas que in vitro actuam como inibidores 

potentes e/ou moderados do crescimento e indutoras de citotoxicidade em promastigotas de L. 

infantum, reforçando o potencial da investigação de agentes terapêuticos candidatos que 

tenham como alvo as topoisomerases destes parasitas. A elevada eficácia antiparasitária 

observada na balofloxacina, gemifloxacina e clinafloxacina, bem como a eficácia significativa 

da sitafloxacina, garenoxacina, sparfloxacina e grepafloxacina apoiam a continuação da 

avaliação das fluorquinolonas e dos seus derivados como alternativas terapêuticas válidas, a 

ser testadas ao nível molecular, in vitro, in vivo (modelo animal), e em última fase, em testes 

clínicos. 

Verificou-se a exequibilidade da cultura axénica de promastigotas de L. infantum com o 

recurso a meio de cultura RPMI 1640 suplementado com 10% de soro fetal bovino, 5% de 
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hemina e 10% de urina humana masculina. Este é um meio de cultura de preparação mais 

simples e barata que outros meios tradicionalmente usados na cultura de promastigotas. 

Demonstrou-se ainda a possibilidade de recurso a meios de baixa tecnologia para a incubação 

das culturas. 

O violeta de genciana (trifenilmetano) demonstrou grande acção leishmanicida e pode ter 

potencialidade como um recurso adicional no tratamento das lesões cutâneas de leishmaniose 

humana e canina. 
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Anexos 

Anexo 1, alinhamento de sequências proteícas de TopI de 

Leishmania e mamíferos. 
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Anexo 2, alinhamento de sequências proteícas de TopII de 

Leishmania e mamíferos. 
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Anexo 3, fotografias. 

Figura 60. Culturas-mãe 

 

Tubos contendo as colheitas originais de punção de medula de cão. A cultura mais à esquerda com 7 

dias de crescimento: a cor amarela é devida à acidificação do meio. 

 

Figura 61. Recipiente de incubação (Leishmaniário) com sub-culturas axénicas de promastigotas. 

Aspecto exterior e interior. 

   

Recipiente de esferovite com tampa e sinalização exterior de advertência para conteúdo com risco 

biológico. As culturas foram mantidas imersas numa solução de propilenoglicol (líquido verde) 

mantido a 21 (±1) ºC através de um termostado de aquariofilia. A temperatura era controlada por 

verificação de 2 termómetros de mercúrio. 
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Figura 62. Tratamento de sub-culturas com diluições seriadas das moléculas testadas 

 

Os tubos de centrifugação (“eppendorf”) contém as sub-culturas de promastigotas em fase logarítmica 

de crescimento, com as diluições seriadas dos antibióticos. Cada ensaio foi feito em duplicado. 

 

Figura 63. Placa de teste 

  

Placas teste, após conversão de MTS. A gradação cromática reflecte os graus de viabilidade celular 

das culturas. 
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Figura 64. Leitura das absorvências 

 

Espectrofotómetro com monocromador Spectra Max 340 PC (Molecular Devices LLC). As leituras 

foram feitas no comprimento de onda de 490 nanómetros e os dados foram tratados pelo Software 

SoftMaxPro 3.1.2. 

 

Figura 65. Laboratório (câmara de fluxo laminar) 

 

 
 

Figura 66. Teste in silico em execução (captura de écran) 

 


