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A Leishmaniose Visceral Americana é uma zoonose primariamente de canídeos 
silvestres e domésticos, causada pelo 
protozoário Leishmania (Leishmania) infantum chagasi, que acomete o homem e o 
cão, sendo este último o principal reservatório da doença no ambiente urbano.  A 
doença nos cães é considerada imunomediada, onde as formas amastigotas de L. 
infantum chagasi podem parasitar vários órgãos linfóides, provocando alterações 
clínicas e patológicas. Desta forma, o objetivo deste projeto foi avaliar as alterações 
estruturais, ultraestruturais e marcação imunohistoquímica do parasitismo de 
pâncreas de cães naturalmente infectados por Leishmania (L.) infantum chagasi. 
Foram avaliados um total de 14 animais da espécie canina, de raças e idades 
variadas, provenientes de diferentes municípios da zona da Mata e Agreste de 
Pernambuco, que apresentavam sorologia positiva ao teste de Imunoadsorção 
Enzimática (ELISA) e positividade no exame parasitológico. Esses animais foram 
submetidos à eutanásia no Centro de Vigilância Animal do município de 
Bezerros/PE e no setor de necropsia da Área de Patologia Animal da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco. De todos os animais foram coletados fragmentos do 
pâncreas, que foram submetidos a processamentos histológicos de rotina, corados 
pela técnica da Hematoxilina-Eosina (HE) e examinados em microscópio óptico. O 
exame histopatológico evidenciou infiltrado inflamatório crônico focal e multifocal em 
42,85% (06/14), onde se observou a presença de reação por histiócitos e presença 
de linfócitos, plasmócitos e macrófagos nestes infiltrados, além da diminuição 
significativa das ilhotas pancreáticas e produção excessiva de grânulos de 
zimogênios. A marcação pelo método de imunohistoquímica pela estreptoavidina-
peroxidase não revelou presença de formas amastigotas de Leishmania (L). 
infantum chagasi nos fragmentos analisados. Os achados patológicos não sugerem 
a possibilidade da presença de pancreatite associada à Leishmania (L). infantum 
chagasi. 
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