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Introdução Os cães podem ser naturalmente infectados por protozoários e algumas           

espécies apresentam caráter zoonótico, a exemplo da leishmaniose e toxoplasmose,          

constituindo sérios problemas de saúde pública. Co-infecções parasitárias podem         

ocasionar agravos clínicos em animais e humanos. A toxoplasmose é causada pelo            

Toxoplasma gondii, protozoário intracelular obrigatório, que pode infectar grande         

quantidade de animais domésticos, inclusive seres humanos. Os cães se comportam           

como hospedeiros intermediários, mas podem carrear oocistos em seu pelame,          

favorecendo a infecção humana, devido a próxima relação com os tutores,           

principalmente crianças. A toxoplasmose é considerada uma doença oportunista, sendo          

frequente em animais apresentando enfermidades imunossupressoras a exemplo da         

leishmaniose visceral canina (LVC), esta é causada no Brasil comumente pelo           

protozoário Leishmania Infantum chagasi, tem o cão como principal reservatório urbano           

da doença e o inseto Lutzomya longipalpis como principal vetor, sendo uma doença que              

compromete a saúde pública de um município. Objetivos Considerando a importância            

desses patógenos para os cães e saúde pública do local, o presente estudo teve como               

objetivo determinar a ocorrência de anticorpos contra L. infantum e T. gondii e verificar a               

co-infecção desses agentes, relacionando-os com fatores epidemiológicos na zona rural          

do município de Nossa Senhora da Glória, Sergipe. Método Para isso foi realizado um              

estudo epidemiológico do tipo analítico, observacional e transversal, realizando a coleta           

de sangue de 78 cães de várias localidades da zona rural do município (projeto              
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aprovado pelo comitê de ética – Protocolo 19/2018). Para a detecção de anticorpos             

anti-Toxoplasma gondii foi utilizado o teste diagnóstico Hemaglutinação Indireta (HAI)          

TOXOTEST HAI fornecido por Wiener lab. Para a detecção de anticorpos           

anti-Leishmania infantum foi utilizado o teste imunocromatográfico rápido (DPP –          

BioManguinhos®). Resultados Das 78 amostras de soro canino analisadas por meio do            

teste de HAI, 36/78 (46,15%) apresentaram reagentes com IGg deT. gondii. Após a             

análise do teste rápido a soroprevalência para LVC foi de 14,10% (11/78). A coinfecção              

entre Toxoplasma gondii e Leishmania chagasi foi observada em 5/11 (45,45%) dos            

animais testados. Conclusão Os cães da zona rural do município apresentam uma alta             

prevalência para toxoplasmose e LVC além de alta taxa de coinfecção. Concentrações            

elevadas de toxoplasmose e LVC em cães são indicativos da necessidade de estudos             

para a minimização dos impactos das doenças, além disso, esses dados facilitam ações             

de programas de vigilância epidemiológica do município. 
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