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1. Introdução 
 

As leishmanioses são doenças parasitárias, causadas por protozoários intracelulares 

pertencentes ao género Leishmania e transmitidas pela picada de um insecto vector do 

género Phlebotomus (P.) no Velho Mundo e Lutzomyia (L.) no Novo Mundo 

(Alexander e Maroli, 2003). A sua importância em termos médicos e veterinários é cada 

vez mais significativa (Dantas-Torres, 2006), uma vez que estes protozoários afectam 

várias espécies de mamíferos, entre os quais o Homem (Dedet, 2001). 

 Nos canídeos, a leishmaniose apresenta-se como uma severa doença sistémica, de 

carácter zoonótico, provocada por Leishmania infantum, com uma prevalência elevada 

nos países Mediterrânicos (Cardoso et al., 2004b; Amela et al., 1995; Fisa et al., 1999). 

Os cães, domésticos e selvagens, são os principais hospedeiros reservatórios desta 

zoonose, mas outras espécies de animais podem ser infectadas, incluindo pequenos 

roedores e gatos (Neafie e Connor, 1976; Bettini et al. 1980; Gramiccia et al., 1982; 

Ozone et al., 1998), ovelhas (Van der Lugt et al., 1992), cabras (Williams et al., 1991) e 

cavalos (Aguillar et al., 1986; Koehler et al., 2002; Solano-Gallego et al., 2003; Rolão 

et al., 2005). São todavia os cães, que têm um papel importante, apesar de controverso, 

na manutenção ao longo do tempo, da leishmaniose visceral humana (LVZ) (Cardoso et 

al., 2004b). Estes apresentam todas as características de bons reservatórios da doença, 

com uma área de distribuição semelhante à humana, contacto frequente com flebótomos 

antropofílicos, modo de parasitismo favorável à transmissão, alto grau de infecção 

cutânea e evolução crónica e prolongada da doença (Bray, 1982). Estudos já realizados 

demonstraram que o risco de LVZ, duplica se existirem cães no ambiente doméstico 

(Costa et al., 1999; Oliveira et al., 2001).  

No homem, para além da forma visceral ou kala-azar, a leishmaniose pode assumir 

outras formas clínicas: leishmaniose cutânea, leishmaniose cutânea difusa, leishmaniose 

mucocutãnea e leishmaniose dérmica pós kala-azar (Ashford, 2000). No cão, a doença 

apresenta uma evolução crónica com sinais viscero-cutâneos, os quais ocorrem em 

cerca de 50% dos animais infectados (Lanotte et al., 1979). No entanto quer os cães 

sintomáticos, quer os assintomáticos podem ser infecciosos para o flebótomo vector 

(Molina et al., 1994). Nesta espécie, a doença é endémica em cerca de 50 países 

distribuídos pela Europa, Africa, Ásia, América Central e América do Sul (Alvar et al., 

2004). Ocasionalmente surgem surtos ocasionais em áreas não endémicas, como 
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Estados Unidos e Canadá (Enserink, 2000; Schantz et al., 2005) e Europa do Norte 

(Slappendel e Teske, 1999). O agente responsável pela leishmaniose canina (LCan) nos 

países da bacia mediterrânica, Médio Oriente e Portugal é Leishmania infantum, 

enquanto que Leishmania chagasi se distribui pela América Central e América do Sul. 

Inicialmente, L. chagasi e L. infantum foram consideradas espécies diferentes, no 

entanto estudos moleculares recentes indicam que constituem mesma espécie. Acredita-

se que o parasita foi transportado para o Novo Mundo (Américas) por cães provenientes 

de colonos Europeus (Mencke et al., 2003). O gato, continua a ser visto como um 

hospedeiro não usual para Leishmania spp., apesar do primeiro caso de leishmaniose 

felina (LF) datar de 1912 (Pennisi, 2002; Maroli et al., 2007). Todavia vários casos de 

LF na América Latina, Bacia Mediterrânica e Ásia, têm sido descritos (Pennisi, 2002; 

Mancianti, 2004; Portus et al., 2002). Nos últimos vinte anos, os sinais clínicos 

associados com Leishmania nesta espécie, indicam que os parasitas podem desencadear 

quer a forma sistémica, quer a forma cutânea da doença (Pennisi, 2002; Maroli et al., 

2007). O gato é actualmente considerado um hospedeiro reservatório da doença em 

zonas endémicas, já que, a sua capacidade infectante quando parasitados por 

Leishmania infantum, para o vector Phlebotomus perniciosus (um dos vectores da 

leishmaniose na região Mediterrânica), já foi provada (Maroli et al., 2007). 

 Em Portugal, a LCan é uma doença de extrema importância, quer pelo elevado 

número de canídeos parasitados no país, quer pelo impacto em termos de Saúde 

Pública. De acordo com o Royal Tropical Institute (centro de pesquisa científica em 

Amsterdão), em 2005 existiam quatro regiões endémicas – Alto Douro, Lisboa, Évora e 

Algarve – mas a infecção e a doença podem ser encontradas esporadicamente em quase 

todo o país.  

 Em relação à LF, existem relatos esporádicos da doença em Portugal (Costa et al., 

1994; Vaz et al., 2005), mas a sua verdadeira prevalência ainda é desconhecida. A 

ausência de estudos epidemiológicos e o desconhecimento da patogenia da doença em 

felinos contribuem para esta situação. 

 A região de Vila Franca de Xira, estando inserida na região de Lisboa e sendo 

banhada pelo rio Tejo e Sorraia é uma das zonas com condições ecológicas propícias à 

propagação da leishmaniose. O conhecimento aprofundado desta doença e dos seus 

principais hospedeiros, numa região em contínuo crescimento socio-económico e 

populacional, é uma mais valia no controlo da mesma, no âmbito da Saúde Animal e 

Saúde Pública. 
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2. Referência Histórica 
 

 O termo “leishmaniose” surgiu depois de William Boog Leishman (1865-1926), um 

médico de Glasgow director do serviço médico da “British Army” na Índia, desenvolver 

uma das colorações para leishmânia (corante de Leishman) em 1901, através da qual 

conseguiu identificar o parasita. Em Dum Dum, uma cidade perto de Calcutá, Leishman 

descobriu corpos ovóides (pequenas partículas dentro de macrófagos) em esfregaços de 

um baço de um soldado britânico, que padecia de acessos de febre, anemia, atrofia 

muscular e aumento do tamanho do baço. Leishmann descreveu esta doença como 

“Dum Dum fever” e publicou as suas descobertas em 1903. Um outro investigador, 

Charles Donovan (1863-1951) reconheceu os mesmos sintomas em outros pacientes 

com kala-azar (termo que significa “febre negra” e utilizado por médicos indianos no 

Velho Mundo-Continentes Europeu, Africano e Asiático, para designar a leishmaniose 

visceral no homem) e publicou as suas descobertas algumas semanas depois de 

Leishman. Depois de examinar o parasita usando a coloração de Leishman, estes 

amastigotas ficaram conhecidos como corpos Leishman-Donovan e oficialmente, estas 

espécies tornaram-se conhecidas como L. donovani. A relação entre estes 

microorganismos e o Kala-azar foi descoberta pelo Major Ross, que propôs a criação de 

um novo género, o género Leishmania (Beaver et al., 1984). 

 Rogers, em 1904, conseguiu cultivar o parasita demonstrando que a forma flagelada 

se desenvolvia em cultura. Em 1907, Paton, verificou que as formas amastigotas podiam 

ser encontradas no sangue de doentes com Kala-azar e as formas promastigotas existiam 

nos intestinos de insectos alimentados com o sangue desses doentes (Beaver et al., 

1984).  

 No cão, o parasita foi identificado pela primeira vez na Tunísia, em 1908, por 

Charles Nicolle e Comte (Beaver et al., 1984). Desde então, várias referências têm sido 

feitas à doença nesta espécie, que constitui o principal reservatório do protozoário no 

ciclo doméstico (Campino, 1998).  

 No gato, as primeiras referências à leishmaniose, surgem no Egipto (Morsy et al., 

1980) e no Texas (Barnes et al., 1993). É importante referir, que textos de parasitologia 

de Neveu-Lemaire, datados de 1942, mencionavam a possibilidade de Leishmania 

donovani infectar naturalmente o gato, apesar de na época serem consideradas situações 

excepcionais (Costa et al., 1994). 
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3. A Leishmaniose canina e felina em Portugal 
 

Em Portugal, foram encontrados canídeos parasitados com leishmaniose, pela 

primeira vez em 1911, por Dyonísio Álvares e Pereira da Silva (Abranches e Alves-

Pires, 1980).  

A partir de 1945, Fraga de Azevedo e colaboradores, iniciaram o estudo 

epidemiológico da doença, nomeadamente em relação ao reservatório e ao vector. Este 

autor realçou a importância do cão e do flebótomo no ciclo biológico do parasita. Desde 

então, diversos trabalhos e inquéritos foram realizados em cães infectados da área de 

Lisboa, por Fraga de Azevedo e Silva Leitão (Azevedo e Teixeira, 1947; Leitão, 1953; 

Azevedo e Neves, 1963). Nessa época, os estudos epidemiológicos realizados, tanto em 

Portugal como no estrangeiro, utilizavam essencialmente o exame parasitológico 

directo, pelo que as prevalências referidas não são muito elevadas (Azevedo, 1947; Ho 

et al., 1948; Hou et al., 1960; Leitão, 1968). Estes estudos foram continuados a partir de 

1980 por Abranches et al. e Pires et al. (Campino, 1998), que realizaram rastreios que 

incidiram, sobretudo no reservatório e no vector, e que abrangeram três zonas 

consideradas endémicas no passado: Concelho de Alcácer do Sal, Região Metropolitana 

de Lisboa e Região do Alto Douro. Estes estudos confirmaram a importância do cão 

como reservatório do parasita e de P. perniciosus e P. ariasi, como espécies vectoras, 

em várias áreas endémicas (Alves-Pires e Ribeiro, 1991; Campino, 1998). O 

reservatório selvagem, a raposa, também foi estudado, já que na década de 80 esta 

espécie era abundante na região meridional de Lisboa (Setúbal, Alcácer do Sal e zona 

Sul de Lisboa), tendo sido considerado a existência de um possível ciclo selvático nesta 

área de endemia. Todavia, neste estudo todas as raposas examinadas foram negativas 

para Leishmania (Abranches et al., 1982). O isolamento de estirpes de Leishmania e a 

sua posterior identificação, também foram efectuados (Abranches et al. 1987; Campino, 

1998; Campino et al., 2005). Até 1989, L. infantum zimodeme MON-1, foi o único 

isolado a partir de humanos, cães, raposas e flebótomos. Naquele ano foi pela primeira 

vez, identificado um novo zimodeme, MON-24, numa estirpe obtida a partir de um 

flebótomo P. ariasi (Pires et al., 1991). Cardoso et al. (2002), referiram a presença de 

um cão infectado com L. infantum zimodeme MON-98, proveniente do Alto-Douro. De 

referir no entanto, que L. infantum zimodeme MON-1 é o mais comum agente da LVZ e 

da LCan mas enquanto no homem é relativamente frequente o achado de outros 
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zimodemes de L. infantum, quase sempre associados com formas clínicas cutâneas ou 

viscerais no imunodeprimido (Pratlong et al., 1995), no cão o aparecimento de outros 

zimodemes é bastante mais raro (Abranches et al., 1998). 

Actualmente, e com base em estudos de seroprevalência, podem ser consideradas 

endémicas a região de Trás-os-Montes e Alto Douro, a sub-região da Cova da Beira, o 

concelho da Lousã, a região de Lisboa e Setúbal, o concelho de Évora e o Algarve 

(Santos, 1997; Cardoso et al., 2004b; Coelho et al., 2005). Presume-se que a LCan seja 

igualmente endémica em outras áreas do Alentejo, além do concelho de Évora, e 

também em algumas áreas do Ribatejo, devido ao número de casos de provável origem 

autóctone diagnosticados em clínicas veterinárias destas duas regiões (Neves et al., 

2007). Exceptuando a situação dos concelhos de Alcanena e Santarém (Rosa et al., 

2006), não foram efectuados até ao momento, rastreios epidemiológicos que confirmem 

o carácter endémico das áreas em causa. Não obstante em quase todo o território 

continental, são detectados casos esporádicos da doença (Neves et al., 2007). Na tabela 

1, são apresentados os principais trabalhos realizados por autores portugueses entre 

1981 e 2006, sobre a prevalência de doença nos cães. 

Tabela 1 – Prevalência da leishmaniose canina em Portugal  

Região Ano  Amostra Prevalência 
(%) 

Autor 

1986/87 n=712 10,0% Abranches et al. (1992) 
1988/89 n=437 12,4% Abranches et al. (1992) 

Alijó (Trás-os Montes e 
Alto Douro) 

2000 n=1540 18,7% Cardoso et al. (2004b) 
1989 n=614 10,4% Sampaio-Silva et al. (1993) Peso da Régua (Trás-os-

Montes e Alto Douro) 1999 n=294 20,4% Cardoso et al. (2004a) 
Mesão Frio 
(Trás-os-Montes e Alto 
Douro) 

1989 n=213 15,0% Sampaio-Silva et al. (1993) 

Sta.Marta de Penaguião  
(Trás-os-Montes e Alto 
Douro) 

1989 n=372 9,4% Sampaio-Silva et al. (1993) 

Tabuaço (Trás-os-
Montes e Alto Douro) 

1996 n=168 6,5% Santos (1997) 

Lousã 1994 n=81 6,2% Sousa et al. (1996) 
Covilhã, Fundão e 
Belmonte 

2005 n=568 12,5% Coelho et al. (2005) 

Lisboa 1981 n=182 5,5% Abranches et al. (1983) 
Setúbal  1981-86 n=1493 7,8% Abranches et al. (1987) 
Lisboa 2002-03 n=374 19,2% Cortes et al. (2007) 
Alcanena/ Santarém 2006 n=174 10,3% Rosa et al. (2006) 
Èvora 1991 n=3614 3,9% Semião-Santos et al.(1995) 
Algarve 1993/94 n=2270 7,0% Cabrita (1994) 
Loulé  1994 n=285 7,0% Campino et al. (1995) 
 Revisto por Cardoso, L. (2004)  
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Tal como noutros países da zona Mediterrânica (Deplazes et al., 1998; Solano-

Gallego et al., 2001), a prevalência da infecção por Leishmania em cães, em Portugal, 

mostra uma grande variação entre as áreas endémicas identificadas (Semião-Santos et 

al., 1995; Cardoso et al., 2004a). 

Nestes estudos, verifica-se facilmente que em Portugal, a província do Alto Douro é 

a principal região endémica de LCan (Abranches et al.1993). Nesta região as variações 

entre diferentes zonas geográficas são acentuadas (Cardoso et al., 2004b). 

Um estudo realizado no município de Alijó por Cardoso et al. (2004b), recorrendo 

ao teste de aglutinação directa (DAT), permitiu detectar uma sero-prevalência de 18,7%, 

numa população de 1540 cães. Estes valores variaram entre 0,0% de sero-prevalência na 

freguesia de Ribalonga e 81,1% em Castedo.Observou-se uma diferença significativa 

entre estes valores e os valores detectados dez anos antes no mesmo município (Tabela 

1), e apesar da diferença dos testes de diagnóstico utilizados, verifica-se um aumento 

preocupante da LCan nesta região (Cardoso et al., 2004b).  

 Tendo em conta as diferenças de prevalência existentes entre as diversas freguesias, 

um dos factores de risco analisados foi a zona geográfica. Foram identificadas três 

zonas geográficas distintas com diferentes sero-prevalências – zona de noroeste (2,5%), 

intermédia (11,4%) e sul (49,9%) – que mostram uma diferença em termos de terra-fria, 

de transição e quente respectivamente. De facto, grandes variações de prevalência foram 

encontradas entre populações caninas que vivem a poucos quilómetros, devido às 

condições ecológicas que determinam a abundância do vector flebótomo, em áreas 

endémicas (Lanotte et al., 1978; Grandoni, 1999). O risco de um cão ser infectado 

aumentou à medida que nos deslocamos da zona norte e fria para a zona sul e quente.  

No município de Peso da Régua (Cardoso et al., 2004a) foi igualmente detectado 

um aumento dos valores de prevalência de LCan num intervalo de dez anos, com 20,4% 

de cães infectados em 1999. 

O aumento da incidência da doença no Alto Douro deveu-se, provavelmente, por 

um lado, ao facto de a orografia da zona ser bastante acidentada e, por outro, ao facto de 

a região apresentar características peculiares, como os inúmeros socalcos ou geios 

suportados por muros xistograuváquicos, para a cultura da vinha, os quais constituem, 

além de óptimos locais para o desenvolvimento das formas imaturas, um refúgio para os 

flebótomos e um obstáculo à acção de insecticidas (Pires, 2000). 

Estes estudos demonstraram igualmente um aumento da percentagem da infecção 

em cães assintomáticos. Isto pode estar relacionado com o facto destes animais estarem 
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numa fase inicial da doença, ou com a capacidade de desenvolvimento de resposta 

imune do tipo celular ao longo do tempo, o que pode limitar a progressão da doença 

(Pinelli et al., 1994; Cabral et al., 1998). 

Na região Metropolitana de Lisboa, em 1983, a prevalência da doença variou entre 

3,8% (zona urbana) e 8,8% (zona rural), com um núcleo central mais activo localizado 

no Parque Natural da Arrábida onde a prevalência atingiu 10,9%. Estes dados sugerem 

um aumento da prevalência da LCan em áreas rurais em relação a áreas urbanas 

(Abranches et al., 1983). Foram igualmente detectadas raposas parasitadas na Arrábida, 

o que permitiu concluir a existência de um ciclo silvático semi-autónomo nesta região, 

com uma prevalência de 5,6% que por si só é suficiente para manter a endemia 

(Abranches et al., 1987). Mais tarde, em 2002/2003, estes valores aumentaram com uma 

prevalência de 19,2% (IFAT), de cães infectados na região de Lisboa. Este valor 

assumiu uma especial relevância quando se verificou que a percentagem da infecção em 

cães domésticos, que foi de 18,4% (51/277) e em cães vadios 21,6% (21/97), não 

apresentou uma diferença significativa. Este estudo demonstrou a importância dos cães 

vadios na transmissão e no aparecimento de novas infecções por leishmânia em áreas 

urbanas e periurbanas (Cortes et al., 2007). 

Nos últimos anos, e tal como se observa nos estudos efectuados, os valores de 

seroprevalência encontrados sugerem um aumento da infecção por leishmânia em cães 

em determinadas áreas em Portugal (Cardoso et al., 2004b; Semião-Santos, 2006). O 

mesmo não parece estar a acontecer com a leishmaniose visceral humana (DGS, 2001; 

2006). 

A seroprevalência de L. infantum é similar em todos os países mediterrânicos 

ocidentais, variando de região para região de acordo com aspectos ecológicos. Por 

exemplo, de acordo com registos de 2002, em Itália, a região de Apúlia apresentou 14,5 

% de prevalência e a Toscânia 24%. Em França nas zonas dos Alpes registou-se 3 a 

17% de prevalência; em Espanha, Madrid, com 5% de prevalência e na região de 

Priorato 18% (Moreno e Alvar, 2002). Em Portugal, a área envolvente de Lisboa 

apresentou 8,5% de prevalência (Alvar, 2001). Estes dados sugerem que de entre 15 

milhões de cães nestes países, uma estimativa de 2,5 milhões de cães (16,7%) estariam 

infectados. Seroprevalências mais altas foram reportadas na América do Sul: 33% na 

ilha Margarita, Venezuela (Zerpa, et al., 2000), e 36% em Jacobina (Brasil) (Ashford et 

al, 1998). A suspeita que a seroprevalência subestima o número real de cães infectados 

em áreas endémicas foi confirmada por PCR, em cães identificados como seronegativos 
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e que se mostraram infectados com o recurso a esta técnica (Dye, 1996). As 

prevalências detectadas foram elevadas (Berrahal et al., 1996; Solano-Galego et al., 

2001; Moreno e Alvar, 2002), e sabendo-se por xenodiagnóstico que os cães 

assintomáticos são altamente infectantes para P. perniciosus (Molina et al, 1994), as 

implicações epidemiológicas terão de ser melhor avaliadas (Moreno e Alvar, 2002). 

 

O gato é normalmente considerado um hospedeiro pouco usual da infecção por 

Leishmania. Os poucos casos relatos de LF são originários essencialmente de países 

onde o parasita e diferentes espécies de flebótomos são endémicos (Pennisi, 2002). Em 

1912 Sergent et al. (1912) sacrificaram um gato de quatro meses que vivia na mesma 

casa de uma criança afectada por leishmaniose visceral e encontraram amastigotas na 

medula óssea deste animal. Desde então, mais de 40 relatos de casos clínicos de LF 

foram referidos (Laruelle-Magalon e Toga, 1996), mas só recentemente foram bem 

documentados. De facto, os resultados de estudos moleculares, confirmaram que a LF é 

causada pelas espécies de Leishmania responsáveis pela leishmaniose humana, na 

mesma área geográfica habitada por estes gatos: no Iraque foi isolada L. tropica 

(Machattie e Mills, 1931) num gato com leishmânia, na região sul do Texas e México L. 

mexicana foi responsável pela infecção em gatos (Merchant e Taboada, 1995), na 

Argentina foi relatada L. braziliensis, Mazza, 1927 (Brumt, 1949), e no Brasil foi 

identificado o subgénero Viannia num felino (Passos et al, 1996). A única excepção foi 

um gato infectado com Leishmania infantum em São Paulo (Brasil) onde não foram 

reportados casos autóctones de leishmaniose visceral humana ou canina (Savani et al., 

2004). Na zona mediterrânica, estudos efectuados demonstraram que L. infantum é o 

agente etiológico de LF (Ozon et al., 1998).  

Na Europa entre 1996 e 2005 vários casos clínicos de LF foram descritos, em 

França (Ozone et al., 1998; Pratlong et al., 2004), Espanha (Hervas et al., 1999), Itália 

(Poli et al., 2002; Mancianti, 2004; Pennisi et al., 2004) e Suiça (Rufenacht et al., 

2005). Os últimos estudos efectuados em zonas endémicas, usando técnicas serológicas 

com L. infantum como antigénio (Pennisi, 2002; Mancianti, 2004;Simões-Mattos et al., 

2004; Maroli et al., 2007), permitiram identificar valores de prevalência que variaram 

entre 1,7 e 68% nestes animais. Todavia, os títulos de anticorpos anti – leishmânia 

detectados foram normalmente mais baixos do que na LCan. Nestas áreas endémicas de 

leishmaniose, onde os cães e os roedores são os hospedeiros vertebrados principais, o 
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gato pode ter um papel importante na epidemiologia da doença, não devendo ser 

descurado. (Poli et al., 2002, Maroli et al., 2007).  

Em relação à LF em Portugal, o primeiro caso foi identificado em 1992 (Costa et 

al., 1994) numa gata de cinco anos de idade e pertencente ao concelho de Sesimbra. 

Esta apresentava várias lesões de alopécia ao longo do dorso, assimétricas e não 

pruriginosas, que não respondiam ao tratamento dermatológico efectuado. Mais tarde 

surgiram nódulos na região da cabeça, que tendo sido extirpados levaram à identificação 

de Leishmania. A punção do gânglio regional confirmou o diagnóstico. Desde então 

surgiram mais dois novos casos (Vaz et al., 2005), apesar de ainda não estarem 

documentados. Pensa-se que a doença, pode de algum modo estar sub-diagnosticada 

nestes animais, porque a sensibilidade dos veterinários para LF é baixa e porque a sua 

evolução não mostra a gravidade observada nos canídeos apresentando um quadro 

facilmente confundível com muitas outras doenças do foro dermatológico. 

 

4. Taxonomia do género Leishmania 

 
O género Leishmania  Ross, 1903 classifica-se do seguinte modo (Basano e 

Camargo, 2004): 

 

Reino: Protista Haeckel, 1866 

Sub-reino: Protozoa Goldfuss, 1817 

Filo: Sarcomastigophora Honigberg e Balamuth, 1963 

Sub-filo: Mastigophora Deising, 1866 

Classe: Zoomastigophorea Calkins, 1909 

Ordem: Kinetoplastida Honigberg, 1963, emend. Vickerman, 1976 

Sub-ordem: Trypanosomatina Kent, 1880 

Família: Trypanosomatidae Dofein, 1901, emend. Grobben 1905 

Género: Leishmania Ross, 1903 

 

O género Leishmania divide-se em subgénero Leishmania e subgénero Viannia. 

Dentro destes dois subgéneros individualizam-se diversos complexos filogenéticos, que 

incluem uma ou mais espécies de Leishmania (OMS, 1990; Dedet, 2000). No Velho 

Mundo, as espécies responsáveis pela LCan fazem parte de três complexos: complexo 
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L. donovani, complexo L. infantum e complexo L. tropica (Rioux et al., 1990; Dedet, 

2000). A espécie L. infantum responsável pela doença em Portugal (Cardoso et al., 

2004; Neves et al., 2007), faz parte do complexo filogenético L. infantum (Dedet, 

2000). 

Apesar de inicialmente a classificação destes parasitas ter sido baseada em critérios 

extrínsecos ao mesmo, tais como as manifestações clínicas da doença, distribuição 

geográfica, hospedeiros habituais, entre outros, actualmente, utilizam-se critérios 

intrínsecos ao parasita (metabólicos e genómicos) para a sua classificação. Dentro dos 

critérios metabólicos o estudo das enzimas tem-se revelado decisivo para a identificação 

e classificação das leishmanias. O ponto de partida é o zimodeme, que corresponde a 

um conjunto de leishmânias que apresentam o mesmo padrão isoenzimático de 

migração electroforética.  

Em Portugal todas as estirpes de Leishmania isoladas a partir do homem, dos 

reservatórios (cão e raposa) e do vector foram, até 1994, classificadas como Leishmania 

infantum zimodeme MON-1, com excepção de duas, isoladas na região do Alto-Douro, 

a partir de P. ariasi, pertencentes ao zimodeme MON-24 (Pires et al., 1991). Com o 

aparecimento das co-infecções leishmânia/VIH no homem, outras variantes têm sido 

identificadas, como Leishmania infantum zimodeme MON-24 (Campino et al., 1994b) e 

Leishmania infantum MON-29, Leishmania donovani MON-18 (Campino et al., 1994 a; 

Abranches et al., 1998; Campino, 1998) e no cão Leishmania infantum MON-98 

(Cardoso et al., 2002). A leishmaniose visceral do tipo mediterrânico é provocada pela 

Leishmania infantum zimodeme MON-1. 

 

5. Morfologia e Fisiologia do parasita 
 

As leishmânias são parasitas que apresentam duas formas evolutivas fundamentais: 

amastigota no hospedeiro vertebrado e promastigota no vector (flebótomo). A forma 

amastigota encontra-se nos macrófagos e células do sistema mononuclear fagocítico dos 

vertebrados. Tem uma forma ovóide com um tamanho que oscila entre 2.5-5.0 Χ 1.5-

2.0µm. O citoplasma contém no interior um núcleo arredondado, de localização 

excêntrica e bem visível; um cinetoplasto (estrutura mitocondrial) de aspecto bacilar ou 

bastoniforme, pouco visível; e um envelope flagelar (blefaroplasto) que contém os 
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rudimentos do flagelo (Antoine, 1994; Bourdeau, 1983). Estas formas não apresentam 

motilidade e são desprovidas de flagelo livre. 

As leishmânias coram bem pelos derivados de Romanovsky, apresentando-se o 

citoplasma corado de azul claro, um núcleo oval roxo claro e um cinetoplasto pequeno e 

roxo escuro (Tyler et al., 1999). 

A forma promastigota apresenta um flagelo bem desenvolvido na região anterior, é 

extra-celular e encontra-se na parte média do intestino do vector. O seu tamanho varia 

entre os 10-30μm de comprimento e 1,5-3μm de largura. O cinetoplasto nos 

promastigotas, situa-se entre o núcleo e o flagelo. É a presença deste flagelo bem 

desenvolvido que lhes confere mobilidade (Gállego e Riera, 2007).  

Para certos autores, há um terceiro morfotipo, designado por paramastigota, 

observável a nível da faringe nas espécies da secção Suprapilaria e Peripilaria e também 

no intestino médio desta última secção e, muito raramente no intestino posterior. Estas 

formas apresentam um corpo com cerca de 4μm de comprimento e 2μm de largura, com 

um flagelo curto e cinetoplasto sobreposto ao núcleo (Molyneux e Killick-Kendrick, 

1987; Killick-Kendrick, 1990). 

 

            
Figura 1 – Formas promastigotas de Leishmania infantum observadas em microscópio de 

imunofluorescência (ocular 10x e obj. 20x). Figura 2 – Formas amastigotas de Leishmania 

infantum observadas em microscópio óptico (ocular 10x e obj. 100x). Seta vermelha: 

amastigotas no interior de macrófago; setas brancas: amastigotas isolados. 

 

6. Características do insecto vector 

 
A transmissão da leishmaniose faz-se através da picada de insectos hematófagos 

género Phlebotomus, cuja actividade é predominantemente crepuscular ou nocturna.Os 
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flebótomos passam muitas vezes despercebidos, devido ao seu tamanho reduzido em 

relação a outros insectos e ao facto de realizarem um voo silencioso (CDC, 2004).  

Os flebótomos pertencem à classe Insecta, Ordem Diptera, Subordem Nematocera, 

Família Psychodidae e Subfamília Phlebotominae (Rioux et al., 1969; Killick-Kendrick 

et al., 1991). Esta é constituída por cinco géneros, sendo as espécies do género 

Phlebotomus as responsáveis pela doença nos continentes europeu, asiático e africano 

(Abranches 2004; Gramiccia e Gradoni, 2005). 

 Os principais vectores de Leishmania infantum, agente causal da leishmaniose 

visceral no Velho Mundo, pertencem essencialmente ao subgénero Larroussius 

Nitzulescu, 1931 (Killick-Kendrick, 1990). As espécies Phlebotomus perniciosus 

Newstead, 1911 e Phlebotomus ariasi Tonnoir, 1921, são os vectores mais importantes 

na parte ocidental da bacia mediterrânica e em Portugal (Rioux et al., 1969;1986). 

A primeira referência a estes insectos como vectores de Leishmania foi feita em 

1904 na Argélia pelos irmãos Sergent, e mais tarde em 1913 por Mackie na Indía 

(Sergent et al., 1933). 

Os flebótomos são insectos dípteros de cor amarelada, corpo revestido de formações 

quitinosas com a forma de pelos e tamanho muito pequeno (2 a 3 milímetros), o que 

permite a sua fácil passagem pelas redes mosquiteiras. A sua distribuição está 

relacionada com o clima temperado do tipo mediterrânico. No seu ambiente natural, os 

adultos vivem durante o dia nas fendas das rochas e troncos de árvores. As larvas 

desenvolvem-se em lugares onde existe matéria orgânica em decomposição. Algumas 

adaptam-se à vida doméstica, encontrando-se em casas, estábulos, jardins e galinheiros, 

onde encontram alimento e protecção (Rioux et al., 1985; Antoine, 1994). 

 As fêmeas dos flebótomos põem ovos em grande número, sendo o período de 

incubação destes ovos, dez a doze dias. A postura é feita em lugares escuros com 

matéria orgânica em decomposição, e a eclosão das larvas ocorre em cinco a quinze 

dias. Depois deste processo, as larvas passam por quatro estados evolutivos (L1 a L5) 

(Antoine, 1994) até à sua transformação em pupa, variando o período com a 

temperatura e a alimentação (Pires, 2000). 

A passagem de ovo a adulto completa-se em cerca de 40 dias dependendo das 

condições climáticas (Lanote et al., 1979; Rioux et al., 1985; Antoine, 1994). 

As fêmeas alimentam-se de sangue, fundamental para suprir as carências necessárias 

para a ovogénese, enquanto os machos se alimentam de seiva de plantas. A maioria dos 

flebótomos são concordantes gonotróficos, ou seja, requerem uma ingestão de sangue 
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para que ocorra a ovoposição (Pires, 2000). Dependendo da temperatura e da humidade, 

a longevidade natural de P. ariasi é de cerca de 29 dias (Killick-Kendrick, 1978) e a de 

P. perniciosus é de 31 dias (Molina, 1994), pelo que conseguem completar três a quatro 

ciclos gonotróficos, com transmissão do parasita a partir do segundo ciclo (Bodet, 

1991). 

A picada dos flebótomos dura cerca de cinco minutos, e só se dá em horas de 

escassa ou nula luminosidade. São inactivos a temperaturas inferiores a 15ºC. 

Normalmente são pouco voadores e as suas deslocações raramente alcançam um a dois 

quilómetros, excepto se favorecidas pelo vento. Em climas temperados, a sua actividade 

vai desde a Primavera até finais de Outono (Lanote et al., 1979; Rioux et al., 1985; 

Antoine, 1994). 

Os flebótomos vectores de Leishmania, apresentam um conjunto de características 

próprias, que favorecem a transmissão deste parasita ao hospedeiro: Estes dipteros 

apresentam uma estrutura designada por cárdia, que divide o seu intestino anterior e o 

intestino médio, e que consiste numa válvula estomodeal (Romoser, 1996), que tem um 

papel essencial na alimentação e capacidade infectante destes vectores. Esta válvula em 

condições normais assegura o fluxo “num só sentido” do sangue ingerido por estes 

dipteros, evitando a sua regurgitação. No entanto, aquando de uma segunda refeição 

sanguínea, as fêmeas dos flebótomos infectadas por Leishmania têm dificuldade em 

permitir a passagem do sangue para o intestino médio, tendo que realizar várias picadas 

no hospedeiro para se alimentarem (Molyneux e Jefferies, 1986; Volf et al., 2004). Este 

facto está relacionado com a formação por parte dos promastigotas de leishmânia, de 

um gel viscoso que, uma vez depositado no cárdia, contribui para o bloqueio da válvula 

estomodeal (Lawyer et al., 1987, 1990; Lang et al., 1991; Rogers et al., 2002). Este 

bloqueio limita o fluxo da refeição sanguínea e causa um refluxo do sangue, sangue este 

que transporta formas infectantes de leishmânia, que são, numa nova picada, inoculadas 

na pele do hospedeiro (Killick-Kendrick et al., 1977; Jefferies et al., 1986).   

A saliva do flebótomo injectada durante a sua refeição sanguínea, contém um 

grande número de substâncias farmacologicamente activas com efeito anti-hemostático, 

vasodilatador e antinflamatório/imunossupressor, que auxiliam o vector a localizar e a 

manter o fluxo sanguíneo sem induzir uma resposta inflamatória por parte de 

hospedeiro (Ribeiro, 1987,1989). Além disso, a depressão da imunidade local por 

inibição dos mediadores da inflamação (produção de interferão γ e derivados 

14 



nitrogenados pelos macrófagos, proliferação celular, apresentação de antigenios…), 

leva a um aumento da sobrevivência de Leishmania (Titus e Ribeiro, 1988). 

Os vectores P. perniciosus e P. ariasi existem em Portugal (Pires, 1984; Schrey et 

al., 1989; Pires et al., 1991), sendo prevalentes na Região de Lisboa e do Alto Douro. 

Na região do Alto Douro, P. ariasi foi a espécie encontrada em maior abundância 

(64,6% de prevalência num total de 3166 flebótomos) em detrimento de P. perniciosus 

(31,3% num total de 1533 flebótomos) e Sergentomya minuta (4,1% num total de 204 

flebótomos) num estudo efectuado em 1991 (Pires e Ribeiro, 1991). Para P. ariasi 

foram observados dois picos de actividade do vector, Junho e Setembro, com um claro 

ciclo difásico (já anteriormente observado por Pires, 1985 na Arrábida), ao passo que P. 

perniciosus exibiu um ciclo monofásico com o seu pico em Julho (Alves-Pires e 

Ribeiro, 1991). Ambos coexistiram entre Junho e Setembro, tornando-se esta a época de 

maior risco. Apenas estas duas espécies foram encontradas parasitadas com 

promastigotas de Leishmania sp. As mesmas conclusões foram obtidas num estudo 

realizado em 2000, sobre a prevalência destes vectores nos principais focos zoonóticos 

de leishmanioses em Portugal (Pires, 2000). Na região de Lisboa a predominância é da 

espécie P. perniciosus (Alves-Pires, 1985). Todavia, flebotomídeos de outras espécies 

têm sido identificados e relacionados com a possível transmissão de L. infantum no 

nosso país, apesar de ainda não terem sido encontrados parasitas no seu interior.  

Na região do Algarve foram colectados os vectores das espécies Sergentomyia 

minuta Rondani e Phlebotomus (Paraphlebotomus) sergenti Parrot (Schrey et al., 

1989).  

Em Évora, num estudo epidemiológico realizado pelas autoridades de saúde, foram 

identificadas as mesmas quatro espécies de vector, sendo Phlebotomos sergenti o vector 

mais abundante (Semião-Santos et al., 1995). 

As preferências alimentares destes insectos variam dentro da mesma espécie 

consoante a região onde se encontram: umas populações são mais antropofílicas ao 

passo que outras são mais zoofílicas. Normalmente, P. ariasi é particularmente atraído 

por cães, raposas, bovinos, equídeos, mustelídeos e leporídeos (Guy et al., 1984) e P. 

perniciosus prontamente se alimenta em cães, gado doméstico (Rioux et al., 1969) e 

roedores (Grandoni et al., 1983). Todavia, estudos realizados em Portugal mostram que 

P. ariasi, no Alto Douro tem uma preferência alimentar semelhante para o homem e o 

cão. Por outro lado, P. perniciosus mostrou uma reduzida atracção pelo cão preferindo 

alimentar-se no homem (Alves-Pires et al., 1992). Na Arrábida, estudos realizados por 

15 



Pires (1984;1988) demonstraram que, P. perniciosus manifesta claramente um carácter 

endofílico, encontrando-se sobretudo em biótopos domésticos, enquanto P. ariasi 

apresenta um comportamento exofílico dominando os biótopos silváticos. Este 

comportamento tão diferenciado das duas espécies vectoras de Leishmania mostra que 

nesta região poderá ser P. perniciosus o principal responsável pela transmissão no ciclo 

doméstico e P. ariasi o principal responsável pela transmissão no ciclo silvático (Pires, 

1988). 

No Novo Mundo, sabe-se que existe uma notável diversidade de flebótomos 

suspeitos de transmissão da leishmaniose visceral (LV), apesar do seu vasto território 

condicionar o estudo dos mesmos. O vector mais importante na LV é Luztomyia 

(Luztomya) longipalpis, (Lutz e Neiva, 1912), cuja distribuição geográfica é coincidente 

com a dos casos de humanos infectados, existindo nas zona rurais e na periferia de 

grandes cidades. Os seus hábitos de alimentação são igualmente zoofílicos e 

antropofílicos (Rey, 2002). 

 

7. Ciclo biológico 

 
O ciclo biológico de Leishmania envolve populações de hospedeiros vertebrados e 

invertebrados. Este ciclo integra insectos dípteros hematófagos e diferentes populações 

de mamíferos. 

A infecção do vector ocorre quando as fêmeas, ao sugarem o sangue de mamíferos 

infectados, ingerem macrófagos parasitados por formas amastigotas de Leishmania. No 

tracto digestivo anterior ocorre a ruptura dos macrófagos, libertação das formas, 

reprodução destas por divisão binária e rápida e diferenciação em formas flageladas – os 

promastigotas, que também se reproduzem por processos sucessivos de divisão binária. 

As formas promastigotas transformam-se em paramastigotas que colonizam o esófago e 

a faringe do vector, onde permanecem aderentes ao epitélio pelo flagelo. É nesta altura 

que se diferenciam em formas infectantes – promastigotas metacíclicos (estádio de 

desenvolvimento em que não se dividem mais e em que estão preparados para 

parasitarem os mamíferos). O ciclo do parasita no insecto completa-se em cerca de 72 

horas (Figura 3). 

Após este período, as fêmeas infectantes ao realizarem uma nova refeição sanguínea 

num hospedeiro vertebrado, libertam as formas promastigotas metacíclicas juntamente 
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com a saliva. Na epiderme do hospedeiro, estas formas são fagocitadas por células dos 

sistemas mononuclear fagocitário. No interior dos macrófagos, no vacúolo parasitóforo, 

diferenciam-se em amastigotas e multiplicam-se até à ruptura dos mesmos, ocorrendo a 

libertação destas formas que serão fagocitadas por novos macrófagos num processo 

contínuo, ocorrendo então a disseminação por via hematológica para outros tecidos 

ricos em células do sistema mononuclear fagocitário, como linfonodos, fígado, baço e 

medula óssea (Abranches, 1994; MSB, 2003; Gállego e Riera, 2007). 

 
Figura 3 – Ciclo de vida de Leishmania: a = hospedeiros mamíferos b = Phlebotomus sp. 

c = promastigota d = macrófago contendo amastigotas e = amastigota (Van Der Lugt e Stewart, 

2003). 

 

A maioria das leishmanioses são zoonoses em que distintas espécies animais actuam 

como reservatório do parasita. No início eram parasitoses de animais selvagens. 

Todavia, com a introdução acidental do homem no ciclo bio-epidemiológico do parasita 

(ciclo zoonótico ou primário), e ao desaparecer o reservatório selvagem do meio 

humano, a adopção de animais domésticos susceptíveis deu origem às leishmanioses de 

carácter zooantroponótico ou secundário. Finalmente, existem situações em que o 
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reservatório animal desaparece, e o homem actua como único hospedeiro vertebrado, 

num ciclo antroponótico ou terciário (Desjeux, 2004). 

 

8. Factores epidemiológicos da leishmaniose canina e da leishmaniose 

felina 

 
A incidência e a prevalência da LCan têm aumentado nos últimos anos (Moreno e 

Alvar, 2002). Existem várias razões que podem explicar estes resultados: a presença de 

reservatórios selvagens que mantêm o ciclo activo; o facto de as medidas de controlo, 

entre as quais a eliminação de cães seropositivos em algumas áreas endémicas, não 

abarcar todos os cães infectados (detectados apenas por PCR em estádios iniciais da 

doença) (Berrahal et al., 1996; Solano-Gallego, et al., 2001); a existência de um grande 

número de portadores sãos que não evolui para a doença mas que serão, eventualmente, 

transmissores do parasita ao insecto vector (Abranches et al., 1998) e a marcada 

urbanização da leishmaniose (Desjeux, 2002) que induz ao envolvimento de outras 

espécies domésticas na epidemiologia da leishmaniose em focos endémicos, entre as 

quais os felídeos e equinos. 

Os estudos de factores de risco associados à LCan demonstraram que, em áreas 

endémicas, o sexo do animal não parece ser relevante para a doença. Todavia, a idade é 

um bom indicador do grau de transmissão da infecção. Os valores de prevalência em 

cães com menos de três anos de idade são mais elevados, tal como em cães com mais de 

sete anos de idade (Amela et al., 1995). De acordo com Moreno e Alvar (2002), 

aparentemente, todas as raças são igualmente susceptíveis à picada do insecto, 

dependendo o risco das actividades em que o cão está envolvido: cães de trabalho ou 

rurais estão mais expostos à picada dos flebótomos do que cães de meios urbanos. No 

entanto têm surgido estudos em Portugal, que mostram que pode haver uma resistência 

das raças nacionais à infecção por Leishmania infantum. O facto de estes animais 

viverem numa zona endémica há centenas de anos pode ter contribuído para a 

resistência ao parasita. A pressão selectiva exercida pelo parasita pode ter sido 

determinante para a sobrevivência dos cães que mostravam uma resposta imunitária 

adequada, os quais transmitiam a informação genética responsável pelo fenótipo 

resistente à sua descendência (João, 2002). 
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As alterações climáticas, com um aumento das temperaturas, podem favorecer a 

proliferação e o aparecimento de novos insectos vectores responsáveis pela transmissão 

de várias zoonoses, entre as quais a leishmaniose (Casimiro et al., 2006). Os últimos 

estudos efectuados em Portugal indicam um aumento do número de dias com 

temperaturas favoráveis para a actividade de P. perniciosos, um dos principais vectores 

da doença em Portugal (Casimiro et al., 2006). 

 

9. Patogenia e Resposta imunitária 

 
Em condições naturais, os flebótomos transmitem um número elevado de 

promastigotas (100-1000) os quais são suficientes para induzir doença em animais 

susceptíveis. A maioria dos parasitas são mortos pelos factores do complemento, mas 

alguns sobrevivem usando estratégias diversas. Estes promastigotas aderem 

rapidamente a células residentes ou recrutadas da linhagem monócito/macrófago 

(incluindo células dendríticas e células de Langerhans). Os receptores mais importantes 

para esta aderência são os receptores do complemento tipo I (CR1, CD35) e tipo III 

(CR3, CD11b/CD18) que permitem a ligação à membrana plasmática dos parasitas 

(Rosenthal et al., 1996). Esta adesão dependente do complemento é seguida pela 

interiorização do parasita por fagocitose. Dentro do fagolissosoma, os promastigotas 

transformam-se em amastigotas imóveis, e existe uma rápida queda do pH para 5. Este 

meio ácido e rico em proteases, do fagolissosoma, condiciona a sobrevivência do 

parasita (Ferrer, 2002b).  

Para que haja infecção, o parasita tem de usar um conjunto de estratégias que vão 

permitir a sua sobrevivência à fagocitose e ao meio ácido do fagolisossoma. Várias 

moléculas da superfície do parasita, tais como, LPG (lipofosfoglicano), gp63 (glutationa 

peroxidase), GIPLs (glicoinositolfosfolípidos), parecem contribuir para a sua 

sobrevivênvia no fagossoma e no fagolisossoma (Bogdan e Rollinhoff, 1998). O LPG é 

expresso em maior quantidade na superfície dos promastigotas e, não só actua como um 

sequestrante de metabolitos de oxigénio, libertados durante a fagocitose como protege o 

parasita de ataques enzimáticos (Handman et al., 1986). O seu objectivo é inibir a 

formação do fagolissosoma de modo a atrasar a transformação de promastigota em 

amastigota. Por outro lado, os amastigotas apresentam uma grande actividade 

enzimática capaz de neutralizar e degradar os metabolitos oxidativos produzidos pelos 
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macrófagos, o que contribui para sua sobrevivência intramacrofágica (Meshnick e 

Eaton, 1981; Pearson et al., 1983). A actividade proteolítica do gp63 dentro do 

fagolisossoma inibe a acção de enzimas lisossomais macrofágicas, protegendo o 

parasita da degradação (Solbach e Laskay, 2000). 

A inoculação dos parasitas na pele provoca uma resposta inflamatória local. 

Inicialmente as células principais são neutrófilos e eosinófilos, seguindo-se o 

aprecimento de macrófagos, podendo também ser detectadas células natural killer (NK) 

nos estádios iniciais. Os linfócitos intervêm mais tarde e, se a doença progredir, a 

inflamação torna-se tipicamente granulomatosa (Cotran et al., 1999). Um passo decisivo 

é a disseminação a partir da pele. Em animais susceptíveis a infecção dissemina-se 

rapidamente para os linfonodos, baço e medula óssea. Pelo contrário, em animais 

resistentes, os parasitas mantêm-se localizados na pele (ou atingem só os linfonodos 

locais). As células principais responsáveis pela contenção da infecção na pele são as 

NK, as quais rapidamente produzem interferon-γ (IFN-γ) depois da activação pelos 

antigenes do parasita e interleuquina-12 (IL-12). O IFN-γ é um importante indutor da 

síntese de óxido nítrico (NO2) nos macrófagos (Belkaid, 2000; Solbach e Laskay, 2000). 

O estabelecimento de uma resposta imunitária protectora anti-Leishmania é um 

processo muito complexo que requer a apresentação dos antigénios apropriados pelas 

células apresentadoras de antigénios (APCs), a indução e expansão dos linfócitos Th1 

CD4+, e a activação dos macrófagos para a destruição dos parasitas. Macrófagos, 

células dendríticas e células de Langerhans são as principais APCs na leishmaniose. A 

produção de superóxido (O2) e NO2 são os dois mecanismos mais eficientes na 

eliminação de leishmânias (Bogdan e Rollinghoff, 1998).  

O tipo de resposta imune (Th1 ou Th2) é determinada principalmente pelos 

aglomerados de citoquinas, já que são as primeiras a encontrarem o antigénio. A 

interleuquina 4 (IL-4) é a mais importante. A susceptibilidade à infecção por 

Leishmania é inicialmente baseada numa auto-regulação precoce da produção de IL-4 

induzindo ao mesmo tempo a ausência de resposta da IL-12. A IL-12 liga-se a um 

complexo receptor (IL-12RB IL-12B2), e à IL-4 a qual regula a expressão do receptor 

de IL-12. Deste modo, o elemento decisivo no desenvolvimento da susceptibilidade ou 

resistência à infecção por Leishmania parece ser a capacidade das células T CD4 

manterem o receptor para IL-12 mais do que as 48 horas que se seguem à infecção. A 
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IL -12 é crucial para o controlo efectivo da mesma, através da indução da actividade das 

NK e produção de IFNγ (Ferrer, 2002b). 

Em cães susceptíveis, as lesões e os sinais clínicos desenvolvem-se entre 3 meses a 

vários anos após a infecção. Nos órgãos linfóides, existe uma depleção das regiões com 

linfócitos T, ao contrário das regiões com linfócitos B que proliferam. Existe também 

uma proliferação de histiócitos e macrófagos, o que resulta numa linfadenopatia 

generalizada e, por vezes hepatoesplenomegália. Deste modo, a doença está associada 

com um baixo número de linfócitos CD4+ circulantes (Guarda et al., 2000). 

Durante a progressão da doença existe uma disseminação generalizada do parasita 

com colonização de muitos órgãos (linfonodos, baço, medula óssea, fígado, rins, 

pâncreas, intestino delgado, testículos, pulmões, olhos, articulações e ossos). Em todos 

estes órgãos, pode ser detectada uma reacção granulomatosa, com amastigotas (Buraco 

et al., 1988; Engwerda e Kaye, 2000). Os amastigotas de leishmânia são mais 

frequentemente detectados em cães sintomáticos do que em cães assintomáticos, 

sugerindo que o estado clínico e o número de parasitas nos órgãos-alvo podem estar 

relacionado (Cardoso et al., 2004a; Solano-Gallego et al., 2001; Travi et al., 2001). Um 

risco potencial da regulação da destruição de células T com actividade exuberante de 

células B é a geração de grandes quantidades de imunocomplexos circulantes (ICCs) 

(López et al., 1996). A deposição dos ICCs nas paredes dos vasos sanguíneos pode 

causar vasculites, poliartrites, uveítes e glomerulonefrites (Pumarola et al., 1991;Spreng 

1993; Garcia-Afonso et al., 1996). A produção de autoanticorpos contra os próprios 

eritrócitos, trombócitos e proteínas nucleares também está documentada (Keenan et al., 

1984; Brandonísio et al., 1990; Lucena et al., 1996). 

Num estudo efectuado recentemente sobre a resposta imunológica dos cães a 

Leishmania infantum por Rodriguez-Cortés et al. (2007), foram avaliados parâmetros 

clínicos, imunológicos e parasitológicos da doença. Demonstrou-se que a intensidade da 

infecção por Leishmania nas amostras de sangue, indicada pela quantidade de DNA de 

Leishmania, estava directamente relacionada com as concentrações de IgG, IgG1, IgG2, 

IgA, e IgM e com os sinais clínicos, enquanto que a parasitémia e a imunidade celular 

para estavam inversamente relacionadas. Do mesmo modo, maiores quantidades de 

DNA de Leishmania foram detectadas no fígado, baço, linfonodos, pele e medula óssea 

de cães que exibiam sinais clínicos em relação aos que os não apresentavam. Estes 

resultados mostraram que a progressão da doença está associada a uma ausência de 

resposta humoral protectora e à falta de resposta de células T específicas, o que permite 
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a disseminação e multiplicação de L.infantum nos diferentes tecidos (Rodriguez-Cortés 

et al., 2007).  

 

 

 

10. Sinais clínicos 

 
10.1. No cão 

 

Os sinais clínicos de LCan variam muito em consequência da diversidade de 

mecanismos patogénicos, da progressão da doença e das diferentes respostas imunes 

nos indivíduos afectados (Cabassu et al., 1988; Ferrer, 1999). A infecção por 

Leishmania infantum, caracteriza-se nos cães, por poder causar uma doença crónica e 

com envolvimento viscerocutâneo, que pode atingir praticamente todos os sistemas do 

organismo (Abranches et al., 1998; Cardoso e Cabral, 1998; Noli, 1999). Os sinais 

clínicos evoluem de uma maneira progressiva e apresentam uma resposta deficiente a 

antibióticos e a corticosteroides. Depois de um período de incubação de dois a quatro 

meses, a doença progride nos cães com um ou mais dos seguintes sinais clínicos: 

linfadenopatias (93%), dermatite (90%), onicogrifose (75%), perda de peso (26%), 

caquexia (24%), alterações de locomoção (23%), conjuntivite (18%), epistáxis (9%), 

elevada produção de anticorpos e diminuição da resposta imune do tipo celular 

(Semião-Santos et al., 1995; Moreno e Alvar, 2002). A linfadenopatia pode ser 

localizada ou generalizada e constitui um dos sintomas mais frequentemente observados 

(Miro e Fraile, 1999), ocorrendo como consequência do aumento do número de 

macrófagos e diminuição dos linfócitos (Vilagran, 1997). A temperatura corporal pode 

variar, mas normalmente está normal ou baixa. A imunossupressão associada à doença 

pode promover a ocorrência de infecções concomitantes; podendo o quadro clínico 

complicar-se com demodecose, piodermite ou pneumonia, entre outros (Ferrer, 1999). 

 De acordo com Ferrer (1999), as alterações cutâneas são igualmente das 

manifestações mais usuais de LCan, podendo surgir lesões localizadas ou generalizadas. 

A forma localizada corresponde ao local de inoculação do parasita pela picada do 

flebótomo vector. Neste caso as lesões são assimétricas, geralmente de forma nodular 

eritematosa ou ulcerativa (denominadas cancro de inoculação) e localizadas 
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preferencialmente na cabeça (Vidor et al., 1991). A esta forma inicial localizada, segue-

se uma disseminação do parasita por vários órgãos contribuindo para a generalização da 

doença. A pele é a primeira região a ser afectada, e várias alterações dermatológicas 

foram descritas (Ferrer et al., 1988) com lesões que mostram uma distribuição 

simétrica. O sinal mais frequente é a alopécia com descamação seca intensa, que se 

inicia na cabeça estendendo-se depois ao resto do corpo. Por vezes, as lesões evoluem 

de modo crónico, com o aparecimento de ulcerações crónicas, localizadas 

essencialmente na cabeça e nos membros (Fig.5). Mais raramente, os animais 

apresentam-se com dermatose pustular estéril ou nódulos múltiplos na pele. As 

membranas mucosas (nariz, boca, genitais) são ocasionalmente afectadas (Cabassu et 

al., 1988; Ferrer, 1988; Denerolle, 1994).  

 

              
                                                                   

Figura 4 – Alopécia periocular. Figura 5 – Aspectos de alopécia, úlceras e descamação 

          

 

Na maioria dos casos a perda de peso e a falta de apetite estão presentes em maior 

ou menor grau, e uma atrofia acentuada dos músculos faciais é por vezes evidente 

(Fig.6). As lesões oculares são muito variáveis. A mais comum é a blefarite (Fig.6 e 

Fig.7), associada a dermatite facial, apesar de não ser raro encontrar uma 

queratoconjuntivite bilateral. Em alguns cães, existe uma uveíte bilateral (Garcia 

Alonso et al., 1996), associada a edema da córnea e à formação de sinéquias. Em casos 

mais avançados podem surgir úlceras (Fig. 8), queratoconjuntivite seca, cataratas e 

glaucoma.  

As lesões oculares não estão relacionadas com a gravidade da leishmaniose visceral. 

Estas lesões podem persistir depois do tratamento da doença e uma remissão 
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significativa dos níveis de anticorpos. Estas manifestações clínicas oculares parecem 

estar associadas ao desenvolvimento de fenómenos imunitários a nível ocular (Vilagran, 

1997). 

 

       
 

Figura 6 – Aspectos de alopécia periocular   Figura 7 –Aspectos de alopécia periocular, blefarite  

(setas vermelhas) e atrofia acentuada dos                     (seta vermelha) e ulceração dos bordos  

músculos faciais (setas brancas).                                   palpebrais (seta branca). 

 

 
Figura 8 – Úlcera da córnea (teste de flurosceína positivo). 

 

 Na LCan é comum encontrar sintomas específicos associados a alterações renais e 

hepáticas (Ferrer, 1999, Ikeda-Garcia et al., 2007). A nível renal, ocorre 

glomerulonefrite causada pela deposição de complexos imunes nos glomérulos renais e 

nefrite intersticial. Os sinais clínicos provocados por estas lesões incluem a proteinúria, 

que progride para insuficiência renal quando existe comprometimento da função renal 

(Ferrer, 1999; Noli, 1999). Esta falha renal progressiva pode provocar a morte dos 
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animais afectados (Naskidachville e Peroux, 1988). A nível hepático também podem 

surgir lesões originadas pela presença do parasita nas células de Kuppfer, o que 

determina a formação de granulomas, e uma hepatite crónica activa (Ferrer, 1992; Noli, 

1999; Blavier et al., 2001). Geralmente só se observa lesão hepática evidente nas fases 

terminais da doença (Ferrer, 1999). 

 Cinco a dez por cento dos cães com LCan têm episódios de epistáxis, constituindo 

por vezes um sinal clínico precoce da doença. Apesar da causa desta hemorragia não 

estar bem definida, parece resultar essencialmente das lesões inflamatórias e ulcerativas 

da mucosa nasal, para além de alterações dos mecanismos de coagulação (Keenam et 

al., 1984; Ferrer, 1999; Miró e Fraile, 1999). 

 Em relação aos sinais do foro gastrointestinal, alguns animais sofrem de diarreia 

crónica do intestino grosso. A endoscopia realizada nestes casos, revela colite ulcerativa 

e a biopsia uma inflamação granulomatosa da mucosa intestinal. Em casos avançados a 

diminuição da actividade física é óbvia, associada com a sonolência, diminuição da 

resistência e distúrbios de locomoção. Estes distúrbios podem ser devidos a neuralgia, 

poliartrite, polimiosite, úlceras nas almofadas plantares ou mesmo lesões osteolíticas ou 

periostite proliferativa (Ferrer, 1999).  

De referir, que uma grande quantidade de cães infectados pelo parasita, se mantém 

assintomático. Este estado de “resistência” foi associado ao desenvolvimento de uma 

resposta imunológica celular adequada, ao contrário da doença activa associada a altos 

níveis de anticorpos e a uma supressão da resposta imunológica celular (Pinelli et al., 

1994; Cabral et al., 1998). Por outro lado, a capacidade de infectante dos cães está 

directamente relacionada com concentrações elevadas de anticorpos anti-Leishmania, e 

com a presença de sinais clínicos (Courtenay et al., 2002). 

 

10.2. No gato 

 

Os sinais clínicos associados a infecção por Leishmania podem apresentar-se 

segundo um padrão sistémico ou dermatológico. A forma dermatológica é a mais 

comum (Pennisi, 2002; Poli et al., 2002; Mancianti, 2004; Maroli, 2007). Por vezes 

estes sinais clínicos são detectados em gatos infectados com o vírus da 

imunodeficiência felina (FIV) ou da leucose felina (FeLV) (Pennisi, 2002; Maroli, 

2007). Foi sugerido por alguns autores a possibilidade de a infecção viral favorecer a 

multiplicação do parasita e as manifestações clínicas da doença, no entanto, a 
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associação entre gatos infectados por estes vírus imunossupressores e a presença de 

Leishmania ainda não foi comprovada (Martín-Sánchez et al., 2007). 

 As lesões cutâneas são polimórficas, incluindo lesões nodulares, ulcerativas, sob a 

forma de crostas ou pápulas (Gramiccia e Grandoni, 2005). A localização típica destas 

lesões é o nariz (Fig.9), lábios, orelhas (Fig.10) e pálpebras. Também podem surgir 

lesões generalizadas de dermatite, alopécia e descamação (Fig.11). A forma sistémica 

da doença mostra envolvimento do fígado, baço, linfonodos e rins (Pennisi, 2002; Poli 

et al., 2002; Mancianti, 2004; Maroli, 2007). 

 Outros sinais clínicos menos específicos incluem desidratação, corrimento ocular, 

estomatite ulcerativa, febre, anorexia, vómito, otite, linfadenopatia localizada, distensão 

abdominal, diarreia crónica e mesmo a morte (Mancianti, 2004). 

 

                   
Figura 9 – Lesões ulcerativas no focinho                   Figura 10 – Ulceração de lesão primária e  

 (Pennisi, 2002)                                                          disseminação dérmica pelo pavilhão au- 

                                                                                    ricular (Simões Mattos et al., 2005)  

 

       

 
         Figura 11 – Lesões de alopécia, descamação e dermatite (Pennisi, 2002) 
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11. Diagnóstico 
 

O diagnóstico da leishmaniose pode tornar-se um pouco complexo em algumas 

situações. Isto deve-se essencialmente ao facto de os sinais clínicos serem muito 

variáveis, tornando-se um desafio, o diagnóstico de LCan e LF (Ferrer, 2002). Além 

disso, a natureza crónica da doença e o seu longo período de incubação podem levar a 

uma atraso ou mesmo falha no diagnóstico clínico (Slappendel, 1988 citado por 

Cardoso, 1997). 

Para estabelecer um diagnóstico correcto é essencial conhecer a base dos testes de 

diagnóstico, as suas limitações e a sua interpretação clínica (Lanothe e Ribot, 1996). No 

entanto não existe nenhuma prova que permita dizer, sem observar o animal, se este 

padece da doença ou não (Ferrer, 2002). O diagnóstico definitivo da leishmaniose 

associa a presença de sinais clínicos compatíveis com a infecção, história de exposição 

ao parasita e identificação microscópica de Leishmania com o recurso a métodos 

adequados (Goodfellow e Shaw, 2005). 

Existem actualmente três categorias de testes (Ferrer, 1999) usadas no diagnóstico 

da LCan: métodos parasitológicos (detecção do parasita), métodos serológicos 

(detecção de anticorpos anti-Leishmania) e métodos moleculares (amplificação do DNA 

do parasita).  

Em relação à LF, os métodos de diagnóstico mais usados são os métodos 

parasitológicos, com especial relevo para a detecção do parasita por citologia aspirativa 

(Simões-Matos et al., 2004). A sorologia e a detecção de padrões electroforéticos de 

proteína no soro são técnicas menos específicas no diagnóstico da LF. Na realidade, os 

gatos infectados com Leishmania podem desenvolver em relação aos cães infectados, 

um menor título de anticorpos anti-Leishmania ou manterem-se seronegativos durante 

muito tempo. As alterações proteicas também são normalmente muito menos severas. 

Pelo contrário, o diagnóstico baseado na demonstração do parasita, pode ser efectuado 

mais facilmente por citologia ou biópsia cutânea (Poli et al., 2002).  

As técnicas a utilizar no diagnóstico da leishmaniose, são decididas em função do 

quadro clínico e do paciente, podendo ser necessário combinar várias técnicas (Ferrer, 

2002). 
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11.1. Métodos parasitológicos 

 

O método mais simples, e normalmente o mais usado na clínica veterinária é o 

exame parasitológico directo (Ferrer, 1999). Este permite a demostração de amastigotas 

de Leishmania em esfregaços de medula óssea ou aspirados de linfonodos. Esta técnica 

quando bem executada, é rápida, económica e pouco traumática. A sua especificidade é 

muito alta. A principal desvantagem é a sua baixa sensibilidade (Naskidachville e 

Peroux, 1988; Ferrer, 1999), que de acordo com estudos efectuados é de apenas 60% no 

caso de esfregaços de punções de medula óssea, e inferior a 30% para punções de 

gânglios linfáticos. Isto está relacionado com a elevada prevalência (>50%) de amostras 

com baixa densidade parasitémia (Gradoni, 2002). 

O exame histológico de biópsias de pele ou de gânglios linfáticos é também muito 

usado.No entanto é importante recordar que a imagem histopatológica (reacção 

inflamatória granulomatosa com várias células plasmáticas) não é específica para 

leishmaniose, e só a presença de amastigotas de leishmânia confirma o diagnóstico. Se o 

número de parasitas for elevado, a sua identificação é facilitada, mas se existirem 

poucos amastigotas, o diagnóstico pode tornar-se difícil ou inconclusivo. Este problema 

pode ser resolvido usando técnicas imunocitoquímicas de sensibilidade elevada, que 

detectam leishmânias em secções de tecido através de anticorpos específicos (Sells e 

Burton, 1981; Ferrer et al., 1988). 

O recurso a meios de cultura como o meio “Novy, MacNeal e Nicolle” (NNN) ou 

“Fetal Calf Serun” (FCS) para o isolamento e identificação do parasita, é um método 

pouco usado em exames de rotina. Neste método, o parasita é cultivado em meio 

adequado, e durante um período de três a cinco dias dá-se o crescimento de 

promastigotas de leishmânia. É um método que leva algum tempo, e perde sensibilidade 

principalmente em estadios iniciais da doença quando a carga parasitária é baixa ou 

quando a cultura é contaminada por outros microorganismos (Ashford et al., 1995; 

Osman et al., 1997). 

 

11.2. Métodos serológicos 

 

Estes métodos baseiam-se na detecção de anticorpos circulantes anti-Leishmania 

(principalmente IgG) com o recurso a técnicas de diagnóstico serológico. Constituem 
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uma ferramenta essencial no diagnóstico desta parasitose (Gollstein et al., 1988; Harith 

et al., 1989; Deplazes et al., 1995). É reconhecido de forma unânime que todos os 

animais doentes desenvolvem uma resposta imune essencialmente humoral, produzindo 

um elevado número de IgGs anti-Leishmania. Vários testes sorológicos foram 

desenvolvidos: teste de fixação do complemento, teste de hemaglutinação indirecta, 

teste de aglutinação em látex, teste de aglutinação directa (DAT), 

contraimunoelectroforese (CIE), técnica de anticorpos imunofluorescentes (IFAT) e 

“enzyme-linked immunosorbent assay” (ELISA) (com várias alterações: Dot-ELISA, 

FAST-ELISA), “imunoensaio com ouro coloidal” e Western Blot (WB) (Ferrer, 1999). 

Estas técnicas diferem no tipo de antigénio de Leishmania usado, podendo-se usar o 

parasita completo (IFAT e DAT), ou antigénios solúveis (fixação do complemento), e 

no método para detectar a presença de anticorpos anti-Leishmania.  

Normalmente, as melhores técnicas são: IFAT, ELISA, DAT e WB. As suas 

sensibilidades e especificidades variam entre os 80 e 100%.  

A IFAT foi até há pouco tempo a técnica recomendada pela OIE (Office 

International des Epizooties) para diagnóstico de Leishmaniose (OIE, 2000), devido à 

sua elevada sensibilidade e especificidade (Dunan et al., 1987).  

Marrack em 1934 verificou que a junção de certos corantes aos anticorpos não lhes 

mudava as propriedades. Mais tarde e baseados neste princípio Coons et al. (1941), 

aplicaram a fluorescência na pesquisa de anticorpos (Abranches, 1984). A 

imunofluorescência indirecta surgiu em 1954 com Weller e Coons, que adicionaram o 

conjugado marcado com fluorocromo, ao complexo antigénio-anticorpo da amostra. Os 

compostos fluorescentes, quando estimulados por radiações com um comprimento de 

onda adequado, emitem luz que pode ser visualizada em microscópio adequado 

(Lanotte, 1975). 

A sensibilidade desta técnica foi de aproximadamente 100%, em estudos realizados 

em canídeos infectados naturalmente pelo parasita (Mancianti et al., 1996; Martin-

Sanchez et al., 2001; Scalone et al., 2002). No entanto, esta sensibilidade é baixa (41%) 

no início da infecção, aumentando à medida que esta progride até atingir os valores 

descritos anteriormente (Gradoni, 2002), ao contrário do que acontece com a ténica de 

PCR. A IFAT permite seguir a evolução da doença e o efeito do tratamento, através da 

redução dos valores de anticorpos quando a doença evolui para a cura clínica, ou do seu 

aumento em caso de agravamento ou de recaída (Campino, 1998).  

 

29 



Quando se interpretam os resultados dos testes serológicos, os seguintes pontos 

devem ser tidos em consideração: 

O título do teste serológico é uma medida relativa da concentração de anticorpos, no 

entanto, a existência de anticorpos, não significa que o animal tenha a doença. Em caso 

de dúvida, deve ser avaliado o estado clínico do animal (Gicheru et al., 1995; Nieto et 

al., 1999; Maia et al., 2006). Em zonas endémicas, existe uma alta percentagem de cães 

infectados (serologia positiva) mas clínicamente sãos, sendo, em contrapartida, a 

percentagem de cães clinicamente doentes muito menor (Solano, 2008). 

Os testes serológicos não são 100% sensíveis. Alguns cães, especialmente em 

estados iniciais da doença são sero-negativos (Slappendel e Greene, 1988), e cães 

imunodeprimidos podem não desenvolver resposta humoral (Vilagran, 1977). Além 

disso, lesões cutâneas isoladas, idênticas às descritas em casos não complicados de 

leishmaniose cutânea no homem (raros no caso do cão), apenas excepcionalmente 

desencadeiam uma resposta serológica detectável (Gradoni, 2002).  

Os títulos de anticorpos anti-Leishmania mantêm-se positivos (acima do limiar de 

positividade) durante longos períodos de tempo (meses) após a cura clínica. 

Um resultado negativo não permite excluir a hipótese de infecção (Cardoso, 1997), 

e uma infecção nem sempre significa a existência de doença activa no cão (Cabral et al., 

1998). 

Nos estudos seroimunológicos em geral, a distinção entre doentes e não doentes está 

sujeita a dificuldades de interpretação dos resultados, pela existência de anticorpos 

referentes a infecções anteriores específicas ou reacções cruzadas inespecíficas, o que 

obriga a estabelecer um limiar de positividade de anticorpos para cada técnica utilizada. 

O título limite ou limiar de positividade ou valor crítico da técnica define a presença 

ou ausência de infecção evolutiva. Cada laboratório deverá estabelecer o limiar de 

positividade para as técnicas utilizadas, segundo as suas condições de trabalho e a 

população em estudo (Campino, 1998). Anteriormente, uma grande gama de limiares de 

positividade foram empregues para diferenciar entre soros positivos e negativos 

determinados por IFAT. Um valor de 1/80 foi usado por Lanotte et al. (1974) e por 

Pinelli et al (1994), enquanto valores mais altos de 1/128 (Abranches et al., 1983) e de 

1/200 também já foram utilizados (Cabral et al., 1998). 
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11.3. Métodos moleculares  

 

As técnicas moleculares (essencialmente a reacção de polimerase em cadeia -PCR) 

são muito úteis no diagnóstico de leishmaniose, no acompanhamento de doentes durante 

e após o tratamento, e na identificação das espécies de parasita. Nos últimos anos, 

vários “primers” nucleotidicos, específicos para o DNA de Leishmania foram utilizados 

em PCR (Mathis e Deplazes, 1995; Ashford et al., 1995). Esta técnica permite a 

detecção do DNA do parasita através da sua amplificação, numa variedade enorme de 

tecidos do paciente, incluindo a medula óssea, linfonodos, pele e sangue (Maia et al., 

2006). Os produtos do PCR podem ser visualizados através de métodos biológicos 

moleculares padrão, como a electroforese em gel e “Southern blotting” (Alvar et al., 

2002). Têm surgido no entanto algumas variações a esta técnica, como a sua aplicação 

ao sangue periférico colhido em papel de filtro a partir do qual se faz a detecção da 

infecção por L. infantum (Maia et al., 2006). 

 A sensibilidade e a especificidade da técnica de PCR são muito altas, permitindo 

detectar parasitas em pacientes que estão clinicamente saudáveis há muitos anos 

(Fernandes et al., 1997; Maia et al., 2006).  

Esta técnica também é usada em estudos epidemiológicos e entomológicos para 

detectar e identificar Leishmania em mosquitos (Alvar et al., 2002). 

A técnica de PCR convencional apenas nos permite obter dois tipos de resultados: 

positivo ou negativo. Tendo em conta que, em áreas endémicas podemos encontrar cães 

com serologia duvidosa, que podem ter sido infectados pelo parasita, mas que não 

manifestam a doença activa, a capacidade de discriminar entre 0,001 e 10,000 parasitas 

de Leishmania com uma só reacção pode ajudar na decisão clínica (Francino et al., 

2006). Surgiu assim uma adaptação a esta técnica com a amplificação por PCR 

quantitativo em tempo-real, que permite a quantificação dos parasitas e a avaliação do 

estado clínico dos cães. Esta permite um seguimento dos níveis do parasita de modo a 

estimar a eficácia do tratamento ou a evolução da doença. Por outro lado, o estudo por 

qPCR aumenta a sensibilidade do PCR convencional no diagnóstico de valores de 

parasitémia muito baixos em fases crónicas da doença (Mary et al., 2004).  

Um só teste realizado em condições padrão pode ser útil no diagnóstico da doença, 

utilizado na monitorização da mesma durante o tratamento, no diagnóstico de 

recorrências, na comparação da eficácia de drogas usadas ou esquemas profiláticos, e 

em estudos epidemiológicos. Apesar da técnica de PCR ser actualmente a “gold 
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standart” no diagnóstico da infecção por Leishmania, o qPCR em tempo-real será 

certamente a técnica de referência no futuro (Mary et al., 2004). 

 

12. Tratamento  
 

A LCan é mais resistente à terapêutica do que a humana, sendo rara a cura 

parasitológica no cão (Slappendel e Ferrer, 1990; Strauss-Ayli e Baneth, 2000). 

Em relação aos gatos, não existem agentes terapêuticos estudados especificamente 

para esta espécie (Goodfellow e Shaw, 2005), no entanto estes parecem ser tolerantes à 

terapêutica habitualmente instituída para cães e as leishmânias sensíveis ao ponto de se 

observar uma nítida regressão do processo (Costa et al., 1994).  

O tratamento dos animais resulta numa melhoria clínica temporária, numa 

diminuição dos títulos de anticorpos anti-Leishmania e na restauração da capacidade de 

defesa através de uma resposta imune adequada. No entanto, este tratamento não 

previne uma recorrência dos sinais clínicos e não impede que o cão se mantenha 

infectante para o vector (Beneth, 2002). 

 

12.1. Antimoniais 

 

Os antimoniais pentavalentes (Glucantime®; Pentostan®) apresentam um 

mecanismo de acção que não se conhece totalmente, sendo no entanto as moléculas 

clássicas utilizadas no tratamento da leishmaniose (Denerolle, 1994b; Ogunkolade et al, 

1988; Tesouro et al., 1988). Parecem exercer uma acção inibidora na síntese do ATP 

durante o processo de oxidação da glicogenólise e intervêm no metabolismo dos ácidos 

gordos provocando a morte do parasita. A absorção intestinal destes compostos é nula. 

A sua administração deve ser feita por via parental (IV, IM, SC), sendo elimidados por 

via renal algumas horas após a administração. Apenas 20% do produto fica em 

circulação, apesar de existir um efeito cumulativo ao longo do tratamento. As doses 

prescritas, os protocolos de administração e a duração do tratamento variam muito de 

autor para autor (Alvar et al., 1994; Denerolle, 1994; Moreau, 1994). 

A dose de 75-100mg/kg/dia administrada por via parentral durante um mês, 

descanso de uma semana e um segundo mês de tratamento é um dos protocolos mais 

usados (Noli e Auxilia, 2005). Devido à sua excreção rápida por via urinária existem 
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protocolos que sugerem um regime de administração de 75mg/kg destes sais a cada 

doze horas para manter altos níveis plasmáticos do produto (Valladares et al., 1977). É 

importante administrar doses crescentes no início do tratamento e controlar a filtração 

glomerular através de análises bioquímicas regulares, para que no caso de agravamento 

de sinais clínicos associados a uma perda de função renal, se suspenda o tratamento ou 

se reduza a dose para metade (Euzeby, 1988; Denerolle, 1994b).  

Segundo alguns autores, a utilização destas drogas reduz a transmissão da 

leishmaniose e os animais assim tratados não actuam como reservatório do parasita 

(Gradoni et al., 1997). 

As desvantagens do Glucantime® são, o risco de diminuição de sensibilidade do 

parasita ao antimoniato de n-metil glucamina após várias séries de tratamento, 

produzindo-se um reservatório permanente de parasitas resistentes (Gramiccia et al., 

1992); o tratamento é doloroso e dispendioso; o período pós tratamento dá uma falsa 

ideia sobre a eficácia, pelo que os donos decidem muitas vezes tratar os animais apenas 

durante curtos períodos de tempo. Nestes casos as recidivas são frequentes, e a 

resistência à droga é alta (Lamothe, 1999). 

 

12.2. Alopurinol 

 

O alopurinol é um análogo da hipoxantina e é administrado oralmente, sendo 

hidrolisado pelo parasita numa molécula aberrante idêntica à inosina. É incorporado no 

lugar do ATP durante a síntese do ácido ribonucleico (RNA) de leishmânia, 

interrompendo a síntese proteica normal (Lamothe, 1999; Noli e Auxilia, 2005). Este 

princípio activo, in vitro, apenas reduz o crescimento de leishmânias, sendo por isso 

leishmaniostático (Denerolle e Bourdoiseau, 1999). 

A baixa toxicidade do alopurinol para o hospedeiro, o seu baixo custo e a 

possibilidade de administração oral tornaram esta molécula uma escolha popular no 

tratamento da LCan (Baneth, 2002). 

Infelizmente, não existe a confirmação de uma melhoria clínica significativa com o 

uso isolado de alopurinol na dose de 10 a 30 mg/kg/dia, dividida por duas a três 

administrações orais durante um longo período de tempo (4 100 semanas). Além disso, 

o termo do tratamento desencadeia após algumas semanas, reicidivas em muitos dos 

cães infectados (Noli e Auxilia, 2005).  
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O interesse do alopurinol advém da sua utilização no tratamento combinado com 

antimoniais pentavalentes, já que permite manter a remissão dos sinais clínicos devido 

aos seus efeitos parasitostáticos (Lamothe, 1999; Noli e Auxilia, 2005). A combinação 

de alopurinol com antimoniais pentavalentes é frequentemente utilizada no tratamento 

de cães com leishmaniose (Martinez et al., 1988; Ferrer, 1997). Deste modo consegue-

se diminuir a duração do tratamento com o antimoniato de n-metil glucamina, reduzindo 

os efeitos secundários associados a um tratamento prolongado (Denerolle e 

Bourdoiseau, 1999).  

O protocolo sugerido consiste num tratamento inicial com as duas drogas durante 

pelo menos três semanas seguido de um tratamento a longo prazo com alopurinol na 

dose de 20 a 40 mg/kg/dia ou de forma intermitente (uma vez por semana ou uma vez 

por mês). Os efeitos secundários são pouco frequentes, apesar de se exigir uma 

monitorização da função renal e hepática a pacientes sujeitos a tratamentos 

prolongados. A formação de urolitos de xantina pode ocorrer, particularmente em cães 

com doença hepática (Noli e Auxilia, 2005). 

 

12.3. Aminosidina 

 

Este é um antibiótico aminoglicosídeo de amplo espectro, que actua por inibição da 

síntese proteica na leishmânia, interferindo com a ligação do RNA de transferência à 

subunidade 30s do ribossoma (Noli e Auxilia, 2005). A dose recomendada é de 

10mg/kg/dia sc durante quatro semanas (Poli et al., 1997). No entanto, após alguns 

meses surge frequentemente uma recidiva dos sinais clínicos. Tal como outros 

aminoglicosidos, a aminosidina pode tornar-se nefrotóxica e ototóxica não podendo ser 

utilizada em insuficientes renais (Noli e Auxilia, 2005). 

A sua associação com os antimoniais também foi proposta, podendo melhorar a 

eficiência do tratamento (Oliva et al., 1998). 

 

12.4. Azóis 

 

Os azóis, incluindo os imidazois (ketoconazole e miconazol) e os triazóis 

(fluconazole e itraconazole) actuam directamente no lanosterol dimetilase no ciclo do 

ergosterol. Estas drogas podem ser dadas oralmente e são boas candidatas para 

terapêuticas de manutenção (Lamothe, 1999). 

34 



12.5. Pentamidina 

 

Esta droga é um derivado aromático da diamidina também usado no tratamento de 

pneumocistose, babesiose e tripanosomose. A maioria dos cães tratados com 

pentamidina melhora clinicamente, mas recidivam alguns meses após o tratamento. Este 

princípio activo causa irritação muscular no local da injecção e pode causar também 

hipotensão, taquicardia e vómito (Baneth, 2002). O tratamento é iniciado com baixas 

doses (4mg/kg a cada 48 horas em pelo menos 15 administrações) e alternado com N-

metil glucamina (Lamothe, 1999). 

 

12.6. Anfotericina B 

 

A anfotericina B é uma droga leishmanicida, actuando nas formas promastigotas e 

amastigotas do parasita, tanto in vitro quanto in vivo. O seu mecanismo de acção dá-se 

através da ligação preferencial com esteres (ergosterol ou episterol) presentes na 

membrana plasmática da Leishmania (Lamothe, 1999). 

Os efeitos colaterais da anfotericina B são inúmeros e frequentes. Todos são dose-

dependentes, sendo altamente tóxica para as células do endotélio vascular, causando 

flebite, considerado um efeito secundário comum. As complicações renais com o uso da 

anfotericina B são as mais importantes, com graus variados de comprometimento renal. 

Estas alterações são devido a uma vasoconstricção renal com consequente isquemia 

cortical e diminuição da filtração glomerular (Mishra et al., 1991; Oliva et al., 1995). 

Os cães parecem ser mais resistentes a estes efeitos secundários que os humanos 

(Lamothe, 1999). 

Existem duas formas, disponíveis de deste fármaco, a solução aquosa de 

anfotericina B (Fungizona®) e formulações lipidicas, em lipossomas (AmBisome®).  

Um exemplo de protocolo de tratamento consiste em administrar duas a três vezes 

por semana a dose de 0,5 a 0,8mg/kg até atingir um valor final de 8 a 15mg/kg 

(Lamothe, 1997). 

 

12.7. Miltefosina 

 

A miltefosina é um análogo fosfolipídico de elevada actividade leishmanicida, 

interferindo no metabolismo fosfolipídico na membrana celular da Leishmania 
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(Catorze, 2005; Vischer, 2007). In vitro, esta droga permite a inibição do crescimento 

das formas promastigotas do parasita, e provoca a morte das formas amastigotas do 

mesmo. In vivo, demostrou uma ampla actividade anti-parasitária, não dependendo de 

um sistema imunitário funcional para actuar (Vischer, 2007).  

A miltefosina é administrada oralmente na dose de 2mg/kg uma vez por dia durante 

vinte e oito dias. É bem tolerada a nível renal, pelo que pode ser administrada a 

insuficientes renais tornando-a uma mais valia no tratamento da LCan (Vischer, 2007). 

 

12.8. Marbofloxacina 

 

A marbofloxacina é uma fluoroquinolona sintética de terceira geração, desenvolvida 

unicamente para uso veterinário. In vitro, revelou uma actividade leishmanicida directa 

e indirecta contra L. infantum, interferindo nas vias de síntese de TNF-α e NO, e 

estando relacionada com a produção de NO2 (Rougier et al., 2006). De facto, muitas 

fluroquinolonas demonstraram actuar nas formas amastigotas intracelulares de 

Leishmania inibindo o topoisomerases mitocondrial tipo II ADN. Além disso, as 

fluoroquinolonas são conhecidas pelas suas propriedades imunomoduladoras. In vitro a 

maioria dos derivados das fluoroquinolonas induz a síntese de IL-2, e inibe a síntese de 

IL-1 e de TNF-α. As fluoroquinolonas exercem os seus efeitos imunomoduladores pela 

via intracelular regulando a síntese de citoquinas, o que condiciona a evolução da 

infecção, já que esta depende da interacção entre o parasita e o sistema imunitário do 

hospedeiro (Rougier et al., 2006). 

A posologia sugerida é de 2 mg/kg/dia durante 28 dias, apesar de serem ainda 

necessários muitos estudos para o conhecimento exacto dos mecanismos intracelulares e 

imunológicos de actuação da marbofloxacina na Leishmania (Rougier et al., 2006). 

 

13. Profilaxia 
 

Considerando que o cão é o principal reservatório para a leishmaniose visceral 

humana, as campanhas para controlar a leishmaniose visceral canina são normalmente 

destinadas a reduzir a infecção nas pessoas, em detrimento de uma profilaxia adequada 

da doença na população canina (Strauss-Ayali e Baneth, 2000).  
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Os resultados obtidos na campanhas de controlo da leishmaniose no Brasil, 

destinadas a reduzir a incidência da leishmaniose visceral humana, com o abate 

selectivo de cães seropositivos foram decepcionantes (Dietze et al., 1997; Ashford et 

al., 1998). Métodos matemáticos que comparam a eficácia de vários processos para 

controlar a leishmaniose visceral humana e canina indicam que o uso de insecticidas 

(spray) é possivelmente o método mais eficaz (Dye, 1996). No entanto, a alta toxicidade 

e efeitos secundários para pessoas e animais, as resistências adquiridas e a poluição 

ambiental, têm limitado o seu uso (Rogan e Chen, 2005). Para além destas 

desvantagens, o maior problema é conseguir aplicar estes insecticidas nos locais 

escondidos e escuros de alojamento do flebótomo, muitas vezes inacessíveis (Alexander 

e Maroli, 2003). Consequentemente, os estudos farmacológicos levaram ao 

desenvolvimento de novos compostos clínicos para o uso em cães, como medida eficaz 

no controlo da leishmaniose em áreas endémicas (Otranto et al., 2007), de que se 

salientam os colares de deltametrina e os piretrinóides. 

O uso dos colares de deltametrina para o controlo da picada dos flebótomos 

vectores, tem demonstrado alguma eficiência na protecção dos cães (Manzillo et al., 

1997) e na diminuição da incidência de cães seropositivos em áreas endémicas (Maroli 

et al., 2001). A deltametrina é uma droga antiparasitária repelente de insectos, usada 

muitas vezes em grandes animais (Parashar et al., 1991; Mestres e Mestres, 1992). Num 

estudo recentemente realizado (Manzillo et al., 2006), para além da elevada 

percentagem de protecção atingida em cães que usaram a coleira impregnada com esta 

droga, observou-se que o mesmo poderia influenciar o curso clínico da doença. Os 

sinais de LCan foram significativamente mais frequentes e progressivos em cães sem 

protecção, relativamente aos que usaram a coleira de deltametrina. Isto pode ser 

explicado pelo facto do colar diminuir o número de picadas no animal já infectado, para 

alimentação do flebótomo vector. A influência destas picadas repetidas, na resposta 

imunitária e na progressão da doença, no animal infectado por Leishmania spp, ainda 

não está bem estudada. Todavia, existe uma forte evidência em modelo experimental de 

que a quantidade de inóculo de leishmânias possa influenciar estes parâmetros. Deste 

modo, as coleiras de deltametrina podem ter algum efeito clínico ao diminuirem o 

estímulo antigénio que pode despoletar uma resposta imunitária não protectora 

(Alexander e Maroli, 2003; Manzillo et al., 2006). 

Os piretrinóides são uma família de insecticidas de última geração que apresentam 

um amplo expectro residual e baixa toxicidade. A combinação de permetrina 50% com 
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imidaclopride a 10% (Advantix®) é uma formulação em spot-on que tem demonstrado 

alguns resultados na acção repelente dos flebótomos vectores e consequentemente na 

prevenção da leishmaniose. Para além desta acção repelente, também contribui para a 

morte dos flebótomos que estão em contacto com os animais tratados (Menecke et al., 

2003; Otranto et al., 2007; Otranto, 2008). 

A vacinação dos cães representa a melhor forma de controlar a leishmaniose 

visceral humana (Dye, 1996). Uma vacina eficaz deveria ser capaz de induzir uma 

potente e duradoura imunidade celular nestes animais. Esta afirmação baseia-se na 

existência, nas áreas endémicas de um amplo número de cães infectados apesar de uma 

pequena porção desenvolver a doença. A indução experimental de imunidade celular 

permite elbergar esperanças quanto à viabilidade da vacinação contra a LCan (Miró, 

2008). No entanto, para além de ainda não estar disponível na Europa uma vacina com 

estas características, existe uma grande discussão sobre o papel que as vacinas podem 

ter nas respostas imunes Th1 e Th2 em cães e pessoas naturalmente infectadas (Kubar e 

Fragaki, 2005; Miró, 2008). Recentemente uma vacina enriquecida pelo ligando frutose-

manose de L. donovani mostrou 92-97% de protecção contra a leishmaniose visceral 

humana (Saraiva et al., 2006) e foi registada no Brasil para uso veterinário na LCan 

(Borja-Cabrera et al., 2002, 2004). No entanto, foi demonstrado que a vacinação com 

uma subunidade múltipla recombinante de poliproteina de Leishmania não é eficaz na 

prevenção da LCan e na progressão da doença em condições de campo (Gradoni et al., 

2005). Actualmente estão a ser desenvolvidas novas estratégias vacinais baseadas em 

compostos quiméricos obtidos da fusão de fragmentos procedentes de diferentes 

proteínas antigénicas administrados com bactérias vivas (BCG) como adjuvante. Outros 

métodos, como o uso de vacinas compostas de ADN plasmídico ou de vírus vaccinia 

recombinante, capazes de expressar o antígenio LACK de L. infantum têm sido 

sugeridos (Miro, 2008). 

 A protecção do hospedeiro canino contra o vector de Leishmania envolve também a 

manutenção do animal dentro de casa uma hora antes e uma hora após o pôr-do-sol, 

durante o período de maior actividade dos flebótomos (Strauss-Ayali e Baneth, 2000). 

A correcta sensibilização e informação dos donos dos animais para esta doença, 

através de um esforço conjunto da classe médico veterinária, académicos, autoridades 

veterinárias nacionais e regionais e indústria farmacêutica, são pontos essenciais no 

controlo da leishmaniose enquanto problema de saúde pública. De facto, só o correcto 

conhecimento desta zoonose, a sua forma de transmissão, as manifestações clínicas 
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mais frequentes e o facto do tratamento não permitir uma cura parasitária, conduzindo a 

recaídas frequentes, pode levar os proprietários dos animais a actuarem precocemente 

na prevenção da leishmaniose e no tratamento adequado (Neves et al., 2007).  

 

 

14. Importância para a Saúde Pública do cão como hospedeiro 

reservatório de Leishmania infantum  
 

Todos os canídeos em geral apresentam os atributos necessários para serem 

eficientes reservatórios de Leishmania (Leishmania) infantum (Alvar et al., 2004; 

Dantas-Torres e Brandão Filho, 2006).  

Devido à sua relação de proximidade com o homem, o cão doméstico foi desde 

sempre foi implicado como o principal reservatório de L. infantum na China, na Região 

Mediterrânica e América (Ashford, 1996; Moreno e Alvar, 2002; Desjeux, 2004; 

Gramiccia e Grandoni, 2005; Lainson e Rangel, 2005; Dantas-Torres e Brandão-Filho 

2006). As razões são diversas:  

Apesar de algumas raças de cães como o Podengo de Ibiza (Solano-Gallego et al., 

2000) aparentarem ser mais resistentes do que outras, os cães são sempre susceptíveis à 

infecção por L. infantum (Moreno e Alvar, 2002); 

 Em áreas onde a leishmaniose visceral zoonótica é endémica, a prevalência da 

infecção por L. infantum em cães é sempre alta, com uma grande proporção de cães 

assintomáticos (Dantas-Torres et al., 2006); 

 Os cães podem apresentar um intenso parasitismo cutâneo por amastigotas de 

Leishmania (formas intracelulares), o que aumenta a possibilidade de transmissão do 

agente (Ashford, 1996; Dantas-Torres e Brandão-Filho, 2006); 

 Os cães estão normalmente dentro ou em contacto com casas habitadas pelo 

homem, o que favorece a manutenção do ciclo de transmissão doméstica de L. infantum 

(Dantas-Torres and Brandão-Filho, 2006); 

 Os cães podem manter-se infectados por L. infantum sem apresentarem sinais 

clínicos aparentes da doença durante anos ou mesmo durante toda a vida (Moreno e 

Alvar, 2002);  
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O zimodeme MON-1 de L. infantum, que é responsável pela maioria dos casos de 

leishmaniose visceral na zona mediterrânica, é também o principal zimodeme isolado 

nos cães (Pratlong et al., 2004). 

Já foi provado que cães afectados são fontes de infecção para os flebótomos das 

espécies L.longipalpis (Deane e Deane, 1955) e para P.perniciosus (Molina et al., 

1994), os principais vectores do agente etiológico da leishmaniose visceral zoonotica no 

Novo e no Velho Mundo respectivamente. Estes insectos adaptam-se facilmente ao 

ambiente peridoméstico ou às habitações humanas e alimentam-se frequentemente em 

cães (Colmenares et al., 1995; Killick-Kendrick, 1999; Feliciangeli, 2004; Lainson e 

Rangel, 2005). 

Assim, existe uma suficiente evidência epidemiológica e experimental que suporta o 

facto dos cães serem considerados os principais hospedeiros reservatórios de L.infantum 

para a infecção humana (Dantas-Torres, 2007). De referir no entanto, que nas formas 

antroponóticas da doença o homem é o único reservatório, ou seja, subsiste uma 

transmissão parentérica de homem para homem (Campino, 1998; Catorze, 2005). Esta 

pode ser natural, pela picada do insecto ou artificial, por transmissão mecânica através 

das agulhas e seringas contaminadas, o que se torna particulamente relevante em 

toxicodependentes (Catorze, 2005). Na realidade, estes constituem principal grupo de 

risco de co-infecção Leishmania/VIH no sudeste Europeu onde, tal como em Portugal, a 

leishmaniose visceral humana tem vindo a manifestar-se como uma complicação 

frequente da infecção por vírus da imunodeficiência humana (VIH) (Catorze, 2005; 

Nuno Marques et al., 2007). 

 

15. Importância para a Saúde Pública do gato como hospedeiro 

reservatório de Leishmania infantum  
 

O papel dos gatos como reservatórios de Leishmania mantém-se controverso. O 

estudo desta espécie e do seu papel torna-se urgente, em áreas endémicas da 

leishmaniose visceral zoonótica. Até há pouco tempo, devido à ausência de estudos de 

xenodiagnóstico (Gramiccia e Gradoni, 2005), não existia uma evidência experimental 

que demonstrasse que os animais infectados (com infecções localizadas ou 

generalizadas) seriam capazes de transmitir o parasita aos flebótomos vectores. Por 

outro lado, acredita-se que os gatos têm um certo grau de resistência natural ao parasita, 
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como já foi observado em infecções experimentais (Pennisi, 2002). Esta resistência 

provavelmente depende de factores genéticos, não estando estritamente associada à 

imunidade celular (Mancianti, 2004). Todavia, há um conjunto de factores que se 

coadunam com a hipótese de o gato em áreas endémicas, agir como um hospedeiro 

reservatório secundário, em vez de apenas como um hospedeiro acidental (Gramiccia e 

Gradoni, 2005), nomeadamente: A existência, em zonas endémicas, de uma elevada 

percentagem de gatos associados a elevados valores de seropositividade (Martin-

Sánchez et al., 2007); 

Os gatos mantêm-se infectados durante vários meses, até que se verifique a sua cura 

espontânea ou após tratamento com terapêutica anti-Leishmania específica (Hervas et 

al., 1999). O tratamento baseia-se no uso de alopurinol, associado ao tratamento de 

possíveis doenças intercorrentes. O uso de eritropoietina, interferon e antimicóticos 

também está descrito (Simões Mattos, 2005; Pennisi, 2002); 

 Vários casos referem-se a gatos co-infectados com vírus imunossupressivos (vírus 

da imunodeficiência felina e vírus da leucose felina), o que pode impedir uma resposta 

imunológica celular adequada à disseminação do parasita, e mesmo facilitar a 

transmissão do agente (Maroli et al., 2007); 

 Os gatos infectados, podem ser picados pelo flebótomo vector, como mostram 

vários estudos acerca da preferência alimentar destes insectos (Colmenares et al., 1995; 

Bongiorno et al., 2003); Por outro lado, Maroli et al. (2006; 2007) demonstrou a 

capacidade de transmissão de Leishmania, de felinos infectados cronicamente com 

Leishmania infantum, ao vector Phlebotomus perniciosus, um dos vectores competentes 

na zona Mediterrânica para leishmaniose visceral (Killick-Kendrick, 1990). 

Todos estes factores demonstram que os gatos podem ter um papel importante, 

como reservatórios domésticos de Leishmania infantum (Maroli et al., 2007), tornando 

relevante o seu papel na manutenção desta endemia. 
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1. Objectivos 

 
Com este estudo pretende-se avaliar duas populações animais distintas – uma 

constituída por um grupo de animais (cães e gatos), provenientes das várias freguesias 

de Vila Franca de Xira, que iam a consultas de rotina a uma clínica veterinária 

localizada em Alverca (Clínica Veterinária de Alverca), e a outra constituída por um 

grupo de animais abandonados (cães e gatos) recolhidos por uma associação 

(Associação dos Amigos dos Animais de Vila Franca) onde ficavam alojados até à sua 

adopção. 

Os objectivos deste estudo foram: 

1. Definir os níveis de seroprevalência da infecção por Leishmania spp em cães 

pertencentes ao município de Vila Franca de Xira, para ambas as populações; 

2. Definir os níveis de seroprevalência da infecção por Leishmania spp em gatos 

pertencentes ao município de Vila Franca de Xira, para ambas as populações.  

3. Comparar os níveis de seroprevalência de leishmaniose nas duas populações 

(cães e gatos), e avaliar possíveis factores de risco, associados ao local em que 

viviam. 

4. Avaliar a importância da leishmaniose na população de cães e gatos do 

município de Vila Franca de Xira e o seu impacto em Saúde Pública. 

5.  Avaliar, através da realização de um inquérito epidemiológico aos donos dos 

cães (que constituiram a amostra da clínica veterinária), os seus conhecimentos 

sobre a doença, os hábitos dos animais, a proveniência destes, o sexo, a idade, a 

raça e a existência ou não de formas de prevenção da picada do vector. 

6.  Informar os donos dos animais sobre o impacto da leishmaniose em Saúde 

Pública e Veterinária, e sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce 

da doença. 
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2. Material e Métodos 
 
 
2.1. Área geográfica do estudo 
 

Vila Franca de Xira é uma cidade Portuguesa que faz parte do distrito de Lisboa, 

região de Lisboa e subregião da Grande Lisboa. Está a cerca de 25 km2 desta região, 

sendo esta proximidade importante, já que a Região Metropolitana de Lisboa é 

considerada uma das regiões endémicas de leishmaniose (Abraches et al., 1986). 

O município de Vila Franca de Xira é considerado simultaneamente rural e urbano, 

apresentando nos últimos anos um crescimento populacional acentuado. Este 

crescimento está relacionado não só com o seu desenvolvimento industrial, mas também 

com a proximidade geográfica de Lisboa, servindo de local de residência para uma 

população jovem que se desloca de regiões do interior para a cidade, à procura de novos 

postos de trabalho e melhores condições de vida. Com o aumento da densidade 

populacional humana, também a população animal aumenta.  

 Vila Franca de Xira divide-se essencialmente em duas zonas distintas: a Zona 

Oriental, constituída pela Lezíria e Mouchões e a Zona Ocidental, onde se distinguem 

por sua vez, duas áreas: a faixa litoral do Tejo, caracterizada pela localização dos 

núcleos urbanos com alguma indústria, e o interior, caracterizado pela agricultura de 

pequena propriedade. Este município possui características singulares numa região de 

transição entre a Estremadura e o Ribatejo.  

O município de Vila Franca de Xira está localizado na região do Ribatejo, junto ao 

litoral, com clima temperado, sendo limitado pelos rios Tejo e Sorraia (Mapa 1 e Fig. 

12). Compreende uma área de 318.0 km², 133 224 habitantes (CMVF, 2004) e 11 

freguesias, das quais fazem parte a freguesia de Alverca (onde se situa a Clínica em 

estudo) e a freguesia de Vila Franca de Xira, onde se situa o canil/gatil da Associação 

dos Amigos dos Animais de Vila Franca de Xira (Fig. 13 e Fig. 14). Para além dos 

animais destas duas freguesias, foram incluídos neste trabalho animais provenientes das 

restantes nove freguesias: Alhandra, Castanheira, Cachoeiras, Calhandriz, Forte da casa, 

Póvoa de Santa Iria, São João dos Montes, Sobralinho e Vialonga.  
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Mapa 1 – Mapa do município de Vila Franca de Xira 
              http://sig.cm-vfxira.pt/ 
 

 
 
 
Figura 12 – Panorama do Município de Vila Franca de Xira 
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Figura 13 – Pormenor do canil da Associação dos Amigos dos Animais de Vila Franca de Xira  
 
 
 
 

               
 
Figura 14 – Pormenor do gatil da Associação dos Amigos dos Animais de Vila Franca de Xira  
 
 
 
 
 

46 



2.2. Amostra 
 

 O estudo foi realizado nos anos 2005 e 2006, em 128 cães e em 75 gatos 

provenientes das diferentes freguesias pertencentes ao município de Vila Franca de 

Xira. Apenas os cães nº 13 e 56 são procedentes de Arruda dos Vinhos (município 

próximo de Vila Franca de Xira), tendo sido integrados no estudo pela relação de 

proximidade entre aos dois municípios.  

A totalidade da amostra foi dividida em: 

-78 cães e 50 gatos que foram levados à consulta de rotina na Clínica Veterinária de 

Alverca. Para cada animal foram registados a raça, a idade, o sexo e a área de 

residência.  

-50 cães e 25 gatos residentes no canil/gatil da Associação dos Amigos dos Animais do 

município de Vila Franca de Xira. Os animais foram identificados utilizando o nome de 

registo no canil/gatil e coleiras com números, aplicadas na altura do estudo, uma vez 

que eram animais de rua sem qualquer registo anterior fidedigno. 

 

Ambas as amostras são consideradas representativas das populações caninas e 

felinas do concelho. O canil/gatil da Associação dos Amigos dos Animais do município 

é representativo da população de animais vadios do município, e os animais analisados 

na clínica representam as populações canina e felina domésticas (isto é com 

proprietário) do mesmo.  

Apesar de todos os animais viverem, à data do estudo, no espaço geográfico atrás 

referido, é impossível saber a proveniência exacta dos animais do canil/gatil. Estes 

animais foram recolhidos da rua por funcionários do canil/gatil, ou entregues por 

residentes da área envolvente.   

Quanto à amostra da clínica sabe-se que um dos cães foi proveniente da Holanda, e 

outro de França.   

Os cães da clínica foram identificados de acordo com a sua raça em três tipos: raça 

nacional, raça importada e raça indeterminada. As raças nacionais encontradas neste 

estudo foram: Perdigueiro Português; Podengo; Rafeiro Alentejano; Serra da Estrela e o 

Fila de São Miguel. As raças importadas reconhecidas foram: Samoyedo; Weimareiner; 

Braco Alemão; Pastor Alemão; Cocker Spaniel; Pastor Belga; Caniche; Boxer; 

Rotweiller; Labrador Retriever; Yorkshire Terrier; Pitt Bull; Beauceron; Husky 

Siberiano; Dingo; São Bernardo; Schnauzer; Dálmata e Pincher. Os cães de raça 
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indeterminada são todos aqueles que resultam de cruzamentos entre diferentes raças, 

independentemente de serem de origem nacional ou estrangeira. 

Em relação aos gatos da clínica, três deles estavam infectados pelo vírus da 

imunodeficiência felina (FIV) e dois pelo vírus da leucose felina (FELV). O teste de 

diagnóstico utilizado para identificar a presença destes vírus foi o ELISA, depois de 

avaliados os sinais clínicos compatíveis com os mesmos. Um dos gatos apresentava 

serologia positiva (IFAT) para o vírus da peritonite infecçiosa felina (PIF). 

 

2.3. Anamnese e exame físico 

 

Cada animal foi submetido a um exame físico que incluiu uma observação do estado 

geral do animal e avaliação de possíveis sinais clínicos ou lesões conciliáveis com 

leishmaniose. No caso da amostra da clínica, todos estes sinais foram anotados num 

questionário (Anexo I) efectuado pelo médico veterinário. No caso da amostra do canil, 

os cães avaliados apresentavam-se todos em mau estado geral, com um ou mais sinais 

clínicos que poderiam conduzir à suspeita de infecção por Leishmania. De entre estes 

sinais foram considerados compatíveis com a doença (Ferrer, 1997; Ferrer, 1999; 

Pennisi, 2002): 

• Alterações dermatológicas como descamação cutânea/seborreia, alopécia focal 

e lesões do tipo nodular na face (trufa, lábios, orelhas, pálpebras); 

•  Emagrecimento, linfadenopatia generalizada, febre e epistaxis;  

• Alterações oculares (uveíte, queratite e glaucoma) e estomatite ulcerativa (em 

felinos);  

• Alterações sistémicas, como o aparecimento de problemas numa fase mais 

avançada da doença, de insuficiência renal e insuficiência hepática. Nestes 

casos determinam-se os parâmetros de bioquímica sanguínea associados à 

função renal (ureia e creatinina) e hepática (alanina transaminase e aspartato 

transaminase). De referir que estes parâmetros bioquímicos foram somente 

realizados em animais com suspeita clínica da doença (Anexo III: Quadros XIII 

e XIV). 

Durante o processo de amanmese, os proprietários dos animais envolvidos no estudo 

foram simultaneamente interrogados pelo médico veterinário, com vista ao 

preenchimento do questionário (Anexo I), enquanto se explicavam as razões e os 
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objectivos do estudo. O questionário apresentava 11 questões de escolha múltipla e de 

resposta rápida. 

Os proprietários foram interpelados sobre: 

- Hábitos diários do seu animal: animal de casa ou de rua e passeios diários;  

- Descrição do habitat: zona rural ou urbana, com ou sem vegetação e com ou sem 

animais na vizinhança; 

- Proveniência local ou originário de outra região; 

- Deslocamento ao estrangeiro, origem estrangeira e qual o país; 

- Formas de prevenção de picada do insecto vector: uso de insecticidas, tipo de 

insecticidas, via e regularidade de aplicação; 

- Conhecimento dos proprietários acerca da leishmaniose: noção da existência da 

doença nos animais, transmissão e descrição da mesma. 

 

 No final da consulta foi entregue a cada dono um panfleto informativo (Anexo II), 

de fácil leitura, sobre a leishmaniose e a sua importância. 

No caso da amostra do canil/gatil, o questionário não foi aplicado, por serem 

animais sem dono e sem história pregressa conhecida. 

 

2.4. Colheita de sangue periférico 

 

As amostras de sangue, e no caso dos animais da clínica, foram obtidas quando se 

realizavam análises de rotina para exame de estado geral, ou em caso de suspeita clínica 

de doença, independentemente de poder ser ou não leishmaniose. Este método visou 

facilitar o processo de recolha de amostras e garantir a participação dos proprietários. 

Aos animais estudados não tinha sido detectado anteriormente infecção por leishmânia. 

No canil/gatil, as amostras de sangue foram colhidas a todos os animais possíveis, 

independentemente de haver ou não suspeita clínica de doença. De referir que estes se 

apresentavam, na sua maioria em mau estado geral, e com um comportamento 

agressivo, pelo que o número de amostras obtidas não coincidiram com o inicialmente 

estipulado que era de 80 cães e 50 gatos. 

 

Com o animal (cão ou gato) imobilizado, fez-se a desinfecção da pele antes da 

punção da veia cefálica, com etanol a 70%. Foram recolhidos com agulha de 21G cerca 

de cinco mililitros de sangue. O sangue foi colocado em tubo seco para posterior 
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obtenção de soro, para a determinação de anticorpos específicos anti-Leishmania por 

imunofluorescência indirecta. No caso dos animais da clínica, este sangue foi 

distribuído igualmente para um tubo heparinizado esterilizado para determinação de 

parâmetros bioquímicos (ureia, creatinina, alanina transaminase e aspartato 

transaminase). 

 

2.5. Sorologia   

 

2.5.1. Técnica de imunofluorescência indirecta (IFAT) 

 

Foram usados como controlos soros de cães e um soro de gato da seroteca do 

Laboratório de Doenças Parasitárias da Faculdade de Medicina Veterinária, previamente 

analisados, com títulos significativos de anticorpos anti-Leishmania (controlo positivo). 

Como controlo negativo foi utilizado PBS. 

 

Para a IFAT, utilizou-se o Kit Leishmania-Spot IF (Laboratório Biomerieux, França, 

Ref. 75 931), de acordo com as indicações do fabricante: 

1. Retirar as lâminas com antigénio do frigorífico e colocá-las à temperatura ambiente 

durante 15 minutos; 

2. Preparar o tampão fosfato salino (PBS) (BioMérieux, França, Ref. 75 511), diluindo-

o em 1 L de água destilada; 

3. Preparar o PBS-Tween 80, através da junção de 1 litro do preparado anterior a 1 mL 

de Tween 80 (Merck, Alemanha, Ref. 822187); 

4. Numa placa para diluições, depositar 195 µl de PBS nos poços da primeira coluna 

(coluna 1), correspondendo o número de poços ao número de soros que se pretende 

diluir; 

5. Depositar 50 µl de PBS nos poços das colunas seguintes (coluna 2, 3 e 4 de acordo 

com o número de diluições que se pretende realizar; 

6. Depositar 5 µl de soro a testar no primeiro poço da coluna 1; 

7. Proceder igualmente para os restantes soros a testar nos poços seguintes da coluna 1; 

8. Com uma micropipeta multicanal de 8 ponteiras com o volume de 50 µl (este passo 

pode fazer-se um por um com uma micropipeta de ponteira única): 

• Fazer a diluição na coluna 1; 

• Passar 50 µl da coluna 1 para a coluna 2; 
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• Passar 50 µl da coluna 2 para a coluna 3; 

• Passar 50 µl da coluna 3 para a coluna 4. 

9. Com a micropipeta (multicanal ou não) com o volume de 10 µl, fazer a diluição e 

retirar a respectiva diluição dos poços 40, 80, 160 e 320 – habitualmente, no laboratório 

omite-se, no caso dos cães a diluição 40 e colocam-se na lâmina os conteúdos dos poços 

para as diluições 1/80, 1/160 e 1/320; no último poço de cada lâmina colocar 10 µl de 

controlo positivo (soro positivo na diluição 1/320) e selecionar outro poço para colocar 

10 µl de controlo negativo (10 µl de PBS). 

10. Incubar durante 30min e 37ºC, em câmara húmida. 

11. Lavar as lâminas 

• 1ª Lavagem: rápida com PBS/Tween 80; 

• 2ª Lavagem: 5 minutos mergulhadas num recipiente com PBS/Tween 80; 

• 3ª Lavagem: 5 minutos mergulhadas noutro recipiente com PBS/Tween 80; 

• Passar as lâminas por água destilada; 

• Secar bem as lâminas (pode usar-se um secador de cabelo) 

12. Depositar 10 µl do conjugado BioMérieux (anticorpos anti-IgG total de cão, nas 

amostras de cão e anticorpos anti-IgG total de gato, nas amostras de gato) diluído em 

solução de azul de Evans (BioMérieux, França, Ref. 75 491) (1/100000 de azul de 

Evans em PBS) em cada poço, incluindo os controlos. 

13. Incubar durante 30 minutos a 37 ºC em câmara húmida; 

14. Lavagem igual ao passo 11. 

15. Depois de secar muito bem as lâminas fazer a montagem definitiva colocando uma 

gota de glicerina tamponada (1:10) Fluoprep (BioMérieux, França, Ref. 75 521) em 

cada poço e cobrir com uma lamela de 50x24 mm. 

16. Efectuar de imediato a leitura em microscópio de fluorescência (Olympus DP10, 

Modelo BX50F), no comprimento de onda de 425 nanómetros.  

 

2.5.2.Tìtulo limite dos anticorpos imunofluorescentes 

 

O título de anticorpos corresponde ao inverso do valor de maior diluição de soro em 

que for observada fluorescência. 

Neste estudo considerou-se como significativo de infecção, no caso das amostras de 

cães, os soros com títulos de anticorpos iguais ou superiores a 80. A partir deste valor, 
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que corresponde à menor diluição do soro em que há positividade, efectuaram-se 

diluições crescentes de 1/160 e de 1/320. O valor máximo dos títulos observados foi de 

títulos superiores ou iguais a 320. As diluições de 1/640, de 1/1240 ou mais elevadas, 

não foram utilizadas neste estudo devido aos custos envolvidos e ao material disponível 

para a execução de todo o trabalho prático. 

No caso das amostras de gatos, o limiar de positividade considerado foi mais baixo. 

Utilizou-se a diluição de 1/40, tendo-se realizado posteriormente um diluição de 1/80. 

Esta diluição mais baixa deve-se ao facto de nos gatos o volume de sangue conseguido 

ser muito menor, pelo que a concentração de anticorpos obtida neste volume sanguíneo 

também é menor. Deste modo, para se conseguir a detecção de soros positivos para 

Leishmania em gatos, a pesquisa é feita em soros mais concentrados. 

 

2.5.3. Análise de dados 

 

A análise estatística dos dados foi realizada com o recurso ao programa estatístico 

SAS para Windows. Os valores de sero-prevalência para amostras independentes foram 

comparadas com o teste de χ2 de Pearson, tendo-se considerado significativo um valor 

de P <0,05. 

 O teste de χ2 de Pearson e o teste exacto de Fisher foram utilizados para comparar 

valores de sero-prevalência na amostra de canídeos da clínica, em função do sexo, 

idade, local de residência (meio rural/urbano), permanência do animal (interior/exterior 

da habitação), vizinhança (presença/ausência de animais e com/sem vegetação), hábitos 

de passeio, formas de prevenção da picada do insecto e tipo de aplicação. 

 A regressão logística foi usada para identificar factores de risco independentes para 

a seroprevalência de cães infectados por Leishmania, calculando a razão de produtos 

cruzados “odds ratio” (OR) e o intervalo de confiança (IC) de 95%. A presença de 

sinais cutâneos e sistémicos associados à doença também foi analisada estatisticamente, 

assim como o conhecimento dos donos em relação à leishmaniose. Para a avaliação dos 

sinais clínicos compatíveis com Leishmania determinou-se a sensibilidade (Vp/Vp+Fn), 

especificidade (Vn/Vn+Fp), valor preditivo positivo (VPP) (Vp/Vp+Fp) e valor 

preditivo negativo (VPN) (Vn/Vn +Fn). 

A sensibilidade consiste na capacidade do teste em identificar como doentes os cães 

que estão de facto doentes. 
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A especificidade mede a capacidade do teste em identificar como não doentes os 

cães que não têm doença. 

O VPP traduz a probabilidade de um animal classificado como doente ser de facto 

doente, isto é indica o grau de confiança de um resultado e o VPN traduz a 

probabilidade de um animal classificado como saudável não ser de facto doente, ou seja 

indica o grau de confiança de um resultado negativo. 

 

 

3. Resultados 

 
3.1. IFAT em cães 

 

3.1.1. Amostra dos cães da clínica 

 

Nos 78 animais deste grupo detectámos por IFAT 37 soros positivos (sero-

prevalência de 47,44%) e 41 soros negativos considerando 1/80 o limiar de positividade 

(“cut off”) (Tabela 2).  

Do total de soros positivos, 28 soros apresentaram uma diluição de 1/160 e 9 soros 

foram positivos apenas na diluição de 1/80. De entre estes 28 soros, 24 apresentaram 

valores máximos de diluições ≥1/320 (Tabela 2 e Anexo III). Todavia, todos os soros 

com diluições de 1/320 apresentaram uma fluorescência muito marcada. 

 
Tabela 2 – Resultados da aplicação de Imunofluorescência Indirecta na pesquisa de anticorpos 

anti-Leishmania na amostra de cães da clínica  

Amostra Titulação (IFAT) 
Cães clínica 1/80 1/160 ≥ 1/320 
Nº de soros 
positivos/testados 
(%) 

37/78(47,44%) 28/37 (75,68%) 24/37 (64,86%) 

Nº de soros 
negativos/testados 
(%) 

41/78 (52,56) 9/37 (24,32%) 13/37 (35,14%) 

TOTAL 78 (100%) 37 (100%) 37 (100%) 
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3.1.2. Amostra dos cães do canil 

 

Numa população de 50 cães proveniente do canil, encontrámos 23 soros positivos 

(sero-prevalência de 46%) e 27 soros negativos por IFAT, considerando 1/80 o limiar 

de positividade (“cut off”) (Tabela 3).  

Do total de soros positivos, 3 foram positivos apenas na diluição mais baixa de 1/80. 

De entre os 20 soros restantes, um animal apresentou anticorpos anti-Leishmania para 

uma titulação de 160, e os outros 19 foram positivos para diluições ≥1/320 (Tabela 3 e 

Anexo III). 

 

Tabela 3 – Resultados da aplicação do teste de Imunofluorescência Indirecta na pesquisa de 

anticorpos anti-Leishmania na amostra de cães do canil  

Amostra  Titulação (IFAT) 
Cães canil 1/80 1/160 1/320 
Nº de soros 
positivos/testados 
(%) 

23/50 (46%) 20/23 (86,96%) 19/23 (82,61%) 

Nº de soros 
negativos/testados 
(%) 

27/50 (54%) 3/23 (13,04%) 4/23 (17,39%) 

Total 50 (100%) 23 (100%) 23 (100%) 
 
 
 
 
3.1.3. Comparação de soros positivos para um limiar de positividade de 1/80 em IFAT, 

entre a amostra de cães proveniente da clínica e do canil, no Município de Vila Franca 

de Xira 

 

Em ambas as amostras existe um número superior de animais sero-negativos para 

Leishmania, em relação aos sero-positivos.  

Os valores de sero-prevalência para a doença são muito idênticos nas duas amostras, 

com um valor de 47,44% para a amostra de cães da clínica, e um valor de 46%, para a 

amostra de cães do canil. Ambos os valores estão muito próximos dos 50% no total de 

soros analisados em cada população (Gráfico 1). 
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Gráfico 1 – Comparação dos resultados obtidos na pesquisa de anticorpos anti-Leishmania por 
IFAT em cães da clínica e do canil. 
 
 
3.2. IFAT em Gatos 
 
 
3.2.1. Amostra de gatos da clínica 
 

Na população de 50 gatos, não foram encontrados anticorpos anti-Leishmania por 

IFAT para valores de diluição de 1/40 e de 1/80 (Anexo IV, Quadro I). Do total de gatos 

em estudo, três foram anteriormente identificados por Elisa como FIV positivos e dois 

como FELV positivos. Um apresentava serologia positiva para PIF (Anexo IV, Quadro 

II). 
 
3.2.2. Amostra de gatos do gatil 

 

Numa população de 25 gatos, não foram encontrados anticorpos anti-Leishmania 

por IFAT, para valores de diluição de 1/40 e de 1/80 (Anexo IV, Quadro I).  

 

3.3. Resultados do questionário  

 

3.3.1. Análise de factores de risco da leishmaniose 

 

De acordo com os dados obtidos no inquérito realizado aos proprietários dos 

animais consultados na clínica veterinária, foram considerados como factores de risco: o 
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sexo, a idade, a presença de sinais clínicos compatíveis com a infecção por leishmânia, 

o tipo de residência (rural ou urbana), a permanência do animal (exterior ou interior da 

habitação), a vizinhança (presença ou ausência de animais numa área circundante de 20 

metros e existência ou não de vegetação), hábitos de passeio e prevenção contra a 

picada do flebótomo. Foi também avaliado o conhecimento dos donos acerca da 

leishmaniose. 

 

3.3.1.1. Sexo 

Os valores de sero-prevalência para machos e fêmeas foram de 53,33 e de 39,39%, 

respectivamente. Não foram encontradas diferenças estatísticas significativas nos 

valores de infecção por Leishmania, para o factor sexo (P=0,2232). 

 
 
Tabela 4 – Sero-prevalência da infecção canina por Leishmania por sexo na amostra de cães da 

clínica  

Sexo Cães testados, 
n 

Distribuição 
relativa (%) 

IFAT-positivo, 
n 

Prevalência (%) 
(P=0,2232) 

95% IC 

Feminino 33 42,31 13 39,39 0,25-0,56 
Masculino 45 57,69 24 53,33 0,39-0,67 
Total 78 100 37 47,44 0,37-0,58 

 
 
 
3.3.1.2. Idade  
 

Para determinar o intervalo de estudo para o factor idade, realizou-se uma análise de 

dados inicial para determinação da média, moda e mediana em soros positivos e 

negativos para Leishmania infantum (Tabela 5). 

 Observou-se que a média de idades de cães positivos ao parasita foi de cinco anos, 

todavia, o valor mais frequente foi de dois anos. Assim, optou-se por usar este valor 

como um dos limites para o intervalo de idades do estudo. Por outro lado, tendo em 

conta que os cães a partir dos sete anos são considerados idosos, considerou-se este 

valor como outro dos limites para o estudo. 

O valor de sero-prevalência para cães com idade inferior a três anos foi de 63,64%. 

Para o intervalo de idades três a sete anos, o valor encontrado foi de 44,44%, e para os 

cães com mais de sete anos o valor de sero-prevalência para a infecção por Leishmania 

foi de 37,93%. Não foram encontradas diferenças estatísticas significativas nos valores 
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de infecção por Leishmania, para o factor idade (P=0,1770) (Tabela 6). No entanto, 

verificou-se que a percentagem mais elevada ocorreu em animais jovens. 

 

Tabela 5 – Análise univariada com determinação das medidas estatísticas de localização para a 

idade, de acordo com a infecção por Leishmania infantum determinada por IFAT, na amostra de 

cães da clínica. 

Amostra Medidas de Localização para idade 
Canídeos clínica Média Mediana Moda 
37 soros positivos na 
diluição 1/80 (IFAT) 

5,05 4 2 

41 soros negativos na 
diluição 1/80 (IFAT) 

6,73 7 3 

 
 
 
 
Tabela 6 – Comparação da relação entre os valores de sero-prevalência da infecção canina por 

Leishmania e a idade dos animais, na amostra de cães da clínica  

Idade (anos) Cães testados, 
n 

Distribuição 
relativa (%) 

IFAT-positivo, 
n 

Prevalência (%) 
(P=0,1770) 

95% IC 

0-2 22 28,21 14 63,64 0,43-0,83 
3-7 27 34,62 12 44,44 0,26-0,63 
8-16 29 37,18 11 37,93 0,20-0,55 
Total 78 100 37 47,44 0,37-0,58 

 
 
 
3.3.1.3. Raça 
 

Os valores de sero-prevalência para animais que pertecem a raças nacionais e para 

animais que pertencem a raças importadas foram de 45,45% e de 47,83%, 

respectivamente. Para os cães pertencentes a raças indeterminadas, o valor de sero-

prevalência foi de 47,62%. Não foram encontradas diferenças estatísticas significativas 

nos valores de infecção por Leishmania, para o factor “raça” (P=0,9898). 

 
Tabela 7 – Comparação da relação entre os valores de sero-prevalência da infecção canina por 

Leishmania e o tipo de raça, na amostra de cães da clínica  

Raça Cães testados, 
n 

Distribuição 
relativa (%) 

IFAT-positivo, 
n 

Prevalência (%) 
(P=0,9898) 

95% IC 

Nacionais 11 14,10 5 45,45 0,16-0,75 
Importadas 46 58,97 22 47,83 0,33-0,62 
Indeterminadas 21 26,92 10 47,62 0,26-0,69 
Total 78 100 37 47,44 0,37-0,58 
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3.3.1.4. Sinais clínicos 
 

De acordo com a avaliação dos resultados (Tabela 8), verifica-se que, a presença de 

sinais clínicos compatíveis com a doença está significativamente relacionada com a 

seropositividade (p=0,025 ou seja é <0,05 e o valor de χ 2 =5,014> 1,96). Foi 

determinado o OR (Odds Ratio) = 2,82 para um IC (intervalo de confiança de 95%) = 

1,12-7,10.  

 

Tabela 8 – Relação entre presença/ausência de sinais clínicos e detecção de anticorpos anti-

Leishmania por IFAT nos cães da clínica  

Sinais clínicos 
(cutâneos e/ou 
viscerais) 

Cães testados, 
n 

Distribuição 
relativa (%) 

IFAT-positivo, 
n 

Prevalência (%) 
(P=0,025) 

95% IC 

Presença 36 46,15 22 61,11 0,45-0,77 
Ausência 42 53,85 15 35,71 0,21-0,50 
Total 78 100 37 47,44 0,37-0,58 

 

Se considerarmos a avaliação dos sinais clínicos da doença um dos meios de 

diagnóstico utilizados no diagnóstico da leishmaniose, podemos avaliar a sensibilidade, 

especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo do nosso teste de 

diagnóstico (tabela 9).  

Verificou-se uma sensibilidade de 59,45 % e uma especificidade de 65,85% do teste 

de diagnóstico “sinais clínicos”. A percentagem de valor preditivo positivo (VPP) e de 

valor preditivo negativo (VPN) foi de 61,11% e de 64,28% respectivamente. 

 
Tabela 9 – Valores de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e valor preditivo 

negativo do teste de diagnóstico “sinais clínicos” 

Resultados % Limite inferior (IC) Limite superior 
(IC) 

Sensibilidade 59,45 43,63 75,28 
Especificidade 65,85 51,33 80,36 
Prevalência Verdadeira 47,43 36,35 58,51 
Prevalência Aparente 46,15 35,09 57,21 
Valor Preditivo Positivo 61,11 45,18 77,03 
Valor preditivo negativo 64,28 49,79 78,77 

 
 

Na realidade, e de acordo com os resultados obtidos, os valores de sensibilidade e de 

especificidade do teste de diagnóstico “sinais clínicos” não são muito elevados, pelo que 

podemos ter falsos positivos e falsos negativos. O mesmo acontece com os valores de 

VPP e VPN. Isto coaduna-se com o facto de ser necessário o uso de mais do que um 

teste de diagnóstico para que se considere um animal positivo para  Leishmania. 
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• Conhecimento da doença por parte dos proprietários dos cães 
 
 

Verificou-se que num total de 78 proprietários, 41 já tinham ouvido falar da doença 

em animais e/ou pessoas, e que 37 dos inquiridos desconheciam a existência da 

leishmaniose (Gráfico 2). 

41
37

Sim

Não

 
Gráfico 2 – Representação gráfica do número e tipo de respostas dadas pelos proprietários dos 
cães sobre a existência da leishmaniose  
 
 

No total de 78 proprietários de cães, quatro donos conheciam bem a leishmaniose no 

que se refere à transmissão, sintomatologia e prevenção, 63 demonstraram pouco 

conhecimento e 11 demonstraram um conhecimento suficiente (Gráfico 3). 

4
11

63

Bom

Suficiente

Mau

 
Gráfico 3 – Representação gráfica da distribuição do nível de conhecimento dos proprietários 

dos cães sobre a leishmaniose  
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• Conhecimento da doença por parte dos proprietários dos gatos 
 
 

Verificou-se que num total de 50 proprietários, 12 já tinham ouvido falar da doença 

em animais e/ou pessoas, e que 38 inquiridos desconheciam a existência da 

leishmaniose (Gráfico 4). 

12

38

Sim

Não

 
 
Gráfico 4 – Representação gráfica do número e tipo de respostas dadas pelos proprietários dos 
gatos sobre a existência da leishmaniose  
 
 

No total de 50 proprietários de gatos, um dos donos conhecia bem a leishmaniose no 

que se refere à transmissão, sintomatologia e prevenção, 46 demonstraram pouco 

conhecimento e 3 demonstraram um conhecimento suficiente (Gráfico 5). 
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Gráfico 5 – Representação gráfica da distribuição do nível de conhecimento dos proprietários 
dos gatos sobre a leishmaniose  
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3.3.1.5. Local de Residência 
 

Os valores de sero-prevalência para animais que viviam em meio rural e para 

animais que viviam em meio urbano foram de 56,67 e de 47,92%, respectivamente 

(Tabela 10). Não foram encontradas diferenças estatísticas significativas nos valores de 

infecção por Leishmania, para o factor “local de residência” (P=0,9143). 
 
 
 
Tabela 10 – Comparação da relação entre a sero-prevalência da infecção canina por Leishmania 

e o local de residência dos donos  

Residência Cães testados, 
n 

Distribuição 
relativa (%) 

IFAT-positivo, 
n 

Prevalência (%) 
(P=0,9143) 

95% IC 

Rural 30 38,46 14 56,67 0,30-0,57 
Urbana 48 61,54 23 47,92 0,38-0,69 
Total 78 100 37 47,44 0,37-0,58 

 
 
 
3.3.1.6. Permanência 
 

Os valores de sero-prevalência para animais que viviam no interior da habitação e 

no exterior da habitação, foram de 41,46 e de 54,05%, respectivamente. Não foram 

encontradas diferenças estatísticas significativas nos valores de infecção por 

Leishmania, para o factor permanência (P=0,2661) (Tabela 11). 

 

Tabela 11 – Comparação da relação entre os valores de sero-prevalência da infecção canina por 

Leishmania e o tipo de permanência, na amostra de cães da clínica 

Permanência Cães testados, 
n 

Distribuição 
relativa (%) 

IFAT-positivo, 
n 

Prevalência (%) 
(P=0,2661) 

95% IC 

Interior da 
habitação 

41 52,56 17 41,46 0,28-0,57 

Exterior da 
habitação 

37 47,44 20 54,05 0,38-0,69 

Total 78 100 37 47,44 0,37-0,58 

 
 
 
3.3.1.7. Cães na Vizinhança 
 

Os valores de sero-prevalência para animais que viviam em zonas com outros cães 

na vizinhança e para animais que viviam em zonas sem cães na vizinhança, foram de 

49,21% e de 40%, respectivamente. Não foram encontradas diferenças estatísticas 

significativas nos valores de infecção por Leishmania, para o factor “cães na 

vizinhança” (P=0,5210). 
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Tabela 12 – Comparação da relação entre os valores de sero-prevalência da infecção canina por 

Leishmania e a presença ou ausência de cães na vizinhança, na amostra de cães da clínica  

Permanência Cães testados, 
n 

Distribuição 
relativa (%) 

IFAT-positivo, 
n 

Prevalência (%) 
(P=0,5210) 

95% IC 

Com cães 63 80,77 31 49,21 0,37-0,61 
Sem cães 15 19,23 6 40,00 0,20-0,64 
Total 78 100 37 47,44 0,37-0,58 

 
 
3.3.1.8. Vegetação  
 

Os valores de sero-prevalência para animais que viviam em zonas de vegetação e 

para animais que viviam em zonas sem vegetação foram de 52,94 e de 43,18%, 

respectivamente. Não foram encontradas diferenças estatísticas significativas nos 

valores de infecção por Leishmania, para o factor “vegetação” (P=0,3920). 

 

Tabela 13 – Comparação da relação entre os valores de sero-prevalência da infecção canina por 

Leishmania e o factor vegetação, na amostra de cães da clínica  

Permanência Cães 
testados, n 

Distribuição 
relativa (%) 

IFAT-positivo, 
n 

Prevalência (%) 
(P=0,3920) 

95% IC 

Com vegetação 34 43,59 18 52,94 0,38-0,68 
Sem vegetação 44 56,41 19 43,18 0,30-0,58 
Total 78 100 37 47,44 0,37-0,58 

 
 
3.3.1.9. Hábitos de passeio 
 

O valor de sero-prevalência para animais cujo passeio foi realizado ao entardecer foi 

de 42,86%. O valor obtido para cães cujos passeios foram efectuados durante o dia 

(manhã e tarde), foi de 43,75%, e para aqueles que não tinham hábitos de passeio 

rotineiros foi de 50% de sero-prevalência (Tabela 14). Não foram encontradas 

diferenças estatísticas significativas nos valores de infecção por Leishmania, para o 

factor “hábitos de passeio” (P=0,8473). 

 
Tabela 14 – Comparação da relação entre os valores de sero-prevalência da infecção canina por 

Leishmania e os hábitos de passeio, na amostra de cães da clínica  

Hábitos de 
passeio 

Cães testados, 
n 

Distribuição 
relativa (%) 

IFAT-positivo, 
n 

Prevalência 
(%) 
(P=0,8473) 

95% IC 

Entardecer 14 17,95 6 42,86 0,21-0,67 
Manhã e tarde 16 20,51 7 43,75 0,23-0,67 
Sem rotina 48 61,54 24 50,00 0,36-0,64 
Total 78 100 37 47,44 0,37-0,58 
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3.3.1.10. Prevenção 
 

O valor de sero-prevalência para animais que usaram formas de prevenção 

(insecticidas em spot-on, coleira ou spray) contra a picada do vector da leishmaniose foi 

de 31,03% (Tabela 15). No caso dos cães em que não foi aplicada qualquer forma de 

protecção contra a doença, o valor de sero-prevalência obtido foi de 57,14%. Foram 

encontradas diferenças estatísticas significativas nos valores de infecção por 

Leishmania, para o factor “prevenção” (P=0,0256). Este valor de P é <0,05 % para um 

valor de χ 2  de 1,96.  

 
Tabela 15 – Comparação da relação entre os valores de sero-prevalência da infecção canina por 

Leishmania e a prevenção, na amostra de cães da clínica  

Prevenção Cães testados, 
n 

Distribuição 
relativa (%) 

IFAT-positivo, 
n 

Prevalência (%) 
(P=0,0256) 

95% IC 

Sim 29 37,18 9 31,03 0,17-0,49 
Não 49 62,82 28 57,14 0,43-0,70 
Total 78 100 37 47,44 0,37-0,58 

 
 

O valor de χ 2 para este factor foi de 4,98 <1,96, pelo que existe associação entre a 

variável “prevenção”e a presença de anticorpos anti-Leishmania. Foi determinado o OR 

(Odds Ratio) = 2,96 para um IC (intervalo de confiança de 95%) = 1,12-7,80.  

 

3.3.1.11. Tipo de Aplicação 
 

O valor de sero-prevalência para animais que usam como forma de prevenção a 

coleira insecticida (com deltametrina) contra a picada do vector da leishmaniose foi de 

23,08%. No caso da utilização de “spot on” ou de “spray” insecticida (com piretróides) 

os valores de sero-prevalência foram de 40 % e de 0 % respectivamente. Não foram 

encontradas diferenças estatísticas significativas nos valores de infecção por 

Leishmania, para o factor “tipo de aplicação” (P=0,1032). 

 

Tabela 16 – Comparação da relação entre os valores de sero-prevalência da infecção canina por 

Leishmania e o tipo de aplicação, na amostra de cães da clínica  

Aplicação Cães 
testados, n 

Distribuição 
relativa (%) 

IFAT-positivo, 
n 

Prevalência (%) 
(P=0,1032) 

95% CI 

Coleira 13 16,67 3 23,08 0,00-0,45 
Insecticida “spot on” 15 19,23 6 40,00 0,15-0,64 
Insecticida “spray” 1 1,28 0 00,00 0,00-0,00 
Sem prevenção 49 62,82 28 57,14 0,43-0,70 
Total 78 100 37 47,44 0,37-0,58 
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4. Discussão 

 
A informação sobre a prevalência da infecção por Leishmania em cães é necessária 

para definir medidas de controlo adequadas contra a leishmaniose zoonótica (Gradoni, 

1999). No caso dos gatos, para além do seu papel como hospedeiros acidentais, podem 

actuar como hospedeiros reservatórios em áreas endémicas (Martín-Sánchez et al., 

2007), pelo que se justifica a determinação da prevalência por Leishmania nesta 

espécie. 

O recurso a testes de diagnóstico simples e precisos torna-se essencial para o 

rastreio da infecção em populações de grandes dimensões de cães e gatos (Cardoso et 

al., 2004). O diagnóstico mais preciso obtêm-se através da observação directa do 

parasita em preparações citológicas ou secções histológicas dos linfonodos, medula 

óssea ou pele (Noli e Auxilia, 2005). Todavia, este método apresenta uma elevada 

especificidade mas baixa sensibilidade (Piarroux et al., 1994), e a obtenção das 

amostras torna-se morosa e inconveniente para os animais (Omran et al., 1997). Por 

outro lado, as técnicas serológicas (IFAT, ELISA) são muito úteis no diagnóstico da 

leishmaniose, apresentando ambas uma elevada sensibilidade e especificidade 

(Vilagran, 1997). Além disso, são mais rápidas, são de fácil execução e são importantes 

ferramentas nos programas de controlo e vigilância da doença (Scalone et al., 2002). 

Neste estudo, o teste empregue foi o IFAT, que permite a detecção de anticorpos 

específicos anti-Leishmania em animais infectados. Devido à sua elevada sensibilidade 

e especificidade foi durante muitos anos o método de eleição para identificar cães 

infectados por Leishmania (Reithinger e Davies, 1999). 

 Actualmente, o PCR é o método de eleição para a identificação do parasita 

(Cardoso et al., 2004a). Permite também a monitorização de animais medicados, 

principalmente em zonas endémicas, onde um grande número de cães estão expostos ao 

parasita mas apenas alguns desenvolvem a doença em termos clínicos (Francino et al., 

2006). Contudo torna-se muito dispendioso e exige equipamento técnico avançado e 

laboratórios bem equipados para a sua elaboração (Ferrer, 1999). 

Na amostra da clínica foram identificados valores de sero-prevalência para um 

limiar de positividade de 1/80, de 47,44% nos cães e de 0% nos gatos. Na amostra do 

canil/gatil, foram identificados valores de 46% nos cães e de 0% nos gatos. Os valores 

de ambas as amostras são muito elevados, ou seja, a prevalência de infecção canina por 
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Leishmania no rastreio serológico realizado nesta região (Vila Franca de Xira) é muito 

alta, aproximando-se dos cinquenta por cento. Estes valores estão muito acima dos 

valores encontrados em estudos anteriormente efectuados no nosso país. Na realidade, 

esta região faz parte das Lezírias, sendo banhada pelos rios Tejo e Soraia, o que torna o 

seu solo muito húmido com zonas de águas paradas (ribeiros, lagos, poças), e favorece o 

desenvolvimento de vegetação. O facto de ser uma zona industrializada que sofreu um 

crescimento populacional acentuado e repentino nos últimos anos, levando à criação de 

zonas urbanas arborizadas, e que durante muito tempo foi utilizada para deposição de 

detritos, com alguns aterros na sua origem, torna-a o meio adequado para o 

desenvolvimento de flebótomos. O aumento do número de insectos vectores e de 

reservatórios da doença, assim como as noites com temperaturas elevadas e todo o 

ambiente propício à propagação desta parasitose, podem justificar o número elevado de 

serologias positivas. Não podemos todavia esquecer, que o facto de existir serologia 

positiva, não significa sempre que exista doença, significando que existe infecção e que 

o animal é um portador.  

 Os valores de seroprevalência para um limiar de positividade de 1/80, nas 

populações caninas que fizeram parte do estudo são muito idênticos (47,44% nos cães 

da clínica e 46% nos cães o canil). Contudo, os valores de seroprevalência nos cães da 

clínica foram superiores aos valores dos cães do canil. Na realidade, e tendo em conta 

que a transmissão do parasita se faz de um cão infectado para um cão são, através da 

picada de um flebótomo, seria de esperar que em locais de maior densidade 

populacional canina como o canil, os níveis de seroprevalência por Leishmania fossem 

maiores. Para além da transmissão vectorial, também a transmissão por contacto directo 

(cão para cão) (Gaskin et al., 2002), transmissão transplacentária (Rosypal et al., 2005) 

e transfusão sanguínea já foram reportadas (Owens et al., 2001). Além disso, os cães do 

canil não apresentavam formas de prevenção contra a picada do vector e passavam a 

maior parte do seu tempo no exterior, já que o canil era ao ar livre com apenas alguns 

abrigos em cimento para protecção da chuva (Figura 13). Este canil apresentava 

igualmente condições propícias à presença de flebótomos, como escombros, águas 

paradas, zonas de acumulação de lixo e material orgânico em decomposição. De 

salientar que, Pires (2000), no Alto Douro, encontrou uma elevada densidade de P. 

ariasi, um dos principais vectores de L. infantum nos canis (15,6%).  

Todos os cães da clínica tinham dono, alguns usavam algum tipo de protecção 

contra a picada do flebótomo (apesar desta não estar directamente relacionada com o 
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conhecimento dos donos acerca da doença) e algumas das raças intervenientes no 

estudo eram raças de companhia e de interior (Anexo III), pelo que a exposição ao 

flebótomo destas raças foi menor. Segundo, Campino et al. (1995), os cães de 

companhia são sempre os menos afectados por viverem usualmente nas habitações 

humanas, estando assim mais protegidos. É de salientar que, no presente estudo, dentro 

da amostra de cães com proprietário, existiam cães de interior e de exterior. Neste caso, 

não é pelo facto de os cães terem dono que os valores da infecção por leishmânia foram 

mais baixos. Um aspecto que pode contribuir para a menor prevalência da infecção em 

cães do canil, é a possibilidade destes desenvolverem algum tipo de resistência pelo 

facto de estarem num meio mais propício à infecção. Este seria um aspecto a estudar no 

futuro. Contudo, neste estudo, a diferença de resultados obtida é pequena para ser 

considerada significativa e a nossa amostra é pequena para avaliar este factor. 

O número de cães infectados por Leishmania foi inferior ao número de cães não 

infectados, utilizando o IFAT como teste de diagnóstico, mas é preocupante o facto de 

quase 50% dos cães de ambas as amostras estarem infectados. Não podemos igualmente 

esquecer que este valor está muitas vezes subestimado, porque, os animais que se 

apresentem seronegativos podem tornar-se seropositivos após algumas semanas ou ter 

desenvolvido imunidade celular na ausência de anticorpos específicos (Slappendel, 

1988; Cabral et al., 1992.e Pinelli et al., 1994 citados por Cardoso, 1997). 

A maior parte dos soros positivos apresentam titulações ≥320, em ambas as 

populações dos cães. Na realidade, os cães susceptíveis reagem com produção de 

grandes quantidades de anticorpos que não são protectores (Abranches et al., 1998), 

nem estão directamente relacionados com a gravidade da doença (Abranches et al., 

1991). Segundo Slappendel e Greene (1990), não existe correlação entre a carga 

parasitária e a gravidade dos sintomas. Todavia, neste estudo, os soros com títulos de 

Ac ≥1/320 apresentaram uma fluorescência muito marcada, pelo que seria útil realizar 

mais testes utilizando diluições superiores.  

No caso dos felídeos, as sorologias foram negativas. De facto, e apesar destes 

animais em zonas endémicas poderem desenvolver anticorpos específicos anti – 

Leishmania (Mancianti, 2004), esta resposta é normalmente baixa (Poli et al., 2002). Os 

gatos infectados podem-se manter seronegativos e as alterações proteicas no soro são 

muito menos severas do que no caso do cão (Athias, 1991; Merchant e Taboada, 1995). 

Simões-Matos et al. (2004) observaram que os títulos de anticorpos anti-Leishmania em 

gatos, aparecem mais tarde do que as lesões cutâneas, demonstrando que a serologia não 
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é um bom indicador de infecção por Leishmania nesta espécie. Além disso, a 

quantidade de sangue que se obtém dos gatos é muito pequena (1mL), o que 

conjuntamente com uma baixa parasitémia pode explicar os valores negativos obtidos 

por IFAT neste estudo. Pelo contrário, o diagnóstico baseado na demonstração do 

parasita, pode ser facilmente efectuado por citologia ou biopsia cutânea, já que estudos 

efectuados anteriormente, demonstram que os amastigotas de Leishmania sp., são 

abundantes nas lesões cutâneas dos gatos (Poli et al., 2002). Acredita-se ainda que os 

gatos apresentam um grau elevado de resistência natural à infecção por leishmânia, 

resistência que depende provavelmente de factores genéticos, não estando apenas 

estritamente relacionada com a imunidade celular (Mancianti, 2004).  

O facto de não existirem gatos positivos neste estudo, pode estar não só relacionado 

com os factores referidos anteriormente, mas também com o tamanho reduzido da 

amostra. Na realidade, a doença nestes animais pode estar subdiagnosticada devido às 

dificuldades clínicas em distinguir a leishmaniose de outras doenças que afectam os 

gatos, pelo facto da doença se confundir facilmente com neoplasias e muitas doenças 

infecciosas causadas por vírus, bactérias, protozoários e fungos (Simões-Mattos et al., 

2004).  

Um outro factor importante foi o facto de os resultados terem sido negativos 

independentemente de os gatos serem animais de interior ou de exterior no caso da 

amostra da clínica. Os gatos de exterior, tal como os gatos do gatil, apresentam uma 

maior probabilidade de entrarem em contacto com o flebótomo. Isto é particularmente 

relevante em gatos que pertencem a zonas endémicas de leishmaniose. Estudos 

anteriores (Pennissi, 2002) demonstraram que gatos que vivem em zonas endémicas são 

frequentemente expostos ao contacto com o flebótomo transmissor do parasita. Isto 

acontece, porque as preferências de alimentação do flebótomo incluem o gato como 

hospedeiro (Pennissi, 2002).  

Alguns gatos da amostra da clínica estavam infectados por vírus imunossupressores 

(FIV, FeLV, PIF), o que poderia levar a uma resposta imunitária do tipo celular ineficaz 

e favorecer a multiplicação do parasita tal como ocorre no Homem HIV+ (Martín-

Sánchez et al., 2007). Contudo, e apesar de Pennissi (2002) ter encontrado uma 

associação positiva entre gatos positivos a FIV e títulos de anticorpos anti-Leishmania 

≥40 (IFAT), estudos mais recentes contradizem esta associação (Martín-Sánchez et al., 

2007). Todos os gatos examinados nas amostras do estudo e positivos a vírus 

imunossupressores, demostraram serologias negativas para Leishmania. 
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No presente estudo avaliou-se, nos cães da clínica, a relação entre a presença de 

sinais clínicos e a infecção por Leishmania. Constatou-se que, de uma amostra de 78 

cães, 36 apresentavam sinais clínicos compatíveis com leishmaniose, 22 dos quais 

apresentaram seroprevalências positivas. Dos 42 animais com ausência de sinais 

clínicos, 15 foram positivos para o IFAT. O valor de p= 0,025 demonstrou que esta 

relação é significativa, ou seja, que a presença de sinais clínicos está directamente 

associada à presença de sero-positividade. A probabilidade de um cão ser seropositivo 

para Leishmania é 2,82 vezes maior num cão que apresenta sinais clínicos do que num 

cão que não apresenta sinais clínicos compatíveis com a doença. De acordo com 

Abranches et al. (1998) pode haver grandes diferenças na susceptibilidade à infecção, 

de animal para animal, reflectindo provavelmente as características genéticas, o estado 

nutricional e imunológico do hospedeiro. Tendo em conta que, um animal sintomático 

apresenta uma imunidade celular inoperante, esta torna-o também menos eficiente no 

combate a uma nova infecção. 

Por outro lado, a presença de sinais clínicos compatíveis com leishmaniose foi 

avaliada como um teste de diagnóstico. Em relação à sensibilidade e especificidade, os 

valores obtidos foram muito baixos, de acordo com o que se pretende de um teste de 

diagnóstico (59,45 % para sensibilidade e 65,85% para especificidade) em que estes 

devem ser próximos de 100%. Apesar de existir uma relação entre a presença de sinais 

clínicos e a seropositividade, não podemos utilizar só este método para identificar um 

animal como estando infectado por Leishmania. De acordo com Pinelli et al., (1994), o 

facto de uma grande parte de cães infectados não apresentarem sinais clínicos, pode ser 

devido a estes animais estarem num estádio inicial da infecção e/ou se apresentarem 

protegidos pelo seu sistema imunológico. Em relação aos falsos positivos, lesões 

associadas a outras doenças principalmente do foro dermatológico podem ser 

confundidas com as lesões e sinais clínicos de leishmaniose. A presença de sinais 

clínicos compatíveis com leishmaniose, apenas permite formular uma suspeita da 

doença. Segundo Ferrer (2002), pode ser preciso combinar várias técnicas para 

estabelecer correctamente um diagnóstico. As técnicas a utilizar decidem-se em função 

do quadro clínico e do paciente. 

No questionário efectuado aos donos dos cães da clínica, verificou-se que, dos 78 

proprietários, 41 já tinham ouvido falar na leishmaniose. No entanto, o conhecimento da 

doença em relação ao agente, ao modo de transmissão, às manifestações clínicas e à sua 

prevenção, foi considerado mau para um total de 63 donos. No caso dos donos dos gatos 
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este desconhecimento ainda foi mais acentuado, com apenas um proprietário a ter uma 

boa noção acerca desta parasitose. Este proprietário já tinha sido informado sobre a 

doença, porque já tinha tido cães com esta parasitose. A ignorância dos restantes acerca 

da leishmaniose, pode ser justificada pelo facto de os donos dos gatos não associarem 

esta doença aos gatos. Os proprietários dos animais mostram maior interesse pelas 

patologias mais comuns da espécie que escolhem para companhia. 

Verificou-se também, que muitos dos donos que tinham ouvido falar na doença a 

confundiram com a dirofilariose, o que revelou um verdadeiro desconhecimento da 

leishmaniose por parte dos proprietários. Quando foi perguntado aos proprietários “o 

que é a leishmaniose?”, surgiram diversas respostas interessantes, nomeadamente, (1) “é 

a doença que provoca parasitas no coração”, (2) “ é a doença transmitida por carraças e 

que mata o animal”, (3) “ é a doença em que cai a orelha da pessoa infectada”, (4) “ é a 

doença das lombrigas”, (5) “ é a doença em que os animais têm de ser abatidos porque 

não há tratamento”. 

Num estudo realizado por Neves et al., (2007), verificou-se que o nível de 

conhecimento da doença por parte dos proprietários de animais intervenientes, foi 

igualmente baixo. Contudo, em ambos os estudos um factor pode ter influenciado os 

resultados. Os questionários só foram respondidos por clientes das clínicas veterinárias, 

os quais podem ter um grau de conhecimento superior em comparação com os donos de 

cães que não visitam estas clínicas. Isto porque nas próprias clínicas existe a 

possibilidade de adquirir alguma informação sobre a doença através de panfletos 

informativos ou através do próprio médico veterinário. Mesmo assim, apenas quatro 

proprietários dos cães responderam correctamente às questões sobre a leishmaniose, 

demonstrando ter bons conhecimentos sobre a mesma. Onze proprietários responderam 

satisfatoriamente. Considerou-se satisfatório quando existia conhecimento de (1) dois 

ou mais dos sinais clínicos compatíveis com leishmaniose e (2) modo de transmissão da 

mesma. O nível de conhecimento foi considerado bom, no caso de proprietários 

informados também sobre (3) patogenia da infecção, (4) sobre o tipo de prevenção e (5) 

sobre o risco de transmissão ao homem.  

Neste estudo foram considerados vários factores de risco possíveis para a infecção 

por Leishmania. O factor “sexo” não demonstrou ser um factor de risco para a infecção, 

estando de acordo com a afirmação feita por Moreno e Alvar (2002). Em relação à 

“idade”, verificou-se que a média de idades para a sorologia por IFAT na nossa 

amostra, foi de cinco anos. Todavia, existem idades muito diversas, que vão desde um 
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ano até aos dezasseis anos, o que influencia a nossa média ao mesmo tempo que 

confirma o facto de a infecção por Leishmania atingir todos os grupos etários.Os três 

intervalos considerados neste estudo mostram que o intervalo em que há maior número 

de cães positivos para Leishmania, é o de zero aos dois anos com uma seroprevalência 

de 63,64%. Este valor vai decrescendo à medida que aumenta a idade dos cães da 

amostra em estudo (44,44% para o intervalo de três a sete anos e 37,43% para o 

intervalo de oito a dezasseis anos). De acordo com estudos previamente realizados, a 

doença atinge populações de cães mais jovens, até aos três anos de idade, assim como 

populações a partir dos sete/oito anos de idade (Moreno e Alvar, 2002). Em cães idosos, 

o maior número de casos pode estar relacionado segundo Abranches et al. (1991), com 

o tempo de exposição ao longo da vida à actividade dos flebótomos. Os resultados 

observados confirmam um aumento de prevalência da infecção em cães jovens ao 

contrário do que acontece em cães mais idosos, mas as diferenças encontradas não são 

significativas, pelo que o factor “idade” não é considerado um factor de risco. No 

entanto, este aumento de prevalência em cães jovens é preocupante, não tanto pela 

manifestação clínica da infecção, já que o número de cães assintomáticos infectados é 

cada vez maior, mas porque neste caso tornam-se portadores sãos em zonas endémicas, 

contribuindo, pelo menos parcialmente para a transmissão (Abranches et al., 1998). Um 

outro factor que pode colaborar para o aumento da detecção da parasitose é a maior 

sensibilização dos veterinários para a doença, o diagnóstico cada vez mais precoce da 

mesma e o recurso a melhores técnicas de diagnóstico.  

Em relação ao factor “raça” dos cães, segundo Abranches et al. (1998), pode haver 

grandes diferenças na susceptibilidade à infecção entre as diversas raças caninas e 

mesmo de animal para animal, reflectindo, provavelmente as características genéticas e 

o estado nutricional e imunológico do hospedeiro. O Pastor Alemão e o Dobermam 

foram consideradas as raças mais susceptíveis, enquanto que para Ranque et al. (1974, 

1975 e 1978) citado por Abranches et al. (1998) essas raças foram o Pastor Alemão e o 

Boxer. Esta observação foi contrariada por Moreno e Alvar (2002) que afirmam que 

normalmente, todas as raças são igualmente susceptíveis. Neste estudo, o Rotweiller é a 

raça que se destaca de entre as raças estrangeiras infectadas (cinco positivos em sete 

animais testados), surgindo também algumas serologias positivas em raças como o 

Pastor Alemão e o Boxer. Na avaliação feita por grupos (raças nacionais, estrangeiras e 

indeterminadas) os valores de sero-prevalência para Leishmania foram muito idênticos. 

As nossas raças nacionais não mostram um menor índice de infecção em relação às 
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outras apesar destes animais viverem numa zona endémica para Leishmania há milhares 

de anos. Isto contradiz estudos que mostram que, raças de cães que vivem em zonas 

endémicas tal como o Podengo de Ibiza são mais resistentes à infecção por L. infantum, 

devido à presença de uma resposta imunitária predominantemente do tipo celular 

(Solano-Gallego et al., 2002 citado por Moreno e Alvar, 2002). Do mesmo modo, 

Pereira (2004), detectou uma maior susceptibilidade das raças importadas à LCan em 

relação às raças nacionais, já que no seu estudo, todos os animais doentes pertenciam a 

raças importadas. Segundo João (2002), a pressão selectiva exercida pelo parasita para a 

sobrevivência dos cães com resposta imunitária adequada, os quais transmitiam esta 

resposta à sua descendência, poderia justificar esta situação. Neste estudo, o factor 

“raça” não foi considerado um factor de risco. Seria interessante avaliar uma amostra 

maior de cães, para discutir esta maior ou menor susceptibilidade das raças nacionais à 

infecção por Leishmania. 

Verificou-se que, apesar de valores de sero-prevalência para Leishmania mais 

elevados em animais que viviam em zonas rurais, relativamente aos provenientes de 

zonas urbanas (56,67% e 47,92% respectivamente), esta diferença não foi considerada 

significativa, pelo que não se pode considerar como factor de risco a “residência do 

animal”. Todavia, um estudo serológico realizado por Abranches et al. (1983) na região 

de Lisboa e Setúbal apresentou resultados que sugeriram um aumento da leishmaniose 

em cães da área rural em relação aos da área urbana. Este aspecto está relacionado com 

a distribuição geográfica do vector. Sabe-se que P. perniciosus parece ter uma 

perferência maior por áreas suburbanas ou periurbanas, enquanto que P. ariasi 

apresenta uma preferência maior por áreas rurais ou da periferia de grandes urbes (Pires 

et al., 2000). Este comportamento das duas espécies de flebótomos encontradas em 

Portugal e responsáveis pela LCan, pode condicionar os valores de prevalência da 

infecção em diferentes regiões do país. Não podemos esquecer no entanto que a 

urbanização, o aumento da densidade animal e a maior mobilidade dos cães nas 

populações, pode contribuir para uma maior homogeneidade de resultados. 

Outro factor analisado, a “permanência de animais no interior ou no exterior das 

habitações”, está relacionado com o contacto com o vector. Em situações normais este 

contacto é aumentado pela maior exposição do hospedeiro animal à picada do insecto. 

Todavia neste trabalho as diferenças estatísticas encontradas, apesar da prevalência de 

positivos ter sido maior nos animais que viviam fora das habitações, não foram 

significativas. Estes resultados são no entanto compatíveis com um estudo recente 

71 



realizado com o recurso ao teste rápido de aglutinação directa (FAST) e teste de 

aglutinação directa (DAT), no concelho de Alcanena (Rosa, 2008), em que a maior 

parte dos cães positivos para leishmânia pernoitava no exterior das habitações (vinte 

cães, numa amostra de cento e quarenta e dois cães de exterior e dois positivos em trinta 

e três cães de interior). 

Em relação à existência de “zonas de vegetação” nas áreas de residência dos 

animais, este factor foi estudado como possível factor de risco, uma vez que a 

distribuição do flebótomos é condicionada pelo ecossistema que o envolve. Estes 

dípteros procuram zonas abrigadas e escuras, troncos de árvores, esconderijos nas 

pedras, apesar de alguns se adaptarem ao ambiente doméstico entrando nas habitações. 

Os resultados demonstraram a ausência de diferenças significativas, para a infecção por 

Leishmania, nos valores de sero-prevalência para este factor. Com efeito, mais do que a 

presença ou ausência de vegetação, é segundo Pires et al. (2002), o “tipo de vegetação” 

que deve ser tida em consideração. Rioux et al. (1969) encontraram, em Cévennes, uma 

menor densidade de P. ariasi em áreas com altitudes superiores aos 1100 metros, onde a 

zoonose é instável e em que a vegetação é dominada pelos Quercus pubescens e Q. 

sessiliflora, sendo a densidade máxima desta espécie observada onde o Quercus ilex é 

predominante. 

Os “hábitos de passeio” dos cães intervenientes neste estudo foram igualmente 

analisados, já que as fêmeas de flebótomo se alimentam essencialmente desde o 

entardecer ao amanhecer. Não foram encontradas diferenças de serologia positiva entre 

os animais que efectuaram os seus passeios durante o dia, ao entardecer ou que não 

apresentavam hábitos de rotina.  

Para o factor “prevenção” avaliou-se se o risco de os cães serem picados pelo vector 

estava directamente relacionado com o uso de formas de protecção, nomeadamente a 

utilização de insecticidas em coleiras de deltametrina, “sprays” ou “spot on”. Verificou-

se a existência de diferenças significativas (p=0,0256 <0,05%) nos valores de infecção 

por Leishmania, para este factor. A probabilidade de um cão ser infectado com 

Leishmania é 2,96 vezes maior num cão que não utiliza qualquer factor de protecção do 

que num cão a que é aplicado um factor de protecção contra a picada do vector. Isto 

significa que a “prevenção” é uma medida de profilaxia importante no controlo da 

leishmaniose. O conhecimento sobre o insecto vector e a utilização de formas de 

prevenção adequadas, como insecticidas com efeito repelente, durante o período de ano 

de actividade flebotomínica, reduzirá o risco de infecção canina. No caso dos cães da 
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clínica, e, apesar dos valores de seroprevalência serem elevados, o facto de existirem 

estas formas de protecção usadas pelos donos, reduz a probabilidade de picada pelo 

flebótomo transmissor de Leishmania. No caso dos cães do canil não existiu o factor 

protecção.  

O “tipo de aplicação” utilizada nesta prevenção (insecticida em coleira, “spot on” ou 

“spray”), não demonstrou ser relevante para uma maior ou menor susceptibilidade do 

indivíduo ao insecto vector. A análise estatística deste factor foi contudo influenciada, 

pelo facto de, numa das variáveis do estudo (insecticida em “spray”) existir um número 

de cães testados inferior a cinco (tabela 16), o que condicionou a pouca fiabilidade dos 

resultados em relação e este factor. 
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5. Conclusões 

 
Os valores de seroprevalência para a leishmaniose detectados em cães da clínica e 

do canil foram muito elevados, o que está de acordo com os últimos estudos que 

sugerem em aumento da LCan em determinadas áreas de Portugal. Tendo em conta que, 

segundo Rioux et al. (1971), é necessária uma prevalência de 2,5% para que se 

mantenha o carácter endémico da infecção, a prevalência de 47,44% e de 46%, nos cães 

da clínica e do canil respectivamente, é muito importante para que se considere a região 

de Vila Franca de Xira uma zona endémica para esta zoonose. Por outro lado, em gatos, 

não foram encontrados resultados positivos. No entanto, a marcada urbanização da 

leishmaniose e as formas de prevenção da infecção no hospedeiro principal, o cão, 

levam à procura de novos hospedeiros pelo vector. O facto de não se terem encontrado 

gatos infectados não pode descurar a procura da parasitose nesta espécie. De futuro, 

devem ser realizados mais estudos em gatos, com amostragens maiores e técnicas mais 

sensíveis para detecção da Leishmania, como o PCR. 

 

Não foram encontradas diferenças significativas nos valores de sero-prevalência 

para Leishmania nas duas amostras de cães da região de Vila Franca de Xira, o que 

sugere uma susceptibilidade idêntica a esta infecção em animais com e sem dono. Na 

realidade, o facto de Vila Franca de Xira fazer parte da região endémica de Lisboa e 

Vale do Tejo, torna-a uma das zonas de maior risco para a infecção por Leishmania.  

 

Este estudo permitiu identificar como factor de risco para a infecção por Leishmania 

o factor “prevenção” utilizado no controlo da mesma. O recurso a mecanismos de 

protecção contra a picada do flebótomo é essencial para o controlo desta zoonose. Por 

outro lado, a presença de sinais clínicos compatíveis com a leishmaniose está 

significativamente relacionada com a seropositividade. 

  

Estes resultados devem servir para aumentar a sensibilidade dos médicos 

veterinários e das entidades competentes para actuar na profilaxia da leishmaniose, pela 

identificação de animais infectados e pelo controlo/vigilância dos animais 

assintomáticos. A identificação destes animais infectados por Leishmania deve ser 

realizada principalmente em áreas endémicas, com o recurso a técnicas de diagnóstico 
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de elevada sensibilidade. É importante relembrar que existem animais portadores de 

anticorpos anti-Leishmania sem sinais clínicos associados à doença mas que podem 

servir de veículos para a transmissão desta parasitose. Por outro lado, existem animais 

que desenvolvem resposta imunitária predominantemente celular que os torna 

resistentes à infecção e que são sero-negativos.  

O objectivo destes procedimentos é, para além da identificação dos animais 

infectados, efectuar um tratamento adequado para reduzir/eliminar os valores de 

parasitémia na pele de cães sintomáticos, controlar/vigiar os cães assintomáticos e 

utilizar formas adequadas de prevenção contra a picada do flebótomo, sensibilizando os 

donos dos cães para a importância deste factor. 

 

Detectou-se um desconhecimento acentuado por parte dos donos dos animais em 

relação à leishmaniose e à sua importância em Saúde Pública. Assim, torna-se 

necessário sensibilizar os proprietários dos animais e mantê-los informados acerca desta 

parasitose, tendo a classe médico-veterinária de assumir uma posição de destaque nesta 

tarefa. 

 

No futuro, maior número de rastreios serológicos e de estudos flebotomínicos 

deverão ser implementados, para mantêr uma rede de vigilância sustentada da LCan em 

Portugal, bem como para que se possa obter informação epidemiológica actualizada, a 

ser utilizada no esclarecimento das populações. Estes estudos deverão ser alargados ao 

gato como novo hospedeiro reservatório da leishmânia, e a outros animais dos quais se 

destacam os equídeos.  
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Anexo I-Questionário  

Leishmaniose  
 
Questionário -1ª parte (a preencher pelo Médico Veterinário) 
 
1- Identificação 
Nome do dono:                                                     
Localidade: 
Nome do animal:                                                                 Data:                       Amostra: 
Idade:               Espécie:                       Sexo:                      Raça:  
 
 
2-Qual o motivo da consulta? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
3-O animal apresenta sinais ou lesões que levem a suspeitar de Leishmaniose?  
    (de acordo com Ferrer, 1997; Ferrer, 1999; Pennisi, 2002) 
Sim______                Não_______ 
(Se marcou sim, indique quais com uma cruz) 
 

• Apatia__      
                                                               
• Anorexia__ 

 
• Emagrecimento__                                                    

 
•  Sintomas Gastrointestinais__ 

 
• Febre__ 

 
• Descamação cutânea/Seborreia__ 

 
• Alopécia focal__ 

 
• Linfadenopatia generalizada__ 

 
• Epistáxis__ 

 
• Alterações oculares__ 

 
• Lesões do tipo nodular ou ulcerativo na turfa, lábios, orelhas ou pálpebras__ 

 
• Estomatite ulcerativa__ 

 
• Outros (indique quais)____________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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No caso da realização de exames complementares (Bioquímica), indique os resultados 
encontrados que sugerem:    
 

• Insuficiência Renal__                           BUN (val. ref. 7-27 mg/dl)__________                             
        CREA (val.ref. 0,5-1,8 mg/dl) _________ 
 

• Lesão Hepática__                                 ALT (val.ref. 10-100 U/L)__________ 
                                                                          AST (val.ref. 10-50 U/L)__________ 
 
Nota: Os valores de referência são os considerados pelo aparelho de análises Vet Test 8008 
 
4- Hábitos Diários 
(Escolha uma opção) 
 
O animal: 

• Está sempre em casa__ 
• Está sempre na rua__ 
• Está em casa, e faz um passeio diário__ 
• Está em casa e faz mais do que um passeio diário__ 

 
No caso dos animais que vão à rua, o seu passeio é realizado: 

• A qualquer hora do dia__ 
• De manhã e ao fim do dia__ 
• Ao fim do dia__ 

 
5- Descrição do local onde vive 
(Em cada um dos pontos escolha uma opção) 
 
5.1: Zona urbana__                             
       Zona rural__  
 
5.2: Zona sem vegetação__ 
        Zona com vegetação__ 
                                                                                   
5.3: Zona sem cães na vizinhança__ 
       Zona com mais cães na vizinhança__ 
 
5.4: Sempre viveu neste local__ 
       Provém de outro local(indique-o)______________________________ 
 
6-Deslocação do cão/gato ao estrangeiro 
(Indique uma opção) 
 
6.1:Já foi ao estrangeiro?  
Sim (indique o país)________________ 
Não__ 
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6.2:É proveniente do estrangeiro? 
 
Sim (indique o país)________________ 
Não__ 
 
 
7- O proprietário tem conhecimento da existência da doença? 
Sim__              Não__ 
 
8- Qual a descrição que o proprietário faz da Leishmaniose? __________________ 
    ____________________________________________________________________ 
    ____________________________________________________________________ 
    ____________________________________________________________________ 
 
9- De acordo com o proprietário, como se transmite esta doença?_______________ 
    ____________________________________________________________________ 
 
10 - Mecanismos de Prevenção da picada do mosquito usados pelo proprietário 
 
10.1:Usa repelente de insectos? 
Sim___      Não___ 
 
10.2: Se respondeu  sim, qual? 

• Coleiras repelentes__ 
• Spot on__ 
• Spray __ 

 
10.3:Aplica com que regularidade? 

• 1x ao mês__ 
• De 2 em 2 meses__ 
• 2x ao ano__ 
• 1x ao ano__ 
• Outro__Qual?_____________ 

 
11- O dono aderiu favoravelmente ao envolvimento do seu animal neste estudo 
sobre a Leishmaniose? 
 
Sim__              Não__ 
 
Questionário 2ª parte (após a leitura por parte do proprietário do documento 
informativo da Leishmaniose) 
 
1- Qual a descrição que o proprietário faz agora da Leishmaniose? 
__________________ 
    ____________________________________________________________________ 
    ____________________________________________________________________ 
2- De acordo com o proprietário, como se transmite esta doença?_______________ 
    ____________________________________________________________________ 
 
FIM 
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7.1. Anexo II: Panfleto Informativo 

Leishmaniose: Saiba mais sobre a doença   
A Leishmaniose é sem dúvida uma das doenças com mais impacto a nível veterinário, 
não só pela frequência com que ocorre como também pelos efeitos na saúde dos nossos 
animais. 
A Leishmaniose é uma doença de distribuição mundial, sendo endémica no nosso país. 
Esta doença é transmitida por um insecto vector do género -Phlebotomus sp. (figura 1). 
Os insectos desta espécie são pequenos e peludos, com duas asas e não “zumbem”, ao 

contrário de outros insectos mais comuns. Somente 
as fêmeas transmitem a doença aquando da sua 
alimentação sanguínea. Estas, ao picar o animal, 
injectam um parasita protozoário microscópico que 
se chama Leishmania infantum. 
 
Figura 1 – Phlebotomus sp. 
(whippetp.no.sapo.pt/leishmaniose.htm) 
 

O protozoário responsável pela doença distribui-se por vários órgãos, atingindo 
inicialmente a pele e migrando depois para a medula óssea, fígado, rim, aparelho 
digestivo, coração, articulações, próstata…sendo diferente para cada animal. Os cães 
são os mais atingidos pela doença, apesar de existirem casos descritos também em gatos 
e cavalos. No homem, a leishmaniose atinge essencialmente as crianças, idosos e 
imunodeprimidos (indivíduos transplantados e doentes com sida). Em geral, esta 
doença não se transmite dos cães ao Homem ou a outros cães, por contacto directo. 
É o insecto o responsável pela transmissão da doença através da sua picada. 
O cão após ser infectado por um insecto, apresenta um período de incubação que varia 
de 2 meses a 6 anos. Os sinais mais comuns da doença são alterações cutâneas 
(descamação, falta de pêlo em redor dos olhos, feridas na ponta das orelhas e na ponta 
do focinho), crescimento exagerado das unhas, emagrecimento, 
apatia, febre, sangramento nasal ou oral, queratoconjuntivites e 
insuficiência renal. No entanto, alguns cães são resistentes e 
embora sejam picados por mosquitos infectados, nunca revelam 
sinais de doença. O tratamento dos 
animais afectados pode melhorar 
bastante o estado geral e contribuir para 
a regressão dos sintomas, sendo todavia 
essencial um diagnóstico precoce para  
a obtenção de melhores resultados. 
                                                                                 
                                                                                Figura 2 – Feridas e descamação cutânea, hemorragias          
                                                                                nasais. (www.vet.uga.edu/vpp/clerck/joiner/) 
 O tratamento canino não obtém, em geral a cura, mas pode oferecer uma boa 
qualidade de vida e maior longevidade aos cães afectados. 
A prevenção deve ser feita através do uso de repelentes de insectos (sob a forma de spot 
on, coleiras…) nos nossos animais, de redes mosquiteiras, mantendo os cães no canil 
protegido de insectos no período entre uma hora antes do sol se pôr até ao nascer do sol 
no dia seguinte, que é quando o insecto está mais activo, e não descurando as visitas 
regulares do animal ao veterinário assistente. 
Lembre-se: O proprietário é o melhor amigo na prevenção e diagnóstico precoce da 
doença do seu animal!!! 
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Anexo III 

 
Quadro I – Amostra de cães da clínica (resultados da técnica sorológica IFAT e compilação das 
respostas do questionário efectuado, em relação à raça, sexo e idade) 
 

TITULAÇÃO (IFAT) AMOSTRA 

80 160 320 

RAÇA SEXO IDADE 

1 + + + >= SAMOYEDO M 5 
2 + + + >= WEIMAREINER M 3 
3 + + + >= BRACO ALEMÃO F 1 
4 -    PASTOR ALEMÃO M 13 
5 + + + >= INDETERMINADO F 2 
6 + - - INDETERMINADO M 12 
7 + - - COCKER SPANIEL F 8 
8 + + + >= PASTOR BELGA M 9 
9 -    PERDIGUEIRO M 8 

10 -    INDETERMINADO F 8 
11 -    PASTOR ALEMÃO M 10 
12 -    WEIMAREINER M 1 
13 + + + >= BOXER M 3 
14 + + + = COCKER SPANIEL F 10 
15 -    CANICHE F 11 
16 -    ROTWEILLER F 2 
17 -    INDETERMINADO F 4 
18 -    INDETERMINADO F 1 
19 -    WEIMAREINER M 3 
20 + + - INDETERMINADO M 1 
21 + + + = LABRADOR M 2 
22 + + + >= PODENGO F 13 
23 + - - INDETERMINADO M 8 
24 -    YORKSHIRE TERRIER M 2 
25 -    INDETERMINADO F 3 
26 -    RAFEIRO ALENTEJANO F 3 
27 + - - PERDIGUEIRO F 9 
28 + + + >= ROTWEILLER F 2 
29 -    CANICHE F 7 
30 -    SERRA DA ESTRELA M 5 
31 + + + >= PITT BULL M 2 
32 + - - INDETERMINADO M 12 
33 -    BOXER M 6 
34 + - - INDETERMINADO M 7 
35 -    INDETERMINADO M 8 
36 + + - ROTWEILLER F 4 
37 + + + >= PASTOR ALEMÃO M 2 
38 -    BEAUCERON M 8 
39 + + + >= PASTOR ALEMÃO M 4 
40 + + + >= SERRA DA ESTRELA F 2 
41 -    PASTOR ALEMÃO M 3 
42 -    CANICHE F 14 
43 -    HUSKY SIBERIANO M 8 
44 -    DINGO M 12 
45 + + + >= SÃO BERNARDO M 4 
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Quadro II – Amostra de cães da clínica: continuação (resultados da técnica sorológica IFAT e 
compilação das respostas do questionário efectuado em relação à raça, sexo e idade) 
 

TITULAÇÃO (IFAT) AMOSTRA 

1/80 1/160 1/320 

RAÇA SEXO IDADE 

46 + + - INDETERMINADO M 6 
47 + - - FILA SÃO MIGUEL F 2 
48 -    CANICHE F 14 
49 + + + >= CANICHE M 1 
50 + - - SERRA DA ESTRELA M 2 
51 -    COCKER F 9 
52 + + + >= COCKER SPANIEL M 12 
53 + - - INDETERMINADO M 8 
54 -    YORKSHIRE F 7 
55 -    PASTOR BELGA M 5 
56 + + + = ROTWEILLER F 4 
57 -    INDETERMINADO M 3 
58 -    INDETERMINADO F 1 
59 -    INDETERMINADO F 8 
60 + + + = ROTWEILLER M 2 
61 -    BOXER M 13 
62 + + + >= ROTWEILLER M 2 
63 -    INDETERMINADO M 16 
64 -    PERDIGUEIRO F 16 
65 -    INDETERMINADO F 4 
66 -    SCHNAUZER M 4 
67 -    INDETERMINADO F 11 
68 + + + >= INDETERMINADO M 3 
69 + + - HUSKY SIBERIANO F 8 
70 -    ROTWEILLER F 2 
71 + + + >= INDETERMINADO F 6 
72 + + + >= CANICHE M 2 
73 -    SÃO BERNARDO M 2 
74 + + + = SÃO BERNARDO M 4 
75 -    SERRA DA ESTRELA M 10 
76 -    SERRA DA ESTRELA F 7 
77 -    DALMATA F 3 
78 -     PINCHER M 1 
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Quadro III – Amostra de cães da clínica (compilação das respostas do questionário efectuado, 
em relação aos sinais clínicos e local de residência). 
 

SINAIS CLINICOS LOCAL DE RESIDÊNCIA AMOSTRA 

CUTÂNEOS RENAIS HEPÁTICOS LOCALIDADE RURAL URBANA 

1 X     VIALONGA   X 
2 X    MORGADO DE CIMA X   
3 X    QUINTA DA PANASQUEIRA X   
4 X    A-DOS-BISPOS (VFX) X   
5      POVOA SANTA IRIA   X 
6 X    ALVERCA   X 
7      ARCENA   X 
8      VILA FRANCA DE XIRA   X 
9      VIALONGA X   

10      VIALONGA   X 
11      ALVERCA X   
12      SÃO JOÃO DOS MOUTOS X   
13 X X   ARRUDA DOS VINHOS X   
14 X X   VIALONGA X   
15      ALVERCA   X 
16      VILA FRANCA DE XIRA   X 
17      SOBRALINHO X   
18      BUCELAS X   
19      SÃO JOÃO DOS MOUTOS X   
20 X    VILA FRANCA DE XIRA   X 
21      POVOA SANTA IRIA   X 
22 X X   ALVERCA X   
23      VIALONGA X   
24      BOM RETIRO (VFX)   X 
25      CARREGADO X   
26      A-DOS-BISPOS (VFX) X   
27 X    A-DOS-LOUCOS (ALHANDRA)   X 
28 X    ARRUDA DOS VINHOS X   
29      ALVERCA   X 
30 X    ALVERCA   X 
31 X    ALVERCA   X 
32 X    ALVERCA   X 
33      ALVERCA   X 
34      ALVERCA   X 
35      ALVERCA   X 
36      ARRUDA DOS VINHOS X   
37 X    AVEIRAS DE CIMA   X 
38    X CASAL NOVO DA PORTELA (BUCELAS) X   
39 X X   CALHANDRIZ X   
40 X    ALVERCA X   
41    X SANTA IRIA   X 
42      VILA FRANCA DE XIRA   X 
43      VIALONGA X   
44      ALVERCA   X 
45 X    VIALONGA X   
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Quadro IV – Amostra de cães da clínica: continuação (compilação das respostas do questionário 
efectuado, em relação aos sinais clínicos e local de residência). 
 

SINAIS CLINICOS LOCAL DE RESIDÊNCIA AMOSTRA 

CUTÂNEOS RENAIS HEPÁTICOS LOCALIDADE RURAL URBANA 

46 X    FORTE DA CASA   X 
47 X    ALVERCA   X 
48      VILA FRANCA DE XIRA   X 
49      VIALONGA X   
50      SÃO JOÃO DOS MOUTOS X   
51      ALHANDRA   X 
52      ALVERCA   X 
53      ALVERCA   X 
54      FORTE DA CASA   X 
55 X X   BOM SUCESSO  X   
56      ARRUDA DOS VINHOS X   
57 X    SOBRALINHO X   
58 X    ARCENA   X 
59      ALVERCA   X 
60      ALVERCA   X 
61 X    ALVERCA   X 
62 X    ALVERCA   X 
63      FORTE DA CASA   X 
64      ALVERCA   X 
65      ALVERCA   X 
66      ALVERCA   X 
67      ALVERCA   X 
68      ALVERCA   X 
69      ALVERCA   X 
70 X    A-DOS-BISPOS (VFX)   X 
71 X    SOBRALINHO   X 
72 X    VIALONGA   X 
73 X    ALHANDRA   X 
74 X    VIALONGA   X 
75 X    ALVERCA X   
76   X   CALHANDRIZ X   
77 X    ALHANDRA   X 
78 X     SOBRALINHO X   
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Quadro V – Amostra de cães da clínica (compilação das respostas do questionário efectuado, 
em relação à permanência e à vizinhança). 
 

PERMANENCIA VIZINHANÇA AMOSTRA 

INT/HABITAÇÂO EXT/HABITAÇÂO C/ ANIMAIS S/ANIMAIS C/ VEGETAÇÃO S/ VEGETAÇÃO 

1   X X   X   
2   X X  X   
3 X   X    X 
4 X   X  X   
5   X X    X 
6 X    X   X 
7 X   X    X 
8 X   X    X 
9   X X  X   

10   X X    X 
11 X   X    X 
12   X X  X   
13   X X  X   
14 X   X  X   
15 X    X   X 
16   X X    X 
17   X X  X   
18   X X  X   
19   X X  X   
20   X X  X   
21 X   X    X 
22   X X  X   
23   X X  X   
24 X    X   X 
25 X   X  X   
26 X   X  X   
27   X X    X 
28   X X  X   
29 X    X   X 
30   X X    X 
31 X   X    X 
32 X   X  X   
33 X    X   X 
34 X    X   X 
35 X   X    X 
36   X X  X   
37 X   X    X 
38   X X  X   
39   X X  X   
40   X X  X   
41   X  X   X 
42 X   X    X 
43 X   X  X   
44 X    X   X 
45   X X  X   
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Quadro VI – Amostra de cães da clínica: continuação (compilação das respostas do questionário 
efectuado, em relação à permanência e vizinhança). 
 

PERMANENCIA VIZINHANÇA AMOSTRA 

INT/HABITAÇÃO EXT/HABITAÇÃO C/ ANIMAIS S/ANIMAIS C/ VEGETAÇÃO S/ VEGETAÇÃO 

46   X  X   X 
47 X    X   X 
48 X   X    X 
49   X X  X   
50   X X  X   
51 X   X  X   
52 X    X   X 
53 X    X   X 
54 X   X    X 
55   X X  X   
56   X X  X   
57 X   X    X 
58 X   X    X 
59   X X  X   
60   X X    X 
61 X    X   X 
62 X   X    X 
63 X   X    X 
64 X    X   X 
65   X X    X 
66 X   X    X 
67 X    X   X 
68   X X    X 
69 X   X    X 
70   X X    X 
71 X   X    X 
72   X X  X   
73   X X    X 
74 X   X  X   
75   X X  X   
76   X X  X   
77 X   X    X 
78 X   X   X   
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Quadro VII – Amostra de cães da clínica (compilação das respostas do questionário efectuado, 
em relação aos hábitos de passeio e naturalidade). 
 

HABITOS PASSEIO PROVENIÊNCIA AMOSTRA 

ENTARDECER MANHÃ E TARDE SEM ROTINA LOCAL OUTRO ESFECIFIQUE 

1     X X     
2    X X    
3   X   X    
4   X      HOLANDA 
5    X X    
6 X    X    
7 X    X    
8   X   X    
9    X X    

10    X X    
11   X   X    
12    X X    
13    X X    
14    X X    
15    X X    
16    X X    
17    X X    
18    X X    
19    X X    
20    X X    
21 X    X    
22    X X    
23    X X    
24    X X    
25 X    X    
26   X   X    
27    X X    
28    X X    
29    X X    
30    X X    
31 X    X    
32   X   X    
33   X   X    
34 X    X    
35   X   X    
36    X X    
37 X    X    
38    X    FRANÇA 
39    X X    
40    X X    
41    X X    
42    X X    
43   X   X    
44 X    X    
45    X X    
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Quadro VIII – Amostra de cães da clínica: continuação (compilação das respostas do 
questionário efectuado, em relação aos hábitos de passeio e naturalidade). 
 

HABITOS PASSEIO PROVENIÊNCIA AMOSTRA 

ENTARDECER MANHÃ E TARDE SEM ROTINA LOCAL OUTRO ESPECIFIQUE  

46    X X    
47   X   X    
48 X    X    
49    X X    
50    X X    
51   X   X    
52    X X    
53    X X    
54    X X    
55    X X    
56    X X    
57   X   X    
58 X    X    
59    X X    
60    X X    
61 X    X    
62    X X    
63    X X    
64   X   X    
65    X X    
66 X    X    
67    X X    
68    X    Desconhecido 
69   X   X    
70    X X    
71   X   X    
72    X X    
73    X X    
74   X   X    
75    X X    
76    X X    
77 X  X X    
78 X     X     
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Quadro IX – Amostra de cães da clínica (compilação das respostas do questionário efectuado, 
em relação à prevenção). 
 

PREVENÇÃO COM INSECTICIDAS REGULARIDADE NA APLICAÇÃO AMOSTRA 

COLEIRAS SPOT ON SPRAY 1 X MÊS 1XMES-1XANO OUTRO 

1   X     X   
2 X    X    
3          
4    X   X 
5          
6 X      X 
7 X    X    
8   X   X    
9          

10          
11 X      X 
12 X    X    
13          
14          
15   X   X    
16 X    X    
17          
18          
19 X     X   
20          
21   X    X   
22          
23   X   X    
24          
25          
26 X     X   
27          
28          
29          
30   X   X    
31          
32   X   X    
33 X    X    
34          
35   X   X    
36          
37   X   X    
38          
39          
40          
41          
42   X   X    
43   X   X    
44   X   X    
45          
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Quadro X – Amostra de cães da clínica (compilação das respostas do questionário efectuado, 
em relação à prevenção). 
 

PREVENÇÃO COM INSECTICIDAS REGULARIDADE NA APLICAÇÃO AMOSTRA 

COLEIRAS SPOT ON SPRAY 1 X MÊS 1XMES-1XANO OUTRO 

46          
47          
48          
49          
50          
51          
52          
53          
54   X   X    
55          
56          
57          
58          
59 X     X   
60          
61 X     X   
62          
63          
64          
65          
66   X   X    
67          
68          
69          
70 X    X    
71          
72          
73 X        
74          
75          
76          
77          
78   X   X     
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Quadro XI – Amostra de cães da clínica (compilação das respostas do questionário efectuado, 
em relação ao conhecimento da doença). 
 

CONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DA DOENÇA NIVEL DE CONHECIMENTO DA DOENÇA AMOSTRA 

SIM NÃO BOM SATIFATÓRIO MAU 

1 X     X   
2   X   X 
3 X   X    
4   X   X 
5   X   X 
6 X     X 
7 X    X   
8 X     X 
9   X   X 

10   X   X 
11   X   X 
12   X   X 
13   X   X 
14 X     X 
15   X   X 
16   X   X 
17   X   X 
18 X     X 
19 X    X   
20 X     X 
21 X    X   
22 X     X 
23 X     X 
24   X   X 
25   X   X 
26 X    X   
27   X   X 
28 X   X    
29   X   X 
30   X   X 
31 X     X 
32 X    X   
33 X     X 
34   X   X 
35   X   X 
36 X     X 
37 X     X 
38   X   X 
39 X     X 
40   X   X 
41 X     X 
42   X   X 
43 X     X 
44 X     X 
45 X    X   
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Quadro XII – Amostra de cães da clínica: continuação (compilação das respostas do 
questionário efectuado, em relação ao conhecimento da doença). 
 

CONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DA DOENÇA NIVEL DE CONHECIMENTO DA DOENÇA AMOSTRA 

SIM NÃO BOM SATIFATÓRIO MAU 

46 X    X   
47   X   X 
48   X   X 
49 X     X 
50   X   X 
51   X   X 
52   X   X 
53   X   X 
54   X   X 
55   X   X 
56 X   X    
57 X     X 
58 X     X 
59 X     X 
60 X     X 
61 X     X 
62 X     X 
63   X   X 
64   X   X 
65 X     X 
66 X    X   
67   X   X 
68 X   X    
69   X   X 
70 X    X   
71 X     X 
72 X    X   
73 X     X 
74 X     X 
75   X   X 
76   X   X 
77   X   X 
78   X     X 
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Quadro XIII – Amostra de cães da clínica (resultados das bioquímicas efectuadas aos animais 
suspeitos) 
 
AMOSTRA 
CLÍNICA     

UREIA   
(MG/DL)               

CREATININA 
(MG/DL) 

ALANINA 
TRANSAMINASE  

(U/L) 

ASPARTATO 
TRANSAMINASE 

(U/L) 

1 --- --- --- --- 
2 --- --- --- --- 
3 6,4 0,72 11 --- 
4 29 1 --- --- 
5 --- --- --- --- 
6 8 0,8 --- --- 
7 --- --- --- --- 
8 --- --- --- --- 
9 --- --- --- --- 

10 --- --- --- --- 
11 --- --- --- --- 
12 --- --- --- --- 
13 49 4,1 27 --- 
14 43 1,9 --- --- 
15 --- --- --- --- 
16 --- --- --- --- 
17 --- --- --- --- 
18 --- --- --- --- 
19 --- --- --- --- 
20 25 0,8 --- --- 
21 --- --- --- --- 
22 63 * 2,4 * 126 * --- 
23 --- --- --- --- 
24 --- --- --- --- 
25 --- --- --- --- 
26 --- --- --- --- 
27 --- --- --- --- 
28 16 1,1 --- --- 
29 --- --- --- --- 
30 --- --- --- --- 
31 --- --- --- --- 
32 --- --- --- --- 
33 --- --- --- --- 
34 --- --- --- --- 
35 --- --- --- --- 
36 --- --- --- --- 
37 --- --- --- --- 
38 --- --- 390 * --- 
39 >130 * 6,5 * 19 --- 
40 16 1 29 --- 
41 --- --- 252 * --- 
42 --- --- --- --- 
43 --- --- --- --- 
44 --- --- --- --- 
45 27 1,5 <10 --- 
46 --- --- --- --- 
47 --- --- --- --- 
48 --- --- --- --- 
49 --- --- --- --- 
50 --- --- --- --- 
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Quadro XIV – Amostra de cães da clínica: continuação (resultados 
bioquímicas). 

 
AMOSTRA 
CLÍNICA     

UREIA   
(MG/DL)               

CREATININA 
(MG/DL) 

ALANINA 
TRANSAMINASE  

(U/L) 

ASPARTATO 
TRANSAMINASE 

(U/L) 

51 >130 * 7 * --- --- 
52 --- --- --- --- 
53 --- --- --- --- 
54 --- --- --- --- 
55 50 2 --- --- 
56 --- --- --- --- 
57 --- --- --- --- 
58 --- --- --- --- 
59 --- --- --- --- 
60 --- --- --- --- 
61 22 1,7 27 --- 
62 11 1 <10 --- 
63 --- --- --- --- 
64 --- --- >794 * --- 
65 --- --- --- --- 
66 --- --- --- --- 
67 --- --- --- --- 
68 --- --- --- --- 
69 91 2,1 82 --- 
70 --- --- --- --- 
71 10 0,4 79 --- 
72 --- --- --- --- 
73 22 1,5 40 --- 
74 27 1,5 <10 --- 
75 11 1,3 706 * --- 
76 55 3,2 * 23 --- 
77 14 0,9 --- 50 
78 --- --- --- --- 

* valores anormais 
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Anexo IV 
Quadro I: Amostra de gatos da clínica (IFAT, idade, sexo e permanência): 

TITULAÇÃO (IFAT) PERMANÊNCIA AMOSTRA 
 40  80 

SEXO IDADE 
D/ CASA F/ CASA 

1 - - M 6   X 
2 - - M 23 X   
3 - - F 11 X   
4 - - M 1 X   
5 - - M 8 X   
6 - - M 1 X   
7 - - F 7 X   
8 - - M 12 X   
9 - - F 3 X   

10 - - M 13 X   
11 - - F 16 X   
12 - - M 1 X   
13 - - F 7 X   
14 - - F 5   X 
15 - - F 10 X   
16 - - F 10 X   
17 - - M 12 X   
18 - - M 4 X   
19 - - F 1   X 
20 - - F 10   X 
21 - - F 13 X   
22 - - F 1   X 
23 - - M 14 X   
24 - - F 4 X   
25 - - M 6 X   
26 - - M 8 X   
27 - - M 2   X 
28 - - F 2   X 
29 - - M 13 X   
30 - - M 15 X   
31 - - M 7 X   
32 - - M 1   X 
33 - - F 4 X   
34 - - M 2 X   
35 - - M 6 X   
36 - - F 1 X   
37 - - F 1 X   
38 - - F 4   X 
39 - - F 1 X   
40 - - F 5   X 
41 - - F 8   X 
42 - - M 8 X   
43 - - M 8 X   
44 - - F 10 X   
45 - - F 8 X   
46 - - F 15   X 
47 - - F 7 X   
48 - - M 2   X 
49 - - F 3 X   
50 - - M 6   X 
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Quadro II – Amostra de gatos da clínica (Compilação de dados do questionário em relação às 
doenças concominantes e conhecimento da Leishmaniose por parte dos proprietários) 

DOENÇAS CONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DA DOENÇA NIVEL DE CONHECIMENTO DA DOENÇA AMOSTRA 

  SIM NÃO BOM SATIFATÓRIO MAU 

1 FIV   X       
2     X      
3     X      
4     X      
5     X      
6 FELV   X      
7     X      
8     X      
9     X      

10     X      
11     X      
12     X      
13     X      
14   X      X 
15   X      X 
16   X      X 
17   X     X   
18     X      
19     X      
20     X      
21 PIF X      X 
22   X     X   
23     X      
24 FIV   X      
25     X      
26   X     X   
27   X      X 
28 FELV X      X 
29   X      X 
30   X   X    
31     X      
32 FIV X      X 
33     X      
34     X      
35     X      
36     X      
37     X      
38     X      
39     X      
40     X      
41     X      
42     X      
43     X      
44     X      
45     X      
46     X      
47     X      
48     X      
49     X      
50     X       
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Anexo V 
 

Quadro I – Amostra de cães do canil (resultados da técnica sorológica IFAT) 
TITULAÇÃO (IFAT) AMOSTRA 

 80  160  320 

1 -    
2 + + + = 
3 + + + >= 
4 -    
5 -    
6 + - - 
7 + + + = 
8 + - - 
9 -    

10 -    
11 -    
12 -    
13 + + + = 
14 + + + = 
15 + + + >= 
16 + + + >= 
17 + + + >= 
18 -    
19 -    
20 + + + = 
21 -    
22 -    
23 + + - 
24 + + + = 
25 + + + >= 
26 -    
27 -    
28 -    
29 + + + >= 
30 -    
31 -    
32 -    
33 -    
34 -    
35 -    
36 + + + >= 
37 + - - 
38 -    
39 + + + >= 
40 + + + >= 
41 -    
42 -    
43 -    
44 -    
45 -    
46 -    
47 + + + >= 
48 + + + >= 
49 + + + >= 
50 + + + >= 
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Anexo VI 
 

Quadro I – Amostra de gatos do gatil (resultados da técnica sorológica IFAT) 
 

TITULAÇÃO (IFAT) AMOSTRA 

 40  80 

1 - - 
2 - - 
3 - - 
4 - - 
5 - - 
6 - - 
7 - - 
8 - - 
9 - - 

10 - - 
11 - - 
12 - - 
13 - - 
14 - - 
15 - - 
16 - - 
17 - - 
18 - - 
19 - - 
20 - - 
21 - - 
22 - - 
23 - - 
24 - - 
25 - - 
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