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RESUMO 

LEISHMANIOSE CANINA 

Palavras - chave: Leishmaniose; Leishmania infantum; canídeo; Phlebotomus perniciosus. 

 

A Leishmaniose canina é uma das principais zoonoses da actualidade, causada pelo 

protozoário Leishmania infantum, espécie que existe predominantemente na Bacia 

Mediterrânica. A forma infectante do parasita corresponde à forma promastigota desenvolvida 

no tracto intestinal do insecto género Phlebotomus, que é o vector biológico que transmite a 

doença ao canídeo. Pensa-se que a espécie mais predominante na Bacia Mediterrânea e 

consequentemente em Portugal seja o Phlebotomus perniciosus. 

Sendo a Leishmaniose uma doença sistémica de curso crónico e implicação viscero-cutânea, 

apresenta grande variabilidade clínica. O diagnóstico deve ser o mais precoce possível e a 

terapêutica instituída rigorosamente cumprida. É necessária monitorização laboratorial 

preferencialmente de seis em seis meses. 

No que concerne ao estudo retrospectivo, foram observados 35 canídeos com leishmaniose no 

período que compreendeu o estágio curricular no Hospital escolar da FMV. Apresentaram 

uma panóplia de sinais clínicos na consulta hospitalar, maioritariamente diminuição do 

apetite, prostração, linfoadenopatia generalizada e um conjunto de sintomatologia 

dermatológica, entre outros. Foi instituída terapêutica, na maioria dos casos alopurinol em 

monoterapia (44%) e associação medicamentosa de alopurinol com antimoniato de 

meglumina (47%), na maior parte dos casos houve resposta terapêutica eficaz, com melhoria 

da sintomatologia pré-existente e normalização das alterações laboratoriais. 
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ABSTRACT 

CANINE LEISHMANIOSIS 

Keywords: Leishmaniosis; Leishmania infantum; Dogs; Phlebotomus perniciosus. 

 

Canine Leishmaniosis is one of the most important zoonosis nowadays, caused by the 

Leishmania infantum protozoan agent, which is the most common species of Leishmania in 

the Mediterranean basin. The promastigote organism is the infectious form of the parasite, 

contained in the intestinal tract of the Phlebotomus insect, the biological vector of the disease 

in dogs. It is thought that the Phlebotomus perniciosus is the most common species in the 

Mediterranean basin and Portugal. 

Leishmaniosis is a systemic disease with a chronic evolution and visceral-cutaneous 

involvement, having different clinical presentations. The diagnosis must be early defined and 

the therapeutics must be rigorously obeyed. It is necessary a laboratorial monitorization at 

each six months. 

In this study, 35 dogs with Leishmaniosis were observed during the curricular work 

accomplished at the School Hospital, Faculty of Veterinary Medicine. A large diversity of 

clinical signs was found in these animals, most of them having low appetite, prostration, 

generalized lymphadenopathy, dermatological manifestations and so on. In most cases was 

made a therapeutic approach with allopurinol only (44%) and an association of allopurinol 

and meglumine antimoniate (47%); most of the animals had a good therapeutic response, with 

the initial symptoms being eliminated and the laboratory parameters normalized. 
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I. INTRODUÇÃO 

O estágio curricular foi desenvolvido no Hospital Escolar da Faculdade de Medicina 

Veterinária (FMV) da Universidade Técnica de Lisboa (UTL), sob a orientação do Professor 

Doutor António Ferreira, e com acompanhamento da Dra. Joana Vidal Pontes. O estágio teve 

início no dia 17 de Setembro de 2007 e término 6 meses depois, no dia 17 de Março de 2008, 

com uma carga horária total de 1144 horas. 

Durante a prática hospitalar, teve a oportunidade de trabalhar em diversos serviços que 

compõem o Hospital, nomeadamente no de Medicina Interna, (onde permaneceu 584 horas da 

carga horária total), no de Cirurgia (com 120 horas dispendidas), no serviço de Imagiologia 

(com 80 horas) e por fim no serviço de Internamentos (onde esteve 360 horas). 

 

No serviço da Medicina Interna pode assistir e participar nas consultas externas existentes. A 

todos os animais a autora realizou uma história pregressa, melhorando gradualmente as suas 

capacidades no contacto directo com os proprietários dos animais. A par com o Médico 

Veterinário assistente, pode efectuar o exame físico completo do animal, assim como exames 

clínicos mais detalhados tais como: o exame neurológico, o dermatológico ou o ortopédico. 

De seguida, eram discutidos os diagnósticos diferenciais, e posteriormente realizados exames 

complementares de diagnóstico, sempre com a supervisão do Médico Veterinário. Por fim, era 

discutida a terapêutica mais adequada a instituir.  

 

A área da medicina preventiva constitui uma percentagem significativa de todas as consultas 

existentes, nomeadamente no que concerne a vacinações, desparasitações interna e externa, e 

ainda a colocação de microchip para identificação do animal. A autora considera esta área de 

grande importância, por promover o bem-estar e saúde animais, bem como a ressalva da 

saúde pública. Durante o decorrer do estágio conseguiu participar em consultas de referência 

de Neurologia (Figura 1), Oftalmologia, Dermatologia e ainda Consultas de Animais Exóticos 

(Figura 2). Participou ainda em sessões de quimioterapia, que incluíram a preparação do 

quimioterápico e monitorização do animal aquando do tratamento.  

Durante o estágio, teve o privilégio de participar em consultas de foro variado, percorrendo 

todas as áreas da medicina interna, essencialmente as áreas de endocrinologia, cardiologia, 

gastroenterologia, nefrologia e urologia, entre outras. De entre as muitas consultas assistidas, 

destaca-se algumas pelo seu particular interesse, como contacto com Processionárias (Figura 

3), intoxicação por chocolate, Leptospirose num cão, Síndrome de Horner em gato, entre 

outros. 
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No serviço da Imagiologia teve a oportunidade de participar na realização, visualização e 

posterior discussão das radiografias efectuadas. Também foi possível observar e participar na 

realização de Tomografias Axiais Computorizadas (TACs). Por ser uma área de particular 

interesse para a autora, assistiu a ínumeras ultrasonografias abdominais realizadas pela Dra. 

Joana Pontes, bem como ecocardiografias realizadas pelo Dr. José Miguel Matos e Dr. Nuno 

Félix (Figura 4). 

Figura 1: Consulta de 

Neurologia – Rigidez 

Descerebelada em felídeo 

(Fotografia original). 

Figura 2: Consulta de 

animais exóticos – Dragão 

Barbado  

(Fotografia original). 

Figura 3: Necrose da ponta 

da língua num canídeo que 

esteve em contacto com 

Processionária do pinheiro 

(Fotografia original). 

  

 

Na Cirurgia, as actividades essenciais consistiam inicialmente na preparação do animal no 

pré-operatório, seguindo-se o auxílio do Médico Cirurgião como ajudante de cirugia ou 

monitorizando a anestesia, e por fim na monitorização do pós-operatório do animal. O pós-

operatório também incluiu o seguimento do doente para remoção de pontos, aplicação de 

pensos e ainda a realização de fisioterapia a animais sujeitos a um internamento demorado. 

Foram observados inúmeros procedimentos cirúrgicos, nomeadamente nas áreas dos tecidos 

moles e ortopedia. Considera que as cirurgias mais frequentemente realizadas são as 

orquiectomias em cães e gatos, bem como as ovariohisterectomias electivas de cadela e gata. 

Para além destas ainda lhe foi proporcionado assistir a herniorrafia de hérnia perineal, 

amputações de membro anterior e posterior por desarticulação éscapulo-umeral e coxo-

femoral, respectivamente. Na ortopedia presenciou duas resoluções de hérnia discal cervical e 

toracolombar pelas técnicas de ventral-slot e hemilaminectomia respectivamente. Na área dos 

tecidos moles, assistiu particularmente a uma remoção de tumor venéro transmissível numa 

cadela (Figura 5), com posterior ovariohisterectomia; a mastectomias em cadelas e gatas 
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fundamentalmente secundárias a tumores mámarios; extirpação de tumores nodulares 

isolados, entre outras.  

Os internamentos consistiam em turnos de vinte e quatro horas, nos quais participou na 

alimentação, cuidados de higiene e bem-estar animal, bem como na monitorização dos 

animais internados e em pós-operatório, e na administração das medicações instituídas. Na 

monitorização do animal era necessário vigiar a temperatura, coloração das mucosas, tempo 

de replecção capilar, frequência cardíaca, frequência respiratória, pulso, bem como a medição 

da glicose sanguínea para posterior realização de curvas de glicémia. 

Figura 4: Ecocardiografia –  

Cardiomiopatia dilatada em canídeo 

(Fotografia original). 

Figura 5: Cirugia – Remoção de Túmor 

Venéreo Transmissível em cadela com 

posterior ovariohisterectomia  

(Fotografia original). 

  

Ao longo do estágio, foi-lhe proporcionado realizar diversos procedimentos clínicos como a 

colocação de catetéres endovenosos, recolha de amostras de sangue para posterior análise 

hematológica e bioquímica sanguíneas, algaliação de animais para recolha de urina, 

entubações endotraqueais, realização de testes rápidos de diagnóstico, realização de punções 

aspirativas por agulha fina e electrocardiogramas. Utilizou o microscópio óptico para 

observação de citologias auriculares e cutâneas, sangue periférico para pesquisa de 

microfilarémia, observação microscópica de urina, aspirados de nódulos cutâneos, entre 

outros. 

Adicionalmente, partipei em reuniões semanais (seguidas de um período de discussão), 

dirigidas pela Dra. Joana Vidal Pontes, sobre vários temas dirigidos à área da Clínica, 

nomeadamente Anemias, Insuficiência Renal Aguda e Crónica, Exame Neurológico, Doenças 

Virais dos Gatos (Vírus da Leucemia e Imunodeficiência felinas, e Peritonite Infecciosa 

Felina), Parvovirose canina, Esgana canina, Doenças endócrinas (Hipotiroidismo, 

Hipertiroidismo, Hipoadrenocorticismo, Hiperadrenocorticismo). 
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É ainda de salientar a assistência a sessões semanais realizadas em horário pós-laboral, 

organizadas pelo Dr. Nuno Félix e a Dra. Ana Mafalda Lourenço, que consistiram na 

apresentação e posterior discussão de temas apresentados por Médicos Veterinários 

convidados e alunos estagiários do Hospital Escolar (Anexo 1). Teve a oportunidade de 

participar activamente nestas sessões no dia 13 de Fevereiro de 2008, com a apresentação do 

tema: “Princípios Básicos de Ecografia Abdominal: o normal e o patológico” (Anexo 2). 

 

Para o tema de dissertação da Tese de Mestrado Integrado em Medicina Veterinária, foi 

escolhido o tema: “Leishmaniose Canina”, por ser uma doença de especial interesse para a 

autora, e porque constitui uma das principais doenças do canídeo, sendo de grande 

importância em Medicina Veterinária e Saúde Pública, tendo em conta que é uma zoonose 

preocupante para o Homem. A dissertação encontra-se dividida em duas partes; a primeira 

parte constitui a revisão bibliográfica sobre Leishmaniose canina, com pesquisa exaustiva da 

matéria em livros e artigos científicos; a segunda parte da dissertação é constituída por um 

estudo retrospectivo de todos os casos clínicos de Leishmaniose canina ocorridos no período 

do estágio curricular da autora no Hospital Escolar. 

 

II. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE LEISHMANIOSE CANINA 

 

1. LEISHMANIOSE CANINA 

1.1. ETIOLOGIA 

A leishmaniose canina é uma zoonose causada por um protozoário difásico do Reino Protista, 

sub-reino Protozoa, filo Sarcomastigophora, sub-filo Mastigophora, ordem Kinetoplastidae, 

sub-ordem Trypanosomatina, família Trypanosomatidae, e género Leishmania (Campillo et 

al., 1999).  

Cerca de 30 espécies diferentes de Leishmania são encontradas em várias partes do Mundo, 

nomeadamente nos países do Novo Mundo e nos Países do Velho Mundo. O Novo Mundo 

engloba a totalidade da América, enquanto que o Velho Mundo compreende a Europa, África 

e Ásia. Cerca de 20 destas espécies são responsáveis por doença clínica no homem. A maior 

parte das espécies são consideradas zoonóticas, e apenas uma pequena quantidade é 

estritamente antroponótica, ou seja, a transmissão ocorre de pessoa para pessoa, via insecto. O 

género Leishmania é dividido no subgénero Leishmania e Viannia, de acordo com as 

diferenças no desenvolvimento dos insectos (Greene, 2006). 

A diferenciação em espécies do género Leishmania tem sido problemática com o decorrer dos 

anos, e sujeita a variadas mudanças taxonómicas, visto que a morfologia do parasita, não é um 
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critério útil para a sua diferenciação. Assim, actualmente o modelo taxonómico aceite é 

baseado na identificação de isoenzimas. A técnica de electroforese efectuada a um 

determinado grupo de isoenzimas permite individualizar zimodemes, que são um conjunto de 

parasitas com o mesmo perfil enzimático (Campillo et al., 1999). 

Assim, visto que a taxonomia varia de autor para autor, apenas considera importante referir as 

espécies presentes no Velho e Novo Mundos, como podemos observar pela Tabela 1. 

 

Tabela 1: Espécies de Leishmania existentes (Adaptado de Greene, 2006)  

Países do Velho Mundo Países do Novo Mundo 

Leishmania donovani 

Leishmania infantum 

Leishmania tropica 

Leishmania aethiopica 

Leishmania major 

 

Leishmania chagasi (sin. L.infantum) 

Leishmania mexicana 

Leishmania amazonensis 

Leishmania venezuelensis 

Leishmania braziliensis 

Leishmania panamensis 

Leishmania peruviana 

Leishmania guyanensis 

Leishmania lainsoni 

Leishmania naiff 

Leishmania shawi 

 

A espécie Leishmania donovani, para além de não originar doença no canídeo, é considerada 

a espécie que mais frequentemente origina a leishmaniose visceral no Homem. A espécie 

Leishmania infantum é considerado o agente etiológico causador de doença no canídeo em 

Portugal, bem como em outros países da Europa do Sul (Rolão, Martins, João & Campino, 

2005), 

A espécie Leishmania tropica aparece nos países do Velho Mundo e raramente é responsável 

por doença nos canídeos. Contudo, é considerado um importante agente da leishmaniose 

cutânea no Homem em algumas zonas do Médio Oriente e África. Apesar de, a infecção dos 

animais com esta espécie ser rara, quando comparada com infecções pela espécie  Leishmania 

infantum, foram descritos alguns casos de doença em canídeos com esta espécie de 

Leishmania na Tunísia, Marrocos e Índia (Greene, 2006). 

 

1.2. FORMAS PARASITÁRIAS 

A forma promastigota, ilustrada na Figura 6, encontra-se no intestino do hospedeiro 

invertebrado (Greene, 2006), e caracteriza-se pela sua forma alongada, e presença de um 

único núcleo, um flagelo anterior e um cinetoplasto. O cinetoplasto corresponde a uma área 

mitocondrial do parasita que possui material genético. O flagelo enconta-se na proximidade 

do cinetoplasto, e promove a mobilidade da forma promastigota. Estas formas, reproduzem-se 

por divisão binária longitudinal (Rosypal, Zajac & Lindsay, 2003). 
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A forma amastigota (ilustrada na Figura 7), possui uma forma oval ou mesmo redonda, com 

2,5 a 5µm de comprimento e 1,5 a 2µm de largura (Greene, 2006). Tal como a forma 

promastigota, possui apenas um único núcleo, um cinetoplasto, mas o flagelo torna-se 

rudimentar. Reproduzem-se por divisão binária, dentro das células do sistema mononuclear 

fagocitário em vários locais do organismo, até destruírem a célula hospedeira (Rosypal et al., 

2003). 

Figura 6: Forma promastigota da espécie de 

Leishmania numa cultura (Adaptado de 

Greene, 2006) 

Figura 7: Formas amastigotas da espécie 

Leishmania infantum no interior e no exterior 

de um macrófago, retirado de uma citologia 

de medula óssea (Adaptado de Manzillo, 

Piantedosi & Cortese, 2005) 

  

  
 

Legenda: núcleo da forma promastigota (Ponta de 

seta a negro) e cinetoplasto (ponta de seta a branco). 

Legenda: forma amastigota no interior (seta) e no 

exterior (ponta de seta) do macrófago. 

 

Exames histopatológicos realizados a biópsias de pele, revelaram que em cães infectados com 

o género Leishmania, as células inflamatórias predominantes são os macrófagos. Encontram-

se com maior abundância na derme superficial, e são constituídos por aglomerados de 

vacúolos e um citoplasma eosinofílico, que contém formas amastigotas de leishmania no seu 

interior (Brachelente, Müller, Doherr, Sattler & Welle, 2005). 

 

1.3. HOSPEDEIRO VERTEBRADO 

O Cão doméstico (Canis familiaris) é considerado o principal hospedeiro reservatório da 

doença em humanos na zona do Mediterrâneo, América do Sul e Médio Oriente, onde a 

espécie Leishmania infantum (L.chagasi) é o agente causador de doença. Mesmo em regiões 

onde existem elevadas taxas de infecção em cães, a incidência de doença clínica na população 

humana é normalmente baixa. Contudo, as taxas de exposição do homem à leishmania foram 

consideradas elevadas, após determinação da prevalência de anticorpos, e de resultados 

positivos no teste dérmico (Greene, 2006). 

A infecção com a espécie Leishmania infantum foi reportada em canídeos selvagens como as 

raposas (Vulves vulpes) e em javalis (Sus scrofa) na Europa e no Médio oriente. Estas 
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espécies silváticas podem demonstrar sintomatologia ou então serem assintomáticas (Greene, 

2006).  

No sub-continente Indiano e na África Oriental, a espécie Leishmania donovani é o agente 

causador de doença visceral, e o ser humano é considerado o principal hospedeiro reservatório 

das formas infectantes, sem que outros animais participem no desenrolar da infecção e na 

transmissão ao homem. (Greene, 2006) 

Os ratos, e mais raramente os felídeos domésticos, também podem ser considerados 

hospedeiros reservatórios da doença (Greene, 2006). 

Está descrita a infecção de felídeos domésticos com leishmaniose por variadas espécies, tais 

como L. infantum, L. mexicana, L.venezuenlensis e L. braziliensis (Greene, 2006). Estes 

animais, juntamente com os lobos, são considerados hospedeiros acidentais (Rolão, Martins, 

João & Campino, 2005).  

Os equinos também podem ser infectados com o protozoário, o que já foi descrito na América 

do Sul e Central, Alemanha, e Espanha. Em 2005, foi reportado pela primeira vez em 

Portugal, um caso de infecção pela espécie Leishmania infantum num equino de 17 anos de 

idade, que viveu na área Metropolitana de Lisboa por mais de seis anos (Rolão et al., 2005). 

Koehler et al. em 2002 referem a hipótese de que os baixos níveis de anticorpos anti-               

-leishmania, possam significar que a leishmaniose cutânea seja a única forma clínica nos 

equinos infectados (Rolão et al., 2005).   

 

1.4. VECTOR BIOLÓGICO  

Os vectores são animais ou veículos inanimados que actuam como hospedeiro intermediário 

e/ou como transportadores capazes de transmitir o parasita entre dois hospedeiros. O vector 

que transmite a leishmaniose é considerado um vector biológico ciclopropagativo já que o 

parasita se multiplica no seu interior. 

O vector que está envolvido na transmissão da doença é um insecto da Classe Insecta, sub-

classe Pterygota, divisão Exopterygota, ordem Diptera, sub-ordem Nematocera, família 

Psychodidae, e subfamília Phlebotominae.  

São reconhecidos 6 géneros de insectos, mas apenas dois géneros são de importância médica: 

género Phlebotomus nos países do Velho Mundo, e o género Lutzomya encontrado nos países 

do Novo Mundo. Estes mosquitos vivem em variados habitats, incluindo os desertos, 

florestas, e em habitações, e para além de vectores da leishmaniose são também vectores 

etiológicos de Bartoneloses e Arboviroses (Rosypal et al., 2003). 

No género Phlebotomus existem váriadas espécies que se distribuem por todo o mundo, e que 

são referidas na Tabela 2 (Rosypal et al., 2003). 
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Tabela 2: Vectores de Leishmaniose canina e sua distribuição (Adaptado de Rosypal et al., 

2003). 

GÉNERO 

Phlebotomus 
DISTRIBUIÇÃO MUNDIAL 

GÉNERO 

Lutzomyia 
DISTRIBUIÇÃO MUNDIAL 

P. chinensis China do Norte e Central   

P. longiductus Ásia Central e Norte de África   

P. perniciosus
a
 Bacia Mediterrânica L. longipalpis

a
 América do Sul e Central 

P. ariasia
a
 Mediterrâneo Ocidental   

P. perfiliewi
a
 Bacia Mediterrânica   

P. longicuspis Espanha e Norte de África L. evansi Colômbia, Costa Rica, Venezuela 

P. neglectus
a
 Zona Oriental do Mediterrâneo   

P. tobbi Zona Oriental do Mediterrâneo   

P. kandelakii 
Líbano, Turquia, Irão e  

Afeganistão 
L. youngi América do Sul e Central 

P. syriacus Israel, Jordão e Síria   

P. langeroni
a
 Espanha e Norte de África   

P. smiovi Ásia Central 
L. shannoni 

América do Sul, região Sudeste 

dos Estados Unidos da América P.transcaucasicus Azerbeijão 

Legenda: Todos estes vectores transmitem a Leishmania infantum ao Hospedeiro 

                 
a
 vector provado cientificamente . 

 

  

Os flebótomos, ilustrados na Figura 8, são dípteros de pequenas dimensões, com pernas e 

partes bucais compridas, em que o comprimento do corpo pode atingir os 3mm (Greene, 

2006). Têm umas asas características, já que são aveludadas e quando recolhidas formam um 

“V”. Têm uma coloração amarelada e uma densa pilosidade que cobre todo o seu corpo 

(Corrales & Moreno, 2006). Não têm grandes habilidades de vôo, e por isso encontram-se 

normalmente junto dos locais onde se alimentam. Podem contudo voar grandes distâncias se 

estiverem a favor do vento (Rosypal et al., 2003). 

Figura 8 - Espécie Phlebotomus perniciosus (Adaptado de González, 2006)  

 

Estes vectores vivem cerca de 30 dias e têm actividade nocturna ou crepuscular, mas podem 

atacar o hospedeiro durante o dia se forem perturbados. São normalmente encontrados em 

microambientes húmidos e frios, tais como fendas de árvores, casas, sótãos, jardins, lagos de 

águas estagnadas, minas e refúgios de animais, como as tocas (Rosypal et al., 2003). Estes 

biótopos apresentam temperaturas moderadas e estáveis, escassa ou nula iluminação, 
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humidade relativa alta e constante, e com um elevado conteúdo em matéria orgânica de 

origem animal ou vegetal que lhes serve de alimento (Corrales & Moreno, 2006).  

O clima parece exercer uma decisiva influência sobre a actividade do flebótomo, que varia de 

acordo com a região geográfica em que se encontram. Com as condições climáticas mais 

favoráveis, a actividade dos dípteros pode estender-se desde Março até meados de Dezembro, 

contudo mais frequentemente estende-se desde Maio a Outubro. Em condições climáticas 

normais, a dinâmica estacional da espécie Phlebotomus perniciosus é do tipo difásico, com 

dois picos de actividade: Julho e Setembro (Corrales & Moreno, 2006).  

Tanto os machos como as fêmeas se alimentam de açúcares, que são procedentes de plantas e 

insectos, constituindo assim a sua dieta energética. Contudo, apenas as fêmeas se alimentam 

de sangue e utilizam os nutrientes do seu próprio sangue para o desenvolvimento dos seus 

ovos, e sendo por isso denominadas de hematófagos (Rosypal et al., 2003).  

Os flebótomos infectados com o género Leishmania são incapazes de completar a sua refeição 

com apenas uma inoculação de sangue, por isso tendem a rondar o hospedeiro antes de se 

alimentarem, aumentando assim a possibilidade de transmissão do parasita (Rosypal et al., 

2003). 

A saliva dos flebótomos contém componentes vasodilatadores, anti-inflamatórios e 

imunomoduladores que promovem a infecção do hospedeiro vertebral (Rosypal et al., 2003). 

Apesar destes vectores terem maior facilidade em se alimentar do gado e do cão do que do 

Homem, a acessibilidade e disponibilidade do vertebrado parecem ser factores determinantes. 

Assim, parece lógico que se alimente antes do cão do que do Homem, em todas as áreas 

suburbanas e rurais, visto os cães permanecem ao ar livre, nas horas de maior risco de 

infecção. Contudo, mesmo em presença de ambos, a espécie P. perniciosus parece ter 

preferência para o cão (Corrales & Moreno, 2006). 

Num estudo realizado por Cortes, Afonso, Alves-Pires & Campino (2007), 488 espécies de 

Phlebotomus, foram recolhidas de 99 biótopos em Portugal, mais propriamente em áreas onde 

a leishmaniose canina e humana fora previamente diagnosticada. Os vectores foram 

identificados e percentagens de 80,33% foram encontradas para a espécie Phlebotomus 

perniciosus, 19,06% para a espécie P. ariasi e uma percentagem mínima de 0,61% para a 

espécie P. sergenti. Assim, as espécies Phlebotomus perniciosus e P. ariasi parecem ser os 

vectores que transmitem com maior frequência a espécie L. infantum, sendo conhecidos 

preferencialmente como zoofílicos (Cortes, Afonso, Alves-Pires & Campino, 2007). Estas 

duas espécies de flebótomos são também consideradas as espécies causadoras de leishmaniose 

em Portugal (Campino et al., 2006). 



10 

 

Estudos realizados em Portugal mostraram que, ao contrário da espécie P. ariasi, a espécie P. 

perniciosus é essencialmente endofílico, o que, privilegiando a sua ligação com o Homem 

poderá, eventualmente, condicionar o aparecimento de mais casos humanos. No entanto, serão 

necessários no futuro, estudos sobre o comportamento vectorial e preferências alimentares, 

pelo que é prematuro tirar conclusões acerca deste assunto (Campino, Riça Capela, Maurício, 

Ozensoy & Abranches, 1995). 

 

2. TRANSMISSÃO AO HOSPEDEIRO 

Só as fêmeas do género Phlebotomus podem transmitir a doença aos hospedeiros vertebrados, 

e o ciclo de vida é explicado através da Figura 9. A fêmea injecta formas promastigotas na 

pele do hospedeiro, enquanto se alimenta. Estas formas são depois fagocitadas pelos 

macrófagos, acumulando-se no interior dos fagolisossomas, não chegando a ser destruídas 

pelos mesmos.  

 

Figura 9: Ciclo de vida da espécie Leishmania infantum (Adaptado de Greene, 2006) 

 

Morte celular  

Forma promastigota 

Lesões dermatológicas 

Macrófago infectado 
Libertação das formas amastigotas 

Regurgitação 

Macrófago 

D 

E 

C 

B 

A 

Fusão das formas 

promastigotas 

Transformação 



11 

 

Legenda: Alimentação de um flebótomo num animal infectado (A); ingestão de macrófagos infectados com a 

forma amastigota existentes na pele (B); formas amastigotas libertam-se do macrófago, no interior do intestino 

do flébotomo (C) e transformam-se em formas promastigotas móveis que se replicam no intestino do insecto 

(D). As formas promastigotas são regurgitadas durante a alimentação do vector ao hospedeiro definitivo, 

tornando-o assim infectado com o agente (E). 

 

Dentro dos macrófagos os promastigotas (forma infectante para o hospedeiro vertebrado) 

perdem o seu flagelo e tornam-se em formas amastigotas (Rosypal et al., 2003). 

Estas formas destroem os macrófagos, são posteriormente libertados e vão infectar novas 

células que estejam ao seu redor. A infecção vai progredir da pele para os órgãos mais 

internos do hospedeiro, pela migração dos macrófagos infectados ou das formas amastigotas 

isoladas pelo sistema vascular. Os flebótomos tornam-se infectados quando ingerem formas 

amastigotas, aquando da refeição no hospedeiro vertebrado. Dentro do intestino dos insectos, 

as formas amastigotas tornam-se promastigotas. Estas formas migram para o hipostoma e são 

depois inoculadas no hospedeiro enquanto o insecto se alimenta, e um novo ciclo biológico se 

reinicia (Rosypal et al., 2003). O tempo necessário para que o ciclo se complete no insecto é 

variável, dependendo da espécie de Leishmania, do vector e das condições ambientais, 

geralmente oscilando entre os 6 a 14 dias (Campillo et al., 1999). 

A capacidade infectante do vector, parece estar relacionada com a habilidade dos 

promastigotas se ligarem especificamente a receptores no intestino dos insectos. Quando estas 

formas não se ligam aos receptores, os parasitas que inicialmente se replicaram no lúmen 

intestinal são excretados juntamente com as fezes do vector. Existem evidências de que, 

aquando da segunda ingestão, não serão inoculadas as quantidades necessárias de formas 

promastigotas para provocar infecção no hospedeiro vertebrado (Greene, 2006). 

Têm sido reportados estudos, de casos esporádicos de Leishmaniose canina causada pela 

importação ou transporte de cães infectados para países onde a transmissão de leishmaniose 

visceral por mosquitos não ocorre, como por exemplo Holanda, Inglaterra e Suécia (Greene, 

2006). 

Evidências indicam que a leishmania pode ser experimentalmente transmitida por sangue total 

ou fracções de células mononucleares de cães infectados a animais receptores, 

independentemente da condição clínica do dador (Freitas, Melo, Costa-Val, & Michalick, 

2006). Freitas et al. (2006) demonstraram ainda que animais inoculados com sangue total 

apresentavam sintomatologia mais evidente e elevadas taxas de mortalidade (40%), quando 

comparados com aqueles que receberam apenas monócitos (taxa de mortalidade que ronda os 

25%). É por isso importante, testar os animais dadores contra a doença, de modo a evitar a 

transmissão da doença por transfusão sanguínea, já que as formas amastigotas que estão 
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presentes nas células mononucleares conservam a sua infecciosidade no hospedeiro receptor 

(Freitas et al., 2006). Grogl, Berman, Daugirda, Hoover & Magill (1993), demonstraram que 

a espécie Leishmania donovani é capaz de sobreviver pelo menos 25 dias em sangue 

destinado a transfusão e nas condições necessárias de armazenamento (Freitas et al., 2006). 

Mancianti e Sozzi observaram um caso de transmissão transplacentária ou perinatal num 

cachorro, que nasceu de mãe infectada com o género Leishmania (Costa-Val et al., 2006). Em 

2005, outros autores referiram pela primeira vez a possibilidade de transmissão vertical da 

espécie L. infantum a partir de um animal experimentalmente infectado. ADN (ácido 

desoxirribonucleico) de espécies de Leishmania foi detectado pela técnica de Polymerase 

Chain Reaction (PCR) no fígado, medula óssea e coração de três dos quatro cachorros e no 

baço, linfonodos, rim e placenta em apenas dois dos quatro cachorros que nasceram do animal 

experimentalmente infectado com o género Leishmania (Rosypal, Troy, Zajac, Frank & 

Lindsay, 2005b). Pelo contrário, em humanos, a transmissão congénita da doença tem sido 

demonstrada inúmeras vezes (Lindsay et al., 2003). 

A transmissão venérea não está descrita em cães, contudo é possível que ocorra nestas 

espécies, visto que têm sido descritas ao longo do tempo no Homem e no cão lesões genitais 

associadas a leishmaniose visceral (Diniz et al., 2005). 

Foi demonstrado por Coutinho e seus colaboradores que a carraça espécie Rhipicephalus 

sanguineus, no Brasil, é susceptível à infecção com a espécie Leishmania chagasi e 

posteriormente que é capaz de transmitir a doença a hospedeiros experimentais. Contudo, 

como as formas promastigotas não foram encontradas em esfregaços sanguíneos, o 

desenvolvimento de leishmaniose em carraças não pôde ser comprovado (Coutinho et al., 

2005). Linardi e Nagem (1973) referiram que perante a ausência de transmissão da doença por 

vectores da família Psychodidae, a transmissão pode ocorrer através de outros ectoparasitas 

como a pulga Ctenocephalides felis felis e a carraça Rhipicephalus sanguineus, dada a elevada 

frequência e quantidade com que estas aparecem nos cães (Coutinho et al., 2005). 

Existem certos factores, que sugerem que as pulgas podem representar eficientes agentes na 

transmissão de doenças infecciosas, como o modo de obtenção de sangue, a duração da 

refeição hematogénea, da digestão e do contacto com o hospedeiro, e ainda a frequência de 

troca de hospedeiro. Verificou-se que pulgas que ingerem sangue de animais infectados com o 

género Leishmania podem experimentalmente infectar hamsters (Coutinho & Linardi, 2007). 

Estão descritas, taxas de infecção de 5,9-29,4% para a transmissão oral, o que indica que 

animais que se lambem muito e ingerem carraças inteiras ou apenas vísceras se podem 

infectar. Assim, a transmissão oral pode representar uma importante fonte de transmissão da 
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espécie L. chagasi, abrindo novas perspectivas quanto à epidemiologia da doença (Coutinho 

et al., 2005). 

 

3. PATOGENIA 

A relação parasita-hospedeiro que se estabelece entre as leishmanias e o cão é muito 

complexa, correlacionando-se com uma grande variedade de factores que interagem de forma 

diversa. Esta relação traduz-se na existência de um espectro de situações distintas, que vão 

desde a ausência de doença até ao desenvolvimento de processos graves, com um espectro de 

quadros clínicos muito variados (Campillo et al., 1999). 

Como condicionantes da patogenia, podemos distinguir factores dependentes do parasita e do 

hospedeiro. Como factores dependentes do parasita, realçar a espécie e o correspondente 

zimodeme, já que se considera que os zimodemes podem ter diferentes virulências e 

antigenicidades, que condicionam diferentes respostas no hospedeiro e consequentemente 

variados processos patológicos. Os factores dependentes do hospedeiro determinam mais 

directamente a patogenia da doença canina. Consideram-se como factores primários, a 

constituição genética, e, directamente relacionada com esta, a capacidade de resposta 

imunitária, que condiciona a resistência ou receptividade à infecção. Como factores 

secundários, e não menos importantes, temos a condição sanitária e estado nutricional do 

paciente. Na leishmaniose humana, a subnutrição e debilidade orgânica foram assinaladas 

como factores de risco para o desenrolar das formas clínicas mais graves da doença (Campillo 

et al., 1999). 

O estabelecimento da infecção implica que o parasita tenha de penetrar na célula fagocitária 

(monócitos, macrófagos tecidulares e células dendríticas), polimorfonucleares neutrófilos ou 

fibroblastos (Ritter & Körner, 2002) e, uma vez no seu interior, resistir à acção microbicida. 

Os fibroblastos podem conter a forma amastigota, apenas na fase latente ou crónica da 

infecção. Imediatamente após a infecção, um processo inflamatório local é iniciado, e nas 

primeiras horas pós infecção as primeiras células a serem recrutadas ao local são os 

polimorfonucleares neutrófilos, seguidos pelos monócitos/macrófagos dois ou três dias depois 

(Aga et al., 2002). 

Foi reportado que os polimorfonucleares neutrófilos fagocitam também as formas 

promastigotas utilizando mecanismos dependentes e não-dependentes de opsoninas (Aga et 

al., 2002). A opsonização é um processo no qual microrganismos ou outras partículas são 

agregados por componentes do soro (anticorpos ou complemento C3b) preparando-os para o 

reconhecimento e ingestão ulterior pelos fagócitos (Prescott, Harley & Klein, 2005). 
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Os neutrófilos são células que possuem um tempo de semi-vida muito curto, de apenas seis a 

dez horas em circulação, findo o qual activam o processo de apoptose ou morte celular 

programada. Certos autores demonstraram experimentalmente, que a espécie Leishmania 

major promove a inibição da apoptose dos neutrófilos, prolongando assim o tempo de semi-

vida destas células, de modo a fornecer um ambiente adequado à sua sobrevivência. Mais 

especificadamente, o agente vai inibir a activação da caspase-3, enzima que parece estar 

associada à apoptose induzida dos neutrófilos. Anteriormente, foi também reportado, que a 

secreção de TNF-α (Factor de Necrose Tumoral α) pelos macrófagos inibe a sua própria 

apoptose, ao contrário dos neutrófilos onde acelera o processo (Aga et al., 2002). 

Em relação à entrada da leishmania nos macrófagos, esta ocorre através de um processo de 

fagocitose, ilustrada pela Figura 10, onde existe uma interacção entre a fracção C3 do 

complemento, moléculas de superfície no parasita, como a glicoproteína maior de superfície 

(Gp63), o lipofosfoglicano (LPG), e ainda receptores na membrana macrofágica (Prescott et 

al., 2005). 

 

Figura 10: Fagocitose da leishmania através de um macrófago (Adaptada de Prescott et al., 

2005). 

  

Legenda: Receptor LPS na membrana do macrófago que se liga ao lipofosfoglicano da leishmania (1) 

 

Uma vez englobado no vacúolo fagocitário, o parasita activa mecanismos intrínsecos, que o 

capacitam de resistir à acção das enzimas hidrolíticas do lisossoma e dos intermediários de 

oxigénio reactivos (ROIs) resultantes da acção das enzimas dependentes de oxigénio, que os 

macrófagos e neutrófilos possuem (Prescott et al., 2005). Estes mecanismos intrínsecos 

baseiam-se essencialmente na actividade da Gp63 e no LPG, que degradam a maioria das 

enzimas hidrolíticas lisossomais e inibem parcialmente a produção de ROIs. Por outro lado, 
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mediante a modulação que exercem sobre a resposta imunitária, evitam os mecanismos 

microbicidas que se geram com a activação dos macrófagos, tais como os mecanismos 

dependentes de oxigénio e do monóxido de azoto. Este último é considerado o factor mais 

importante na patogenia da leishmaniose. (Campillo et al., 1999). O monóxido de azoto, 

juntamente com o nitrato e nitrito constituem os intermediários de nitrogénio reactivo (RNIs) 

produzidos pelos macrófagos, neutrófilos e mastócitos. São consideradas moléculas muito 

citotóxicas e estão envolvidas na destruição de certos agentes patogénicos, como Herpes 

Vírus, a espécie Toxoplasma gondii, o género Leishmania, entre outros (Prescott et al., 2005). 

A síntese de monóxido de azoto pelos macrófagos aumenta após a estimulação com interferão 

gamma, este produzido pelas células T e induzido pelos lipopolissacarídeos (LPS) (Sisto et 

al., 2001). 

Certos autores afirmam que os monócitos infectados com a espécie L. infantum, antes da 

diferenciação em macrófagos (que demora sensivelmente seis dias), são incapazes de produzir 

monóxido de azoto como mediador de morte intracelular (Sisto et al., 2001). 

O processo de fagocitose inicia-se na pele, no local onde o insecto inoculou as formas 

promastigotas, e onde se processa uma reacção inflamatória localizada, com activação do 

complemento pela via alternativa, atraindo à zona mais macrófagos, histiócitos e outros 

leucócitos, nomeadamente monócitos e neutrófilos (Campillo et al., 1999). Assim 

desenvolve-se uma resposta imunitária inata ou inespecífica que constitui a primeira linha de 

defesa do animal perante a infecção (Greene, 2006). Esta etapa ocorre independentemente das 

quimiocinas, contudo parece ser mediada pela saliva do flebótomo, que é inoculada 

juntamente com o agente etiológico para o compartimento dérmico (Ritter & Körner, 2002). 

A disseminação e localização estável do parasita no organismo é um requisito prévio para a 

progressão do processo patogénico, e consequente manifestação clínica da doença. A partir do 

ponto de inoculação, forma-se uma lesão cutânea característica, e o parasita no interior dos 

macrófagos rapidamente se dissemina por todo o organismo, através da via hemática ou 

linfática. Apesar de haver distribuição generalizada do parasita, existem órgãos onde o 

parasita se concentra mais frequentemente, como o baço, os linfonodos, a medula óssea, o 

fígado, os rins e a pele. Mais raramente, podem encontrar-se lesões ao nível dos testículos, 

próstata, bexiga, pulmão, intestino, sistema nervoso central, olho, zonas articulares, entre 

outros (Campillo et al., 1999). 

O elemento patogénico primário na Leishmaniose canina é a infecção, sobrevivência e 

multiplicação do parasita no interior das células do sistema mononuclear fagocitário. Esta 

parasitação intracelular vai condicionar, em primeiro lugar, uma alteração funcional, com 
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posterior diminuição da capacidade fagocítica e da actividade das células apresentadoras de 

antigénio, e finalmente conduz à destruição da célula parasitada (Campillo et al., 1999). 

Os mecanismos imunitários celulares dão lugar a um processo reactivo tecidular, cujo 

componente principal é a formação de uma reacção inflamatória do tipo proliferativo. Esta 

reacção caracteriza-se pela acumulação de um infiltrado celular, composto por macrófagos, 

linfócitos e células plasmáticas, que se vai estendendo e afectando zonas cada vez mais 

amplas, e originando processos degenerativos e necróticos em cadeia. Estas alterações 

degenerativas normalmente afectam os tecidos linfóides e hematopoiéticos, e provocam uma 

hipoplasia progressiva, factor determinante no aparecimento de uma anemia não regenerativa 

característica da doença em estadios mais avançados (Campillo et al., 1999). 

A resposta humoral, característica dos animais susceptíveis, também favorece mecanismos 

imunopatogénicos, causados por autoanticorpos e complexos imunitários. Produzem-se pela 

estimulação policlonal de células B, que levam à produção exagerada de imunoglobulinas, 

tanto específicas como inespecíficas, e autoanticorpos. Estes estão associados ao 

aparecimento de miocardite, dermatomiosite, alterações hepáticas, renais e vasculares, anemia 

e leucopénia. O componente imunitário mais importante da resposta humoral é a formação de 

depósitos de complexos imunes circulantes (CIC), que se formam pela união de antigénios do 

género Leishmania, uma imunoglobulina IgG ou IgM e fracções do complemento 

(principalmente a fracção C3). O depósito de CIC sobre o endotélio vascular dá lugar a uma 

reacção de hipersensibilidade do tipo III (Campillo et al., 1999). 

A reacção de hipersensibilidade do tipo III, demonstrada na Figura 11, envolve a formação de 

complexos imunes; normalmente, estes complexos são removidos eficientemente pelo sistema 

monocítico-macrofágico, mas na presença de um excessiva acumulação destes complexos, a 

sua remoção não é eficaz (Ginel, Camacho & Lucena, 2008).  
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Figura 11: Reacção de hipersensibilidade do tipo III, com formação e deposição de 

imunocomplexos circulantes (Adaptada de Prescott et al., 2005) 

 

 

 

Legenda: Formação de complexos imunes e posterior aumento da permeabilidade vascular (A). Deposição dos 

CIC na parede endotelial dos vasos, induzindo agregação plaquetária e lesão enzimática na parede dos vasos 

sanguíneos devido a desgranulação dos PMNs (B). 

 

Os complexos imunes em circulação activam o complemento, que por sua vez induz a 

desgranulação dos basófilos e plaquetas, e consecutivamente a libertação de histamina e de 

outros mediadores inflamatórios. Estes mediadores aumentam a permeabilidade vascular, o 

que permite a deposição dos complexos imunes nas paredes dos vasos sanguíneos. Esta 

deposição de CIC, que só ocorre se forem fortemente catiónicos (Ginel, Camacho & Lucena, 

2008), vai induzir a agregação plaquetária e formar coágulos sanguíneos (microtrombos) nas 

paredes sanguíneas. Além disso, os polimorfonucleares neutrófilos (PMNs), estimulados 

também pelo complemento, causam lesão enzimática nas paredes dos vasos, e posterior 

vasculite (Prescott et al., 2005). 

Demonstrou-se que os órgãos mais afectados por este tipo de reacção de hipersensibilidade 

são os rins, com deposição de imunocomplexos na membrana basal do glomérulo, 

provocando uma glomerulonefrite membranosa proliferativa, que é responsável em muitas 

ocasiões pela evolução fatal da doença. Complexos semelhantes também podem ser 

encontrados nos processos ciliares do olho, nos pulmões, nos plexos coroideus do sistema 

nervoso central (SNC), nas articulações e até na pele, promovendo o aparecimento de Lupus 

Eritematoso Sistémico (LES) (Prescott et al., 2005). 

No glomérulo renal, os imunocomplexos passam pelos poros endoteliais e vão depositar-se na 

membrana basal. Os complexos de menores dimensões passam ainda por entre a membrana 

basal e surgem na urina. Este parece ser o mecanismo normal de eliminação dos complexos 

imunes do organismo (Mims, Nash & Stephen, 2001). 
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Aquando da deposição dos complexos imunes no glomérulo renal, ocorre uma reacção 

inflamatória associada, com infiltração de polimorfonucleares neutrófilos, dilatação da 

membrana basal e perda de proteínas e glóbulos vermelhos na urina, levando ao 

desenvolvimento de uma glomerulonefrite aguda (Mims et al., 2001). 

A deposição de complexos imunes de maiores dimensões e com antigénios de elevado peso 

molecular fica confinada à membrana basal e espaço subendotelial, juntamente com os 

componentes do complemento. À medida que a deposição progride, os complexos imunes 

vão-se movendo gradualmente para o espaço mesangial, onde formam grandes aglomerados. 

As células mesangiais vão aumentar de tamanho, multiplicar-se e extender-se para o espaço 

subepitelial. Se estas alterações progredirem, não ocorrem alterações inflamatórias, e sim 

alteração estrutural da membrana basal, permitindo a passagem de proteínas para a urina. 

Com o decorrer do tempo, a filtração glomerular fica comprometida, já que ocorre 

acumulação de imunocomplexos e intrusão de células mesangiais no glomérulo o que 

bloqueia o espaço de filtração. Consequentemente, alguns glomérulos deixarão de produzir 

filtrado glomerular, e o indivíduo desenvolve glomerulonefrite crónica (Mims et al., 2001). 

 

No que toca à imunopatologia, a resposta imune desenvolvida pelos canídeos no momento da 

infecção e posteriormente, parece constituir o factor mais importante do desenrolar da 

infecção e da passagem de um estadio assintomático para sintomático. Inicialmente, a 

infecção não aparenta nenhuma sintomatologia, mas com o tempo pode progredir para doença 

sintomática, excepto se a replicação das formas amastigotas for interrompida pelo sistema 

imunitário. Cães assintomáticos ou clinicamente resistentes são animais que conseguem 

resistir à infecção, eliminando o parasita ou restringindo a infecção. Por outro lado, animais 

que estão predispostos a desenvolver a doença e a tornarem-se sintomáticos são considerados 

animais susceptíveis (Greene, 2006). 

Assim, alguns animais demonstram clinicamente a doença, outros transportam o parasita e são 

resistentes ao desenvolvimento da doença clínica, e ainda alguns cães são capazes de eliminar 

o agente patogénico antes de desenvolverem doença clínica (Greene, 2006). 

A resposta imune específica influencia a susceptibilidade do doente à infecção. Estudos 

experimentais realizados em 1994 por Miralles et al, demonstraram claramente a existência de 

dois tipos de resposta imune. Nos animais de laboratório que não conseguiram eliminar o 

parasita, era evidente uma resposta imune do tipo Th2 ou resposta imune humoral (resposta T-

-helper tipo 2), baseada na indução de linfócitos T-helper tipo 2, produtores de interleucinas 4, 

5, 6 e 10 (IL-4, IL-5, IL-6 e IL-10) (Corrales & Moreno, 2006). Estas citoquinas inibem a 

activação macrofágica e respostas linfoproliferativas, promovendo a proliferação de linfócitos 
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B e ulterior produção de imunoglobulinas (Campillo et al., 1999). Por outro lado, animais 

clinicamente resistentes, demonstraram uma resposta imune celular muito activa e baseada na 

produção de linfócitos T-helper 1 (resposta celular Th1), dando lugar à produção de IFN-γ 

(Interferão gamma), TNF (Factor de Necrose Tumoral) e outras interleucinas como IL-12 e 

IL-2 (Corrales & Moreno, 2006). Estas citoquinas induzem a activação dos macrófagos, para 

posterior destruição intracelular do parasita (Campillo et al., 1999). 

A resposta celular predominante nos animais resistentes, inicia-se com a actuação das células 

apresentadoras de antigénio, que são normalmente macrófagos que fagocitaram de forma 

inespecífica o parasita e apresentam antigénios parasitários associados a moléculas do 

Complexo Maior de Histocompatibilidade classe II (MHC-II) na sua membrana externa. O 

complexo MHC-antigénio é reconhecido pelos receptores das células CD4+ que 

providenciam uma determinada resposta, em função da sub-população de linfócitos que 

resulte maioritariamente activada (Prescott et al., 2005). 

Pensa-se que a prevalência de resposta Th1 ou Th2 dependa da habilidade das células de 

Langerhans e dos queratinócitos expressarem moléculas do MHC-II, a apresentarem 

partículas de antigénio à superfície, e posteriormente a desenvolverem uma resposta mediada 

por células T efectivas (Brachelente et al., 2005). 

Estudos realizados em 2005 revelaram que a interleucina 12 tem um papel fundamental na 

indução de uma resposta imune Th1 em animais infectados com a espécie L. infantum. 

Verificaram que as PBMC (Peripheral Blood Mononuclear Cells) de animais infectados 

experimentalmente com a espécie L. infantum proliferaram e produziram IFN-γ em resposta à 

lise do parasita. Em contraste, PBMC de animais infectados naturalmente com leishmaniose 

apenas proliferaram, não conseguindo produzir interferão gamma. Para terminar, PBMC de 

animais saudáveis não proliferaram, nem produziram IFN-γ. Neste mesmo estudo, no grupo 

de animais naturalmente infectados com o género Leishmania, e em que os PBMC não 

produziam Interferão gamma, verificou-se contudo que se se administrasse interleucina 12 

exógena, aumentava significativamente a proliferação destas células e restabelecia-se a 

produção de IFN-γ (Strauss-Ayali, Baneth, Shor, Okano & Jaffe, 2005). 

Por outro lado, em animais susceptíveis, que desenvolvem uma resposta mediada por células 

Th2, ocorre uma alteração funcional ao nível dos macrófagos, que afecta a sua função de 

apresentação de antigénios; supõe-se ainda que exerçam uma actividade imunossupressora 

específica sobre os linfócitos Th1, mediada pela produção de certas citoquinas como IL-10 e o 

TGF β (Transforming Growth Factor). A sua capacidade fagocítica está também alterada, já 

que tanto a produção de ROIs como a de monóxido de azoto, os dois principais mecanismos 

de destruição intracelular na fagocitose, estão diminuídos (Campillo et al., 1999). 
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Adicionalmente, a IL-4 produzida através de uma resposta Th2 ineficaz origina uma 

estimulação massiva de Linfócitos B e consequente hipergammaglobulinémia inespecífica 

com produção exagerada de anticorpos anti-Leishmania não protectores com a formação 

posterior de inúmeros complexos imunes (Corrales & Moreno, 2006).  

Concomitantemente, a interleucina 6 é uma citoquina multifuncional que exerce efeitos em 

diversos tipos celulares, nomeadamente, síntese de proteína de fase aguda nos hepatócitos, 

indução da diferenciação terminal em células B e por fim a activação de células T (Lima, 

Peiro & Vasconcelos, 2007). 

Efectuaram-se estudos em cães sintomáticos infectados com o género Leishmania, que 

revelaram que a resposta imune mediada por células T era ineficaz, e estava associada a níveis 

reduzidos de CD4+ (células T-helper) e títulos elevados de anticorpos. Pelo contrário, análises 

in vitro efectuadas com células T citotóxicas de animais assintomáticos demonstraram haver 

um papel importante das células CD8+ (células T citotóxicas) na resistência à leishmaniose 

visceral canina, pelo aumento da produção de IFN-γ e posterior lise dos macrófagos 

infectados intracelularmente com as formas amastigotas, através dos linfócitos T citotóxicos 

(Rosypal, Gogal Jr., Zajac, Troy & Lindsay, 2005a).  

Na imunidade humoral, a produção de anticorpos específicos inicia-se nas primeiras semanas 

pós infecção e segue uma cinética crescente, isto é, os níveis séricos de anticorpos vão 

aumentando com o tempo após a infecção. Por volta das 8-12 semanas pós infecção podem 

encontrar-se níveis séricos de anticorpos consideráveis, ou seja, títulos manifestamente acima 

dos níveis de positividade. Nos animais susceptíveis, podem encontrar-se progressivamente 

mais elevados à medida que a doença progride, contudo é preciso salientar que não se pode 

estabelecer uma relação directa entre os níveis de anticorpos e o estado clínico dos animais 

infectados (Campillo et al., 1999). 

Estudos recentes demonstraram uma correlação entre as diferentes subclasses de 

imunoglobulinas (Ig) e o tipo de resposta imune. Assim, em cães assintomáticos observa-se 

um aumento de anticorpos anti-Leishmania do tipo IgG2, enquanto que nos animais 

clinicamente doentes há predomínio das IgG1 (Corrales & Moreno, 2006).  

Em 1995, certos autores, verificaram pela primeira vez que, animais doentes possuem 

inicialmente elevados níveis de IgG1 e IgG2. Depois de longos tratamentos e melhoria 

clínica, o nível do isotipo IgG1 decresce, enquanto que os níveis de IgG2 permanecem 

constantes. Estes autores sugeriram que a medição dos títulos destes isotipos constitui um 

indicador mais fiável do estado clínico do doente, quando comparado com medição do IgG 

total. Assim, associaram os níveis de IgG2 a infecção assintomática do doente, ao contrário 
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dos níveis de IgG1, que associaram ao desenvolvimento da doença progressiva (Solano-

Gallego et al., 2001). 

Verificaram também que animais que foram sujeitos a tratamento contra a doença, e que 

responderam efectivamente ao tratamento, apresentam após o tratamento níveis de IgG total e 

IgG2 que vão decrescendo lentamente e níveis de IgG1 que decrescem abruptamente. Nos 

animais que não responderam ao tratamento, verifica-se uma redução dos níveis de IgG1 

menos marcada, ou por vezes apenas transitória. Contudo, verificou-se que no momento do 

diagnóstico, os níveis de IgG1 eram significativamente maiores nos animais susceptíveis ao 

tratamento, do que nos animais que não responderam de modo eficaz ao tratamento. Assim, 

concluíram que níveis baixos de IgG1 após o tratamento são considerados indicativos de bom 

prognóstico, mas apenas se os mesmos animais possuírem no início da doença elevados níveis 

da mesma imunoglobulina (Solano-Gallego et al., 2001). 

 

4. SUSCEPTIBILIDADE 

Verificou-se uma maior prevalência de Leishmaniose em animais com pêlo curto quando 

comparado com animais de pêlo longo, que habitam na mesma região (Franca-Silva et al., 

2003). Cães de rua ou cães que frequentemente estão fora de casa estão mais predispostos a 

contrair a doença, por estarem mais expostos ao hospedeiro invertebrado (Rosypal et al., 

2003). 

Na região Metropolitana de Lisboa, o Pastor Alemão é a raça mais susceptível, mas a raça 

Doberman também possui uma elevada taxa de infecção (Campino, Riça Capela, Maurício, 

Ozensoy & Abranches, 1995). 

O gene Slc11a1 é um protão/catião bivalente que é formalmente conhecido como Nramp1, e 

que parece influenciar a função macrofágica, incluindo a regulação de 

citoquinas/quimiocinas, tais como o factor de necrose tumoral e a interleucina 10, e também a 

indução da síntese de monóxido de azoto (Sanchez-Robert, Altet, Sanchez & Francino, 2005). 

Para melhor compreender a possibilidade do gene Slc11a1 influenciar a susceptibilidade ao 

género Leishmania, analizou-se a região promotora para polimorfismos e testou-se o 

microssatélite  localizado no intrão 1 num estudo envolvendo 97 cães (40 cães diagnosticados 

com leishmaniose e 57 cães saudáveis). Deste estudo, geraram-se 14 haplótipos, com 

diferenças significativas entre os dois grupos de animais, principalmente devido aos 

polimorfismos encontrados em nucleótidos pontuais do genoma. Dos haplótipos encontrados, 

os mais frequentes são o TAG-8-141, presente em todas as raças, e o TAG-9-145, 

fundamentalmente encontrado nas raças Boxer. Nas raças Boxer, o haplótipo TAG-9-145 é 

observado preferencialmente em animais homozigóticos e no grupo controlo (animais 
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saudáveis). Por outro lado, o haplótipo TAG-8-141 está significativamente associado a 

animais infectados com o género Leishmania, e 50% dos Boxers com Leishmaniose canina 

que transportam este haplótipo são heterozigóticos (TAG-8-141/ TAG-9-145). Assim, cães de 

raça Boxer que possuem o alelo TAG-8-141 são mais susceptíveis a contrair a doença. 

Conclui-se então que a distribuição do genótipo do gene Slc11a1 e as diferenças na 

prevalência de doença na raça Boxer, acentuam a importância que a genética rácica tem na 

susceptibilidade da Leishmaniose canina (Sanchez-Robert, Altet, Sanchez & Francino, 2005). 

Em 2001, Kennedy e seus colaboradores, referiram que o complexo maior de 

histocompatibilidade é uma região candidata ao controlo da susceptibilidade à Leishmaniose 

canina. Variados alelos MHC classe II foram descobertos até aquela data em cães, 

nomeadamente 67 alelos DLA-DRB1, 18 alelos DLA-DQA1 e 47 alelos DLA-DQB1. Em 

2003, Quinnell e seus colaboradores realizaram outro estudo e demonstraram haver uma 

associação estatisticamente significativa entre a presença do alelo DLA-DRB1*01502 e a 

susceptibilidade à leishmaniose visceral no cão. Verificaram que cães com este alelo tinham 

níveis de IgG significativamente mais elevados, e tinham maior probabilidade de serem 

positivos para Leishmania pela técnica de PCR. A raça Labrador, foi a raça (de entre as 

estudadas) com maior percentagem de alelos DLA-DRB1, contudo verificou-se haver maior 

percentagem deste alelo no grupo de cães de raça indeterminada (Quinnell et al., 2003). 

 

5. EPIDEMIOLOGIA 

A Leishmaniose é uma doença endémica em 88 países, dos quais 66 correspondem a países 

do Velho Mundo e 22 a países do Novo Mundo. Aproximadamente 12 milhões de pessoas são 

infectadas com a doença, e cerca de 350 milhões de pessoas estão em risco de contraí-la 

(Greene, 2006). 

Dos estudos de seroprevalência realizados em Espanha, França, Itália e Portugal, foi estimado 

que aproximadamente 2,5 milhões de cães nestes países estavam infectados com a 

leishmaniose na forma visceral (Greene, 2006). 

A bacia Mediterrânica é considerada uma região endémica para a leishmaniose visceral, 

causada pela Leishmania infantum, e a espécie responsável é o zimodeme MON-1. Mais 

raramente, esta espécie aparece associada à leishmaniose cutânea localizada (Catorze et al., 

2006).  

Na Europa do Sul, a doença causada pela espécie Leishmania infantum foi considerada 

durante muito tempo uma doença rural, contudo tem-se tornado mais prevalente nas áreas 

urbanizadas. Pensa-se que a presença de elevado número de cães errantes nas zonas 
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urbanas/peri-urbanas possa contribuir para um aumento do número de casos de leishmaniose 

(Cortes et al., 2007).  

Em Portugal, a prevalência de Leishmaniose canina é superior a 20% e tem-se vindo a 

observar, nos últimos anos, um aumento da incidência da doença no Homem (Rolão et al., 

2005).   

Em 2002 efectuou-se um estudo sobre a prevalência de infecção na zona urbana de Lisboa, 

utilizando-se 374 cães. Uma prevalência de positividade de 19,2% foi encontrada em 

canídeos, diagnosticados por métodos serológicos. A taxa de infecção provavelmente teria 

sido maior se técnicas de diagnóstico mais sensíveis, como as técnicas moleculares, fossem 

utilizadas. Evidenciaram também uma prevalência relativamente maior (21,6%) em cães 

errantes, em comparação com a de cães domésticos (18,4%). O desenvolvimento das áreas 

suburbanas também pode levar a um aumento dos detritos orgânicos e maior deficiência das 

condições sanitárias, atraindo assim os animais errantes infectados. No grupo dos cães 

domésticos, parece haver uma maior prevalência de infecção nos cães habitantes em áreas 

suburbanas da região de Lisboa, o que parece associar-se a um eclodir de casas com jardim 

nessa região, onde os animais permanecem grande parte do dia, aumentando assim a 

exposição ao flebótomo (Cortes et al., 2007). 

No que toca à Leishmaniose humana, e apesar de casos esporádicos poderem ocorrer por todo 

o país, três focos endémicos foram identificados num estudo realizado por Campino e 

colaboradores (2006), entre eles a região do Alto Douro (RAD), a região metropolitana de 

Lisboa (RML), que inclui áreas rurais (Parque natural de Arrábida) e urbanas, e por fim a 

região do Algarve (RA) (Campino et al., 2006). A título de curiosidade, em Portugal o 

primeiro caso de Leishmaniose visceral humana foi reportado no ano de 1910, numa criança 

de nove anos de idade, residente em Lisboa, enquanto que a leishmaniose cutânea, é 

conhecida no país apenas desde 1943, quando descrita na Região do Alto Douro (Campino et 

al., 2005). 

 

6. LEISHMANIOSE: Formas clínicas 

Em primeiro lugar, temos as formas latentes, descritas geralmente como assintomáticas, em 

que as manifestações clínicas não existem ou então são muito limitadas, e as formas patentes 

ou sintomáticas, com clara manisfestação clínica da infecção. As formas latentes podem ser 

consideradas como regressivas, quando o animal consegue controlar a infecção através da 

resposta imunitária tipo Th1, ou então serem classificadas como formas latentes evolutivas, 

onde a doença progride lentamente até se desenvolver a forma patente. Dependendo da 

manifestação sintomática do animal, as formas patentes podem caracterizar-se como 
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oligossintomáticas, onde os sinais clínicos presentes são em número reduzido, ou então 

polisintomática, com presença de um quadro clínico multiorgânico. Segundo o nível de 

afecção orgânica, podemos classificar a doença como visceral, cutânea ou viscerocutânea, 

sendo esta última classificação a mais frequente na Leishmaniose canina mediterrânica. Por 

último, se considerarmos o tempo de desenvolvimento da doença, a leishmaniose pode 

apresentar-se com quadros agudos, subagudos ou crónicos. Os quadros agudo e subagudo 

aparecem raramente, quando comparados com os quadros crónicos, e implicam uma evolução 

variada entre 3 a 4 semanas e até 2-3 meses, geralmente apresentando sintomatologia severa 

(Campillo et al., 1999). 

 

7. LEISHMANIOSE: Quadro clínico e lesional 

Em primeiro lugar, é importante perceber que a Leishmaniose canina, sendo uma doença 

sistémica, possui grande variabilidade clínica, confirmando que o quadro sintomatológico é 

particular e único para cada animal doente. Não obstante isso, pode considerar-se que as 

formas progressivas, de curso crónico e implicação viscerocutânea, são a apresentação clínica 

mais frequente na Bacia Mediterrânica (Campillo et al., 1999) 

A leishmaniose visceral, sendo uma doença crónica, apresenta sinais clínicos que podem 

desenvolver-se 3 meses a 7 anos após a infecção. A manifestação clínica inicial corresponde a 

uma alteração do estado orgânico do animal, com perda de peso progressiva, apesar de ligeira, 

acompanhada de astenia, apatia e em casos extremos anorexia e febre, pelo que é denominado 

de síndrome geral inespecífico, de instalação insidiosa e evolução progressiva (Greene, 2006). 

A base do quadro lesional de todos os órgãos afectados é um processo reactivo que se pode 

caracterizar como um padrão lesional na leishmaniose, e é caracterizado por uma reacção 

inflamatória crónica e proliferativa, com uma excessiva infiltração de células inflamatórias, 

como macrófagos, linfócitos e plasmócitos. Estas células dispõem-se de forma difusa ou então 

formando microgranulomas pouco organizados, associados a processos degenerativos e 

necróticos. As lesões mais importantes ocorrem ao nível dos rins, fígado, órgãos linfóides e 

pele, contudo também se podem encontrar lesões oculares, ósseas e articulares e ao nível do 

sistema nervoso central. 

 

A nível renal origina-se uma nefropatia crónica proliferativa que afecta os glomérulos, 

túbulos renais e ainda tecido intersticial, constituindo uma das lesões mais características da 

leishmaniose. As primeiras alterações afectam o sistema tubular, originando uma nefrose 

tubular com degenerescência das células da parede dos túbulos, degenerescência vacuolar e 
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perda das microvilosidades, associados por vezes a processos de necrose. Estas alterações 

intensificam-se à medida que a doença progride (Campillo et al., 1999). 

As alterações glomerulares aparecem mais tarde e podem manifestar-se de forma diversa. A 

doença mais notória é a glomerulonefrite membranoproliferativa. Esta não é exclusiva da 

leishmaniose, podendo ser encontrada em outras doenças parasitárias, como a 

esquistossomose (Costa et al., 2003). As alterações histológicas observadas no glomérulo 

incluem proliferação celular, expansão da matriz mesangial e da parede capilar. O glomérulo 

providencia um ambiente único para os imunocomplexos estimularem a produção de 

citoquinas pró-inflamatórias, substâncias vasoactivas, factores de crescimento e proteases, que 

podem contribuir para a lesão renal. Por outro lado, a activação do sistema renina-                    

-angiotensina-aldosterona provoca efeitos hemodinâmicos e inflamatórios/fibrinóticos no rim. 

O principal efeito hemodinâmico é a vasoconstrição da arteríola eferente glomerular 

resultando em hipertensão intraglomerular. O aumento da pressão hidrostática entre os 

capilares glomerulares potencia a passagem da albumina plasmática por entre o filtro 

glomerular lesionado. Para além da activação deste sistema, existem outros factores, como a 

activação do sistema complemento, a agregação plaquetária, a activação do sistema de 

coagulação e deposição de fibrina, que também contribuem para a lesão glomerular. A este 

conjunto de alterações, o glomérulo responde com proliferação celular, espessamento da 

membrana basal, e, se a lesão persistir, hialinização e esclerose (Elliott & Grauer, 2007). 

A partir do momento em que o glomérulo está irreversivelmente lesado pela glomerulonefrite, 

o nefrónio inteiro torna-se não funcional. Os restantes nefrónios viáveis vão compensar esta 

diminuição, com o aumento individual da taxa de filtração glomerular. Esta “hiperfiltração”, 

juntamente com a hipertensão sistémica (se presente), pode contribuir para a hialinização e 

esclerose do glomérulo. Se a doença glomerular originar a perda de mais de 75% dos 

nefrónios, o animal apresentará sinais clínicos compatíveis com creatinémia, entre os quais a 

poliúria, polidipsia, anorexia, vómito e perda de peso (Elliott & Grauer, 2007). 

A proteinúria também causa lesão a nível glomerular e tubulointersticial, e consequentemente 

perda progressiva dos nefrónios. Excessivas quantidades de proteína no filtrado glomerular 

parecem ser tóxicas para as células epiteliais tubulares no Homem e contribuir para o 

aparecimento de uma inflamação intersticial, fibrose e morte celular. A proteinúria persistente 

pode levar ao aparecimento de sinais clínicos compatíveis com síndrome nefrótico, tais como 

proteinúria, hipoalbuminémia, ascite, edema periférico e hipercolesterolémia (Elliott & 

Grauer, 2007). Como principais complicações do síndrome nefrótico temos a hipertensão 

sistémica e a hipercoagulabilidade. Ao contrário dos humanos, a hipertensão sistémica nos 

cães normalmente é secundária a outras doenças sistémicas, tais como doença renal, 
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hiperadrenocorticismo e diabetes mellitus. Actualmente, considera-se uma pressão sanguínea 

sistémica de 150 mm Hg como limite superior de pressão sanguínea normal. Está descrito que 

78% dos animais com insuficiência renal aguda (IRA) grave possuem hipertensão, enquanto 

que animais com insuficiência renal crónica (IRC) têm descritas menores prevalências. Tanta 

discrepância pode em parte dever-se à natureza da doença renal, visto que tem sido sugerido 

que as glomerulonefrites causam hipertensão com maior prevalência que as doenças 

tubulointersticiais (Cortadellas, Palacio, Bayón, Albert & Talavera, 2006). 

A hipercoagulabilidade e o tromboembolismo associados ao síndrome nefrótico ocorrem 

secundariamente a anormalidades no sistema de coagulação, tais como a perda de 

antitrombina III pela urina (Elliott & Grauer, 2007). 

A nefrite intersticial difusa também pode ocorrer em animais com leishmaniose, originando 

edema e abundante infiltrado celular (Campillo et al., 1999). Pensa-se que a nefrite seja mais 

proeminente no córtex renal do que na medula do rim. A amiloidose está descrita como 

alteração frequentemente associada a animais com leishmaniose (Costa et al., 2003). 

Vários autores reportaram a presença de antigénios de Leishmania principalmente a nível dos 

glomérulos, contudo estes antigénios foram também detectados, em menor quantidade, no 

infiltrado inflamatório intersticial (Costa et al., 2003). 

 

A prevalência de lesões cutâneas em cães com leishmaniose sintomática varia entre os 56% e 

os 90%. A sintomatotalogia dermatológica normalmente ocorre isoladamente, sem outros 

sinais óbvios de doença sistémica. Nunca se deve, contudo, assumir que um animal com 

sintomatologia exclusivamente dermatológica não tem envolvimento visceral, já que o 

parasita se dissemina pelo organismo antes de as lesões de pele generalizarem (Greene, 2006). 

O quadro lesional cutâneo tem como lesão básica a dermatite crónica proliferativa, que 

também se pode manifestar como dermatite descamativa-pustular, ulcerativa ou nodular 

(Campillo et al., 1999). Estas lesões podem variar em carácter e extensão, mas raramente são 

pruríticas. A maior parte dos animais desenvolve alopécias progressivas (Figura 12) e 

simétricas, principalmente localizadas na face, na região periocular e perilabial, que se 

estendem posteriormente por todo o corpo. Frequentemente, os animais apresentam feridas 

ulcerativas e de difícil cicatrização. A estas lesões está geralmente associada uma dermatite 

exfoliativa e uma seborreia seca generalizada (Figura 12 e 13). Em casos mais progressivos, 

alguns animais desenvolvem ulcerações no nariz e nos pavilhões auriculares. O nariz pode 

ainda apresentar processos degenerativos como hiperqueratose característica (Figura 14) ou 

então fissuras, que também podem ser encontradas nas almofadinhas plantares. Menos 

frequentemente podem aparecer úlceras mucocutâneas, nódulos cutâneos, ou desenvolver-se 
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erupções pústulosas (Greene, 2006). A descoloração pode ocorrer no exterior das narinas, sem 

haver sinais de ulceração, e em alguns casos pode-se estender às membranas mucosas 

(Blavier et al., 2001). 

 

Figura 12: Alopécia periocular e nos 

pavilhões auriculares; feridas na ponta dos 

pavilhões auriculares; seborreia seca 

(Fotografia original) 

Figura 13: Dermatite exfoliativa e 

descamação do focinho de um canídeo 

(Fotografia original) 

       
 

Estudos recentes demonstraram o aparecimento de lesões granulomatosas protuberantes ao 

nível da mucosa gengival, pénis, língua e regiões interdigitais. As lesões de aparência 

semelhante a tumores são consequência da migração de macrófagos infectados para as 

membranas mucosas em resposta a microtraumas como lambeduras persistentes ou pequenas 

soluções de continuidade. Estas lesões desaparecem após poucos meses de tratamento contra a 

leishmaniose (Gómez-Ochoa, Gascón, Aceña, Miana-Mena & Castillo, 2005). 

 

Figura 14: Hiperqueratose do nariz 

(Fotografia original) 

Figura 15: Onicogrifose  

(Fotografia original) 

  
 

Frequentemente ocorre linfoadenopatia generalizada, que se manifesta com aumento do 

tamanho e consistência dos linfonodos superficiais, especialmente os poplíteos, pré-                

-escapulares e submandibulares (Campillo et al, 1999). 
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As unhas normalmente têm um crescimento mais acelerado – onicogrifose, como ilustrado 

pela Figura 15 (Greene, 2006). 

 

Apesar de aparecerem com menor frequência, as lesões a nível ocular também são muito 

características. As pálpebras apresentam frequentemente blefarite, um processo inflamatório 

intenso com edema, hiperémia e engurgitamento das mesmas. Relativamente à conjuntiva, tal 

como a blefarite, as conjuntivites também são frequentes. A conjuntiva apresenta-se com 

engurgitamento vascular, quemose e exsudados ou secreções mucopurulentas (Sauquillo, 

2005). A conjuntivite no cão é normalmente secundária a outras causas, mas alguns autores 

sugerem que a leishmaniose é uma das poucas doenças em que a conjuntivite pode ser causa 

primária da mesma. Contudo, a conjuntivite secundária a leishmaniose também pode ocorrer, 

manifestando-se com envolvimento das glândulas lacrimais (Peña et al., 2008). 

Frequentemente observam-se processos inflamatórios nas glândulas lacrimais, mais 

propriamente nos ácinos glandulares, o que leva a uma diminuição quantitativa do líquido 

lacrimal, e consequentemente a xeroftalmia e queratoconjuntivite seca, como demonstrado na 

Figura 16. Apesar da diminuição da humidade ocular, a secreção mucóide e lipídica mantêm-  

-se, o que contribui para a formação de uma película mucopurulenta. Esta diminuição da 

secreção lacrimal em alguns casos pode mesmo culminar no aparecimento de úlceras córneas 

(Sauquillo, 2005). 

Figura 16: Queratoconjuntivite seca e 

secreção mucopurulenta 

 (Fotografia original) 

 
 

A presença de queratite é rara e normalmente surge associada a outros processos, sendo 

habitual a presença de queratoconjuntivite e/ou queratouveíte (Sauquillo, 2005). A 

queratoconjuntivite seca desenvolve-se pela acumulação de um infiltrado inflamatório 

proximalmente aos ductos das glândulas lacrimais, o que por sua vez provoca uma dilatação a 

montante com acumulação das secreções. Não se observa contudo, destruição dos 
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componentes acinares das glândulas lacrimais (Naranjo, Fondevila, Leiva, Roura & Peña, 

2004). Pensa-se que a queratite moderada seja secundária a complicações externas, devido à 

proximidade da pálpebra e glândula lacrimal, e não devido à acção directa do parasita (Peña et 

al., 2008). 

Sendo a úvea um tecido altamente vascularizado, surge frequentemente comprometida no 

decurso da doença, dando lugar a iridociclite. As lesões que ocorrem na úvea, tal como nas 

outras estruturas oculares, devem-se à deposição de imunocomplexos e à presença do parasita, 

que se associa a inflamações granulomatosas ou difusas. Os imunocomplexos têm predilecção 

por determinados ambientes, como as barreiras de filtração, em especial a do sangue-humor 

aquoso; podem detectar-se especialmente no corpo ciliar, íris e limbo esclerocorneano. Assim 

sendo, a uveíte é uma patologia ocular frequente em animais com leishmaniose. 

O glaucoma desenvolve-se como consequência de uveíte hipertensiva, e da formação de 

sinéquias marginais ou pupilares, e por isso considera-se sempre uma complicação secundária 

da uveíte (Sauquillo, 2005). 

Por fim, a leishmaniose pode ainda provocar o aparecimento de cataratas, como consequência 

de uveíte e da ocorrência de sinéquias da íris com o cristalino, ou como resultado de 

alterações na composição do humor aquoso e do vítreo, estruturas fundamentais para o 

metabolismo do cristalino (Sauquillo, 2005).  

 

Deve ter-se em mente, que os animais também podem apresentar-se com sintomatologia 

articular e óssea, entre os quais saliento a claudicação de um ou vários membros, atrofia 

muscular (principalmente nos músculos temporais), inflamação a nível articular, crepitação, e 

essencialmente dor articular. Como resultado de todas estas alterações, o animal fica 

incapacitado para movimentar-se normalmente. Todos estes sinais clínicos são consequência 

da presença de poliartrite, polimiosite e lesões ósseas (Giménez & Menéndez, 2005). 

Contudo, estudos recentes demonstraram que a polimiosite associada a leishmaniose parece 

não causar doença ortopédica sintomática (Agut, Corzo, Murciano, Laredo & Soler, 2003). 

Nas articulações, as lesões são de natureza osteolítica, podendo afectar tanto a cortical como a 

medula óssea, e parecem estar associados a uma inflamação dos tecidos moles periarticulares. 

Estas lesões ocorrem devido a uma inflamação inicial da membrana sinovial, originada por 

hiperémia activa dos vasos sinoviais, que posteriormente se estendem até atingir a epífise. 

Alguns autores, apresentam outras justificações para a ocorrência da sinovite; Cucinotta e 

colaboradores afirmam que é uma consequência da deposição de imunocomplexos e posterior 

reacção de hipersensibilidade do tipo III, enquanto que Yamaguchi e colaboradores afirmam 
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ser consequência directa da acção das formas amastigotas de Leishmania nas articulações 

(Giménez & Menéndez, 2005). 

A poliartrite provocada pela leishmaniose é descrita como não erosiva nos estadios agudos ou 

subagudos da doença ou então como erosiva, nos estadios crónicos e após a resposta imune 

(Giménez & Menéndez, 2005). A poliartrite erosiva, apresenta radiograficamente tumefacção 

dos tecidos moles, lesões osteolíticas e osteoproliferativas e ainda esclerose óssea. 

Usualmente, a poliartrite é não-erosiva e pode estar associada a sinovite; normalmente é 

clinicamente demonstrada pelo aumento da temperatura e tumefacção das articulações, 

acompanhadas de dor e ocasionalmente atrofia muscular (Blavier et al., 2001). 

 

No fígado, a lesão mais característica que se encontra num animal com leishmaniose é a 

hepatite crónica proliferativa. Em fases mais avançadas, estes fenómenos proliferativos 

agravam-se, e a infiltração celular já instalada torna-se excessiva e difusa ou formando 

granulomas (Campillo et al., 1999). As manifestações clínicas de insuficiência hepática, como 

ascite e icterícia, ocorrem em menos de 2,5% dos cães infectados com o género Leishmania 

(Rallis et al., 2005). 

 

A nível gastrointestinal, a diarreia é um dos sinais mais comuns em animais com 

leishmaniose. Esta ocorrência tem sido maioritariamente associada a insuficiência renal 

crónica ou insuficiência hepática, que se podem desenvolver no decurso da doença. Em 

alguns casos, a diarreia de intestino delgado tem sido atribuída à infiltração da mucosa 

intestinal por células parasitadas. A colite crónica é geralmente considerada incomum na 

Leishmaniose canina, tal como todos os sintomas de doença do intestino grosso. Contudo, 

estudos recentes demonstraram que todos os animais infectados com a espécie L. infantum 

apresentavam uma infiltração celular moderada a grave da mucosa do cólon, principalmente 

com macrófagos parasitados (Adamama-Moraitou et al., 2007). 

A leishmaniose também pode induzir o aparecimento de úlceras na face dorsal da língua, com 

desenvolvimento de glossite (Lamothe & Poujade, 2002). 

 

Lesões respiratórias são normalmente raras no decurso da Leishmaniose canina. Contudo, 

alguns autores reportaram situações de rinite e pneumonia associadas à doença. A pneumonia 

é normalmente uma infecção oportunista consequente da imunossupressão que afecta os 

animais com a doença (Blavier et al., 2001). 
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A nível cardíaco, situações de miocardite e vasculite devem ser consideradas como possíveis 

complicações em cães com leishmaniose e os responsáveis por inadequadas respostas à 

terapêutica (Torrente et al., 2005). 

 

A nível dos órgãos genitais, estudos recentes indicam claramente, que a inflamação do 

epidídimo, glande peniana e prepúcio é mais frequente em cães serologicamente positivos 

para a leishmaniose, e que, entre estes, os cães sintomáticos desenvolvem lesões mais 

frequentemente que os cães assintomáticos. Considerando que a epididimite está na maior 

parte das ocasiões associada à presença de células inflamatórias no sémen, a epididimite que 

ocorre como consequência da leishmaniose visceral, é possivelmente acompanhada de formas 

amastigotas de Leishmania no sémen, favorecendo a transmissão venérea, que já foi reportada 

em humanos (Diniz et al., 2005). 

 

No que toca às lesões ao nível da medula óssea, os síndromes mielodisplásicos são um grupo 

heterogéneo de alterações adquiridas nas células pluripotenciais hematopoiéticas que podem 

ocorrer tanto no cão e gato, como no Homem. Estes síndromes podem ser primários ou 

secundários, sendo caracterizados por anemia e/ou leucopénia associados a trombocitopénia. 

As causas secundárias de mielodisplasia incluem mielofibrose, trombocitopénia 

imunomediada, anemia hemolítica imunomediada, policitémia vera, piómetra, entre outras. 

Pensa-se que níveis elevados do factor de necrose tumoral alfa e interferão gamma, 

participem de alguma forma no desenvolvimento dos síndromes mielodisplásicos (Manzillo, 

Restucci, Pagano, Gradoni & Oliva, 2006). 

Recentes autores afirmam que animais com leishmaniose apresentam displasia 

megacariocítica, caracterizada por megacariócitos anões e aumentados de tamanho, com 

anormalidades no núcleo, tais como hipo ou hiperlobulação e núcleo desorganizado. Todos os 

cães que apresentavam displasia megacariocítica demonstravam sintomatologia clínica de 

leishmaniose e tinham títulos serológicos superiores a 1:160, pelo método de 

imunofluorescência indirecta (IFI), descrito mais à frente. Esta condição clínica parece estar 

associada com uma resposta imune do tipo Th2, com aumento da produção da interleucinas 4 

e 10. É possível também que a trombocitopénia presente nos animais com displasia dos 

megariócitos, se deva a uma diminuição da produção de trombócitos e ao aumento do 

sequestro de plaquetas anormais pelo baço (Manzillo et al., 2006). 

A emperipolese, ilustrada na Figura 17, foi também observada em alguns animais com 

leishmaniose, e difere da fagocitose no facto de as células intracitoplasmáticas sobreviverem 

por um curto período de tempo dentro dos megacariócitos. É possível que, em canídeos com 
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leishmaniose, a emperipolese seja outro sinal clínico de anormalidade da medula óssea 

(Manzillo et al., 2006). 

 

Figura 17: Emperipolese num megacariócito: 

megacariócito com núcleo hiperlobulado e com 

um eritroblasto no seu interior (seta) – coloração 

Diff Quick, ampliação 1000x (Adaptado de 

Manzillo et al., 2006). 

Figura 18: Eritrofagocitose: Célula 

mononuclear a fagocitar dois eritroblastos (seta) 

e espécies amastigotas de Leishmania (ponta de 

seta) – coloração Diff Quick, ampliação 1000x 

(Adaptado de Manzillo et al., 2006). 

  

 

Alguns cães que apresentavam displasia eritróide, com maturação e morfologia eritrocitária 

anormais, desenvolveram anemia. Frequentemente, a anemia em canídeos com leishmaniose é 

atribuída a uma condição inflamatória em desenvolvimento e em alguns casos a mecanismos 

imunomediados, contudo deve colocar-se a hipótese de displasia eritróide no diagnóstico 

diferencial de anemia (Manzillo et al., 2006). 

A eritrofagocitose também foi observada em canídeos infectados com o género Leishmania. 

Em esfregaços de medula óssea observaram-se numerosos macrófagos a fagocitar um ou mais 

eritroblastos (células precursoras dos eritrócitos), como se pode observar na Figura 18. Na 

medula óssea normal, a eritrocitofagia é rara e geralmente envolve apenas eritrócitos maturos; 

por outro lado, a hemofagia de células precursoras hematopoiéticas considera-se patológica 

(Manzillo et al., 2006). 

 

A imunossupressão pode promover a ocorrência de infecções concomitantes, e induzir 

piodermatite, demodecose, doenças gastrointestinais e pneumonia. É muito frequente um 

animal com leishmaniose desenvolver outras doenças concomitantes, nomeadamente as 

parasitoses transmitidas por ixodídeos (tais como Ehrlichiose, Babesiose e Rickettsiose), 

Hepatozoonose e ainda situações de Dirofilariose, principalmente em regiões onde estas 

doenças são também endémicas (Greene, 2006). 

Alguns casos de leishmaniose associada a hipotiroidismo foram descritos em cães. Cortese e 

colaboradores (1999), sugeriram que a leishmaniose poderia estar envolvida na etiologia de 
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um caso de hipotiroidismo. Outros autores referem, por outro lado, que o hipotiroidismo pode 

ser considerado um factor de risco no desenvolvimento da leishmaniose, já que foi associado 

ao aumento da susceptibilidade a uma variedade de doenças infecciosas, devido à redução de 

uma resposta imune celular efectiva (Franch et al., 2004). 

O período terminal da doença, que pode aparecer entre 3 a 8 meses após a infecção, 

caracteriza-se pelo agravamento do quadro clínico, sendo muito destacada a emaciação e o 

estado caquético do animal, em que se podem observar com facilidade as apófises espinhosas 

das vértebras e as costelas. Frequentemente instala-se uma insuficiência renal grave, que na 

maioria das ocasiões é a causa directa de morte. Também se podem presenciar situações de 

disfunção hepática e complicações por infecções secundárias, originando broncopneumonias e 

gastroenterites. Todos estes processos podem ocorrer e determinar a morte do animal 

(Campillo et al, 2006). 

 

8. LEISHMANIOSE: Patologia clínica 

O quadro sintomático da Leishmaniose canina acompanha-se de uma série de alterações 

hematológicas e bioquímicas, muito variadas na sua apresentação e intensidade. 

As alterações bioquímicas mais consistentes com a Leishmaniose canina são a 

hiperproteinémia (com valores entre 8-12g/dl), associada a hiperglobulinémia e 

hipoalbuminémia, com resultante diminuição do rácio albumina/globulina para valores 

inferiores a 0,5 (Greene, 2006). 

A hipoalbuminémia moderada é quase sempre resultado de doença crónica instalada, 

diminuição da alimentação ingerida pelo animal e diminuição de produção de albumina pelo 

fígado. Pode contudo, ser resultado de uma inflamação crónica, juntamente com a diminuição 

de absorção de proteína pelo intestino, e em particular devido à excessiva proteinúria (Rallis 

et al., 2005). 

Quando se realiza uma electroforese de proteínas, estas migram de acordo com a sua forma, 

carga e peso molecular, pelo gel de electroforese. Como se pode observar na Figura 19, 

usualmente podemos observar seis bandas diferentes, constituídas por albumina e cinco 

fracções de globulinas, que correspondem à α-1 e α-2 globulinas, β-1 e β-2 globulinas e ainda 

às γ-globulinas. As proteínas de fase aguda normalmente vão migrar nas regiões alfa (α), 

enquanto que as imunoglobulinas e o complemento frequentemente migram nas regiões beta 

(β) e gamma (γ). As imunoglobulinas vão migrar de acordo com a seguinte ordem: IgA, de 

seguida, IgM e por fim IgG (Nelson & Couto, 2003). 

As proteínas de fase aguda são produzidas pelo fígado e incluem α-1 antitripsina, 

glicoproteína ácida α-1, α-2 macroglobulina, ceruloplasmina, proteína C reactiva e 
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haptoglobina (Ettinger & Feldman, 2004). São consideradas indicadores específicos de lesão 

tecidular, e possuem um amplo significado funcional. Em medicina humana tem sido 

sugerido, que as proteínas de fase aguda possam ser consideradas marcadores não-invasivos 

para monitorizar a actividade da doença, e a resposta à terapia na leishmaniose visceral 

(Martínez-Subiela, Tecles, Eckersall & Cerón, 2002). 

Certos autores reportaram a elevação dos níveis séricos destas proteínas de fase aguda nos 

animais infectados com a espécie L. infantum. A concentração média de haptoglobina e 

ceruplasmina é cinco vezes maior que a concentração em animais normais, enquanto que a 

concentração da proteína C reactiva aumentou significativamente nos canídeos infectados 

com o parasita; os valores mais elevados foram constatados nos canídeos com sintomatologia 

clínica evidente. Este aumento das proteínas indica que o parasita induz uma resposta de fase 

aguda no hospedeiro (Martínez-Subiela et al., 2002). 

O aumento da produção de globulinas ocorre numa variedade de situações clínicas, 

principalmente nas doenças infecciosas/inflamatórias e nas neoplasias. Na leishmaniose, 

como consequência, o sistema imune induz o aparecimento de uma banda policlonal nas 

regiões beta, gamma ou em ambas. Esta banda policlonal é baixa, larga, irregular e contêm a 

maior parte das imunoglobulinas produzidas pelas células imunes. Um proteinograma típico 

de doenças infecciosas e/ou inflamatórias apresenta concentração normal ou reduzida de 

albumina e hiperglobulinémia, por aumento das fracções α-2 (ou seja, de proteínas de fase 

aguda), e das fracções beta e gamma, denominando-se assim de gamapatia policlonal, 

ilustrada na Figura 20 (Nelson & Couto, 2003). 

As gamapatias monoclonais também podem ocorrer em animais com leishmaniose, o que 

ocorre quando as células ligadas à imunidade produzem o mesmo tipo de imunoglobulinas. 

Porque estas moléculas são idênticas, formam uma banda estreita e alta, localizada 

tipicamente nas regiões beta ou gamma, como se verifica pela Figura 21. Na maior parte dos 

casos, as gamapatias monoclonais aparecem associadas às neoplasias (Nelson & Couto, 

2003). 
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Figura 19: Proteinograma 

normal de um canídeo ou felídeo 

(Adaptado de Nelson & Couto, 

2003). 

Figura 20: Gamapatia Policlonal 

de um animal com doença 

infecciosa/inflamatória (Adaptado 

de Nelson & Couto, 2003). 

Figura 21: Gamapatia 

monoclonal num canídeo 

com mieloma múltiplo 

(Adaptado de Nelson & 

Couto, 2003). 

                             

                              β e γ globulinas 
                                                  

                         β-2 e γ globulinas 

 

Os níveis séricos das enzimas indicadoras de função hepática (alanina aminotransferase e 

aspartato aminotransferase) demonstram uma elevação pouco acentuada. Contudo, se a 

elevação das enzimas hepáticas for acentuada, o que denota lesão hepática grave, o animal 

encontrar-se-á provavelmente no estadio terminal da doença (Campillo et al, 1999). 

Em animais com doença renal, podemos encontrar elevação progressiva dos parâmetros de 

função renal, como ureia e sobretudo creatinina, e acentuada proteinúria. A proteinúria 

persistente (principalmente na forma de albuminúria), encontrada numa análise de urina tipo 

II é a alteração mais característica, associada geralmente a glomerulonefrites por deposição de 

imunocomplexos (Elliott & Grauer, 2007). 

O rácio proteína/creatinina urinário (UPC) foi proposto como teste laboratorial de controlo da 

doença renal (Greene, 2006). Este rácio é utilizado para avaliar quantitativamente a 

proteinúria. Assim, cães com um rácio proteína/creatinina urinário persistentemente maior 

que 0,5 mas menor que 2, e com um sedimento urinário normal, frequentemente têm doença 

renal, por lesão glomerular ou tubular. Por outro lado, um rácio que seja persistentemente 

superior a 2, associado a sedimento urinário normal é quase sempre indicativo de doença 

glomerular (Elliott & Grauer, 2007). 

Em cães com leishmaniose é frequente encontrarmos cilindros hialinos no sedimento urinário. 

Estes cilindros são precipitados proteicos puros, e são geralmente encontrados nas doenças 

renais associadas à existência de proteinúria, como amiloidose e glomerulonefrites (Ettinger 

& Feldman, 2004). 

Cães com leishmaniose podem apresentar sinais de diátese hemorrágica – como epistáxis, que 

pode ser uni ou bilateral (Campillo et al., 1999). A histopatologia da mucosa nasal de animais 

com leishmaniose, e com sinais de epistáxis, revelou a presença de lesões inflamatórias e 

ulcerativas que podem estar envolvidas na hemorragia. Para além de lesões estruturais foram 

sugeridas outras causas para a diátese hemorrágica, nomeadamente a paraglobulinémia (que 

interfere com a polimerização da fibrina) e a própria urémia, que pode inibir a função 
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trombocítica. O animal pode ainda desenvolver trombocitopénia, devido à deposição de 

complexos imunes circulantes, aos autoanticorpos, ou à supressão da medula óssea (Greene, 

2006). 

Na leishmaniose, a hemostasia primária, coagulação e fibrinólise são afectadas pelo próprio 

protozoário, o que tem como consequências principais trombocitopénia, trombocitopatias, 

prolongamento do tempo de trombina (TT) e do tempo de tromboplastina parcial activada 

(aPTT), e aumento dos produtos de degradação do fibrinogénio/fibrina. O efeito na 

hemostasia é complexo e nem todas as alterações hemostáticas podem ser encontradas no 

mesmo animal infectado com leishmaniose, devido ao polimorfismo clínico típico da doença 

infecciosa (Ciaramella et al., 2004b). 

Estudos recentes afirmam que, apesar de haver apenas redução na contagem de plaquetas nos 

animais sintomáticos, uma deficiência na agregação plaquetária foi encontrada em todos os 

animais infectados com o género Leishmania. É possível que o parasita cause lesão directa 

aos receptores membranosos das plaquetas, que, não sendo reconhecidas como “self”, vão 

consequentemente activar um processo imunomediado. Dominguez e Torano (2001) 

demonstraram que nas fases iniciais da infecção, a leishmania seria capaz de interagir 

directamente com as plaquetas por um mecanismo específico denominado “aderência imune”, 

causando assim a formação de grandes aglomerados de plaquetas (Ciaramella et al., 2004b). 

Um aumento do tempo de tromboplastina parcial activada pode dever-se a redução da síntese 

de um ou mais factores de coagulação, provocada por lesão hepática (Ciaramella et al., 

2004b). 

A trombomodulina plasmática é uma glicoproteína membranosa do endotélio vascular que 

demonstra elevada afinidade para a trombina. Ela é maioritariamente produzida pelas células 

endoteliais, mas também pelos linfócitos, neutrófilos, monócitos, entre outros. Vários autores 

afirmam que os níveis plasmáticos de trombomodulina se encontram elevados em situações 

de alteração hemostática, como a coagulação intravascular disseminada e trombose, e durante 

variadas doenças que induzem lesão endotelial, com envolvimento renal e hepático, como é o 

caso da leishmaniose. A deposição de imunocomplexos no endotélio vascular activa o 

complemento e a resposta inflamatória, com o desenvolvimento de vasculite, insuficiência 

renal, uveíte e artrite. Quando estes sinais clínicos são evidentes, é geralmente tarde de mais 

para instituir uma terapêutica. Assim, a medição dos níveis plasmáticos de trombomodulina 

pode ter grande relevo clínico, para diagnosticar a doença numa fase precoce passível de 

instituição de terapêutica eficaz (Ciaramella et al., 2004a). 

A anemia que ocorre é frequentemente não-regenerativa (normocrómica e normocítica), 

podendo ser ligeira a moderada. Mais raramente, pode-se encontrar uma anemia regenerativa 
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hemolítica (macrocítica e hipocrómica) causada pelos mecanismos imunomediados. A anemia 

ocorre frequentemente como consequência da diminuição da eritropoiese resultante da doença 

crónica ou da insuficiência renal crónica. Contudo, pode ser agravada por hemorragia e 

destruição imunomediada dos eritrócitos (Greene, 2006). 

Uma vez inoculadas pelos macrófagos, as formas amastigotas induzem a produção dos 

intermediários dos radicais livres, tais como o anião superóxido, o peróxido de hidrogénio e o 

radical hidroxilo, como mecanismo de defesa por parte do organismo. Contudo, a acumulação 

destes produtos nas células tem como contrapartida a lesão de biomoléculas, sendo os lípidos 

os mais susceptíveis. Se não controlados pelo sistema antioxidante, estes produtos tornam-se 

excessivos, com desenvolvimento de stress oxidativo, característico nos animais com 

leishmaniose. Por este motivo, a peroxidação lipídica é muito frequente, tendo como principal 

produto final da oxidação o malondealdeído (MDA), que por sua vez é tóxico (Neupane, 

Majhi, Chandra, Rijal & Baral, 2008). 

A acumulação de peróxido de hidrogénio reduz o tempo de semi-vida dos eritrócitos pelo 

aumento da oxidação dos ácidos gordos polinsaturados existentes na sua membrana e também 

pela oxidação da hemoglobina a metemoglobulina. Esta situação é claramente evidenciada 

pelo aumento da formação de malondealdeído (Bildik, Kargin, Seyrek, Pasa & Özensoy, 

2004). Pensa-se que, antes do tratamento, os níveis de malondealdeído se encontrem 

aumentados, devido ao aumento da produção dos intermediários dos radicais livres, indicando 

que o paciente estará em stress oxidativo, o que é suportado pelos níveis reduzidos de 

hemoglobina. Assim, supõe-se que a peroxidação lipídica participe na patogénese da anemia 

hemolítica. Pelo contrário, após o tratamento, verifica-se uma redução dos níveis do 

malondealdeído (Neupane et al., 2008). 

A glutationa tem um papel fundamental na destoxificação destes intermediários dos radicais 

livres, como eliminador directo e também como substrato para a glutationa peroxidase, que 

remove o peróxido de hidrogénio acumulado nas células. Constitui assim o principal 

antioxidante para a destoxificação dos intermediários dos radicais livres encontrados no 

interior dos eritrócitos. Antes do tratamento contra a leishmaniose, verifica-se uma 

diminuição dos níveis de glutationa sanguínea, devido ao elevado stress oxidativo que se 

instalou, e à sua utilização pelas células. Após o tratamento, no follow-up dos pacientes, 

verificou-se um ligeiro aumento de glutationa, quando comparada com os níveis do mesmo 

anti-oxidante antes do tratamento, indicando que o paciente estará a tentar recuperar os 

valores normais da glutationa, evidenciando nestas situações um bom prognóstico (Neupane 

et al., 2008). 
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Outras alterações hematológicas podem ser encontradas, nomeadamente leucocitose com 

neutrofilia, contudo a situação mais frequente é um hemograma com leucopénia, associada a 

linfopénia e monocitose (Campillo et al., 1999). 

 

9. DIAGNÓSTICO 

O amplo quadro clínico que se desenvolve na leishmaniose, juntamente com os dados 

epidemiológicos da região, a anamnese, o exame físico e as alterações bioquímicas, 

constituem a primeira opção válida para o diagnóstico da doença infecciosa. Assim, em 

animais que se encontrem em zonas endémicas, na fase patente da doença com um quadro 

sintomático característico (adenopatias, lesões cutâneas como seborreia seca, onicogrifose, 

entre outras) e com alterações laboratoriais também elas características (anemia, 

hiperproteinémia com hipergammaglobulinémia e hipoalbuminémia), podemos com grande 

probabilidade assumir a presença de infecção (Campillo et al, 1999). 

Contudo, o diagnóstico clínico também pode ser complicado; por exemplo em casos 

esporádicos, em animais com sintomatologia incomum que se encontrem nas fases iniciais da 

infecção, ou então em animais que se encontrem na fase latente, ou seja, assintomática. Por 

esta razão, é sempre conveniente a realização de métodos específicos e com elevada 

sensibilidade para a obtenção do diagnóstico definitivo (Campillo et al, 1999). 

 

9.1. DIAGNÓSTICO PARASITOLÓGICO 

O diagnóstico parasitológico é sempre dirigido para evidenciar a presença do parasita, a partir 

de amostras procedentes de um animal infectado com leishmaniose. Para tal, podem utilizar-   

-se métodos indirectos ou métodos directos para manifestar a sua presença. São métodos de 

especificidade elevada (100%), mas por outro lado com uma sensibilidade mais baixa (80%), 

esta condicionada por certos factores como a fase em que a doença se encontra, a carga 

parasitária e a quantidade de amostras, entre outros (Campillo et al, 1999). 

9.1.1 DIAGNÓSTICO PARASITOLÓGICO: Métodos directos 

Até aos dias de hoje, as formas amastigotas de leishmania têm sido observadas no sistema 

mononuclear fagocitário, incluindo o baço, linfonodos, medula óssea, fígado, pâncreas, 

articulações, ossos, bexiga, lâmina própria do intestino, pulmões, tiróide, plexos coroideus, 

urina, sémen, bem como nas células endoteliais e fibroblastos. Manzillo e colaboradores 

(2005) detectaram numerosas formas amastigotas da espécie L. infantum livres e no interior 

de neutrófilos no sangue periférico de animais com leishmaniose. Esta situação é rara, 

contudo, também no Homem já foram reportados vários casos. Pensa-se que também os 
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neutrófilos e eosinófilos sejam capazes de fagocitar o parasita e eliminá-lo (Manzillo et al., 

2005). 

Pensa-se que pela primeira vez, em 2006, tenha sido revelada a presença de macrófagos, 

linfócitos, polimorfonucleares neutrófilos e inesperadamente formas amastigotas de 

leishmania, na citologia de fluido peritoneal de um canídeo (Dantas-Torres, 2006a). 

A visualização de uma única célula parasitada com as formas amastigotas de Leishmania 

pelos métodos parasitológicos é patognomónica da existência de infecção (Maia, 2005). 

O procedimento de eleição para encontrar as formas parasitárias no canídeo, corresponde à 

biópsia por aspiração de tecido procedente dos gânglios linfáticos ou medula óssea (Campillo 

et al, 1999). Contudo, existem autores que sugerem o uso de punção aspirativa de baço em 

vez de linfonodo como método de eleição para o diagnóstico parasitológico. Podem ocorrer 

resultados falsos-negativos, nomeadamente em canídeos assintomáticos, que apresentam 

reduzido número de formas amastigotas nos linfonodos e medula óssea (Gomes, Cavalcanti, 

Lira, Abath & Alves, 2008). 

A punção ganglionar realiza-se normalmente nos linfonodos poplíteos e pré-escapulares, e, 

depois de recolhido, o tecido ganglionar é corado com Giemsa. Até à presente data, é 

considerado por vários autores, que os linfonodos poplíteos sejam os mais adequados para um 

diagnóstico eficaz de Leishmaniose canina (Moreira, Luvizotto, Garcia, Corbett & Laurenti, 

2007). É uma técnica de fácil execução, onde a visualização rápida do parasita na maior parte 

das vezes é conseguida. Normalmente, permite a detecção de 30% dos casos positivos de 

leishmaniose (Campillo et al, 1999; Rosypal et al., 2003). 

Em relação à punção de medula óssea, os locais preferenciais para puncionar são o fémur, a 

crista ilíaca e também a junção costo-condral das costelas do animal em questão. Dada a 

elevada concentração de formas amastigotas neste tecido, considera-se um método mais 

sensível (detecta 60% das infecções com o género Leishmania), apesar de difícil execução, 

quando comparado com a punção de linfonodo (Campillo et al, 1999). 

Recentemente, certos autores demonstraram que com a realização de punção aspirativa por 

agulha fina no baço, obtinham mais diagnósticos positivos, comparativamente à utilização das 

técnicas convencionais de diagnóstico parasitológico. As complicações que podem ocorrer 

com uma punção aspirativa ao baço incluem hemoperitoneu devido a laceração esplénica, 

formação de hematomas de grandes dimensões e ainda infecção da pele, parede subcutânea, 

peritoneu, vísceras ou sépsis e formação de abcessos abdominais. Por isso, é necessário 

monitorizar o animal após o procedimento, para detectar precocemente evidências de perda 

aguda de sangue ou de outras complicações (Barrouin-Melo et al., 2006). 
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Também se podem realizar biópsias de pele aquando da presença de lesões cutâneas, de modo 

a obter cortes histológicos para posterior evidência do parasita, assim como, realizar esfregaço 

com o material subjacente das úlceras existentes nos animais com a doença (Campillo et al, 

1999). 

Os métodos imunohistoquímicos foram sugeridos como método suplementar, para confirmar 

o diagnóstico, particularmente em órgãos que não têm elevada carga parasitada. Contudo, 

estes métodos são invasivos, muito demorados e inapropriados para estudos epidemiológicos 

(Gomes et al., 2008). Contudo, a imunohistoquímica revelou ser um método de diagnóstico 

mais sensível para a detecção do parasita, quando comparado com a avaliação histológica 

rotineira, especialmente nos linfonodos (Moreira et al., 2007). 

 

9.1.2 DIAGNÓSTICO PARASITOLÓGICO: Métodos indirectos 

Em relação aos métodos indirectos, podemos destacar dois procedimentos: o isolamento de 

Leishmania em meio de cultura e a inoculação em animais de experimentação 

(xenodiagnóstico) (Campillo et al, 1999). Estes métodos de diagnóstico são limitados pela 

baixa sensibilidade e por resultados frequentemente inconclusivos (Gomes et al., 2008). 

Nos meios de cultura, o parasita multiplica-se até serem visualizadas, por observação 

microscópica, as formas promastigotas de leishmania. Os meios mais adequados ao 

crescimento do parasita são os não definidos e bifásicos como o NNN (Novy, McNeal and 

Nicolle), semisólidos como agar-sangue semisólido de Locke, ou então meios de cultura 

líquidos como o RPMI 1640. As leishmanias tendem a crescer aproximadamente entre 6 a 15 

dias e com uma temperatura óptima de 22º a 25ºC (Campillo et al, 1999). 

Em relação ao outro método indirecto referido, é necessário uma amostra de tecido macerado 

procedente do animal sujeito a estudo, que posteriormente será inoculado em animais de 

laboratório susceptíveis. O animal de eleição é um hamster (Mesocricetus auratus), e a 

inoculação da amostra realiza-se intraperitonealmente, multiplicando-se de tal forma que ao 

fim de 3 a 4 semanas se podem observar as formas amastigotas nos macrófagos peritoneais 

(Campillo et al, 1999). 

 

9.2. DIAGNÓSTICO SEROIMUNOLÓGICO 

O diagnóstico imunológico é muitas vezes realizado para estudos de seroprevalência e na 

determinação de possíveis focos endémicos da doença. Contudo, actualmente são 

considerados os métodos de diagnóstico mais utilizados na prática clínica. 

O objectivo destes métodos é verificar a existência de anticorpos específicos anti-Leishmania, 

geralmente do tipo IgG, no soro sanguíneo. Também foram encontrados, mas menos 



41 

 

frequentemente, no humor aquoso e no líquido céfalo-raquidiano (LCR) (Solano-Gallego et 

al., 2003). A presença de elevados níveis de anticorpos no LCR sugere a produção prévia de 

anticorpos pelo tecido linfóide, que posteriormente ultrapassam a barreira hemato-encefálica, 

promovendo assim uma resposta imune local na presença de infecção (Lima, Gonçalves, 

Ikeda, Luvizotto & Feitosa, 2003). 

Além disso, vários autores detectaram anticorpos anti-leishmania, predominantemente IgG, na 

urina de humanos e mais tarde também em canídeos, sempre associados a glomerulonefrites e 

proteinúria. Pensa-se que os anticorpos passem por entre a barreira glomerular para a urina, 

devido a lesão glomerular que se instala com o decorrer da infecção. Por outro lado, também 

pode dever-se à produção de anticorpos no tracto urinário, em situações de nefrite 

tubulointersticial, ou a lesões ao nível dos órgãos urogenitais, como bexiga, uretra e próstata 

(Solano-Gallego et al., 2003).  

Apesar de serem métodos serológicos com elevada sensibilidade e especificidade, apresentam 

uma forte limitação no que diz respeito à impossibilidade de diagnosticar a doença quando 

ainda não se produzem anticorpos. O período de seroconversão dura cerca de 1,5 a 3 meses 

após a inoculação da forma infectante ao animal, e nesta altura é impossível encontrar 

anticorpos anti-leishmania; o mesmo sucede em animais em que não ocorre estimulação da 

resposta humoral e posterior produção de anticorpos, como é o caso dos animais denominados 

de resistentes à infecção - assintomáticos (Campillo et al, 1999). 

Deve ter-se em mente que a presença de anticorpos não implica sempre a existência de 

infecção. Pensa-se que cerca de 10% dos animais infectados que possuem títulos serológicos 

significativamente elevados nunca evoluem para a doença em si (Maia, 2005). 

Por outro lado, títulos serológicos fracamente positivos podem ser detectados em animais que 

foram já expostos ao agente, mas que não desenvolveram a doença (Greene, 2006). 

A diminuição dos níveis de anticorpos tem sido utilizada para monitorizar a terapêutica; 

contudo, os níveis de anticorpos podem decrescer apenas com a diminuição da carga 

parasitária, não necessariamente a eliminação parasitária total. Por isso não é considerado um 

método muito fidedigno. (Greene, 2006).  

Podem também ocorrer falsos-positivos devido ao aparecimento de reactividade cruzada em 

cães com leishmaniose cutânea, doença de Chagas, Ehrlichiose, Rickettsiose e Toxoplasmose 

(Gomes et al., 2008). Não esquecer também que, particularmente nos países do Norte e Sul da 

América, pode haver reactividade cruzada serológica com o parasita género Trypanossoma, já 

que este agente patogénico afecta os canídeos domésticos e selvagens (Greene, 2006). 

Face a estes problemas, variadas pesquisas científicas avaliaram o uso de anticorpos 

monoclonais para o diagnóstico de leishmaniose visceral, apresentando sensibilidade e 
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especificidade de 90% e 100% respectivamente, no método de ELISA competitivo. Estes 

anticorpos monoclonais são direccionados contra epítopos antigénicos específicos, e apesar 

disso, a reactividade cruzada também pode ocorrer devido aos epítopos compartilhados com a 

toxoplasmose (Gomes et al., 2008). 

A imunofluorescência indirecta (IFI), é o “gold standard” de todos os métodos serológicos; 

apresenta elevada especificidade (100%) e sensibilidade (98.4%-99.5%) (Rosypal et al., 

2003), e permite a detecção de anticorpos pela incubação de diluições seriadas de soro a testar 

com um antigénio de género Leishmania forma promastigota. Em seguida, adiciona-se um 

anti-anticorpo conjugado com fluoresceína, e posterior visualização em microscopia de 

fluorescência. Não esquecer ainda da realização de lavagens, entre os passos anteriormente 

descritos. A existência de fluorescência amarelo-esverdeado sobre o parasita é indicativa de 

positividade de infecção, como se pode verificar na Figura 22. Por outro lado, a ausência de 

fluorescência, com manifestação de cor vermelha ou vermelho-acastanhado, então a amostra é 

considerada negativa para leishmaniose. A maior diluição do soro onde se verifica a emissão 

de fluorescência corresponde ao título de anticorpos (Maia, 2005). É considerado um bom 

teste serológico, podendo ser utilizado como contra-prova do método ELISA. Títulos de 

anticorpos na diluição de 1:64, consideram-se usualmente como positivos (Rosypal et al., 

2003). Contudo, o limiar de positividade é variável entre laboratórios. 

 

Figura 22: Imunofluorescência indirecta: resultado positivo para o antigénio género 

Leishmania forma promastigota (Cortesia da Professora Doutora Isabel Fonseca) 

 

Existem no mercado lâminas impregnadas com o antigénio da espécie Leishmania infantum 

zimodeme MON-1 (estirpe mais frequentemente encontrada na Bacia Mediterrânica) com 

variados pocilhos e que servem para a detecção de anticorpos anti-Leishmania por 

imunofluorescência indirecta – denominada de Fluoleish
®
. Embora contudo, não tenha sido 

possível encontrar nenhum estudo científico que pudesse comprovar sua sensibilidade e 

especificidade. 
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Em relação ao método de ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay), este destaca-se 

pela sua facilidade e versatilidade de emprego. Neste método, utilizam-se diversos antigénios, 

desde proteínas somáticas francamente purificadas a proteínas membranares. Em relação à 

especificidade e sensibilidade é equiparável ao método IFI (Campillo et al, 1999), contudo, 

existem autores que afirmam que o método de ELISA demonstra maior grau de sensibilidade 

que o método IFI, mas menor especificidade (Távora, Pereira, Silva & Vita, 2007). 

O método de aglutinação directa é também uma técnica de elevada sensibilidade e 

especificidade, e tem como vantagens o baixo custo empregue e a ausência de equipamento 

específico para a sua realização (Campillo et al, 1999). 

Temos também a técnica de imunotransferência (Immunoblot), que tem sido recentemente 

utilizada para o diagnóstico de leishmaniose. A sua especificidade e sensibilidade são muito 

elevadas, e permite não só determinar os anticorpos específicos, como também determinar sua 

especificidade frente a diferentes fracções antigénicas do parasita. Apesar de ser uma técnica 

complexa e demorada, está indicada na resolução de casos duvidosos e para identificar 

animais assintomáticos, com baixos títulos serológicos (Campillo et al, 1999). 

Os problemas existentes nos métodos convencionais (IFI, ELISA, entre outros), podem ser 

ultrapassados pelo uso de polipeptídeos recombinantes que contêm um epítopo específico 

para as espécies L. donovani e L.chagasi, que elicita uma resposta imune na maioria dos 

canídeos e humanos com leishmaniose visceral (Gomes et al., 2008) 

A reactividade contra a proteína recombinante K39 é um indicador serológico de doença 

causada pela espécie L. infantum, principalmente na doença aguda, mas também nos casos 

subclínicos que progridem para leishmaniose visceral, antes do aparecimento de sintomas e 

sinais clínicos. Com este antigénio rK39, desenvolveu-se um teste rápido ELISA, não 

invasivo e com equipamento laboratorial acessível, para o diagnóstico de leishmaniose 

visceral canina, demonstrando 87.8% de sensibilidade e 100% de especificidade, e com baixa 

hipótese de ocorrer reactividade cruzada (Gomes et al, 2008). Esta proteína recombinante 

possui um epítopo imunodominante repetitivo de formas amastigotas das espécies L. 

infantum, L. chagasi e L. donovani. Pensa-se que este teste seja mais sensível nos canídeos 

sintomáticos que nos assintomáticos. Como vantagem, temos a possibilidade de colectar 

variadas amostras em condições normais sem necessidade de equipamento laboratorial 

(Otranto et al., 2005).  

Para além da proteína rK39, existem ainda outras proteínas recombinantes, tais como as 

proteína rK26 e rA2. Certos autores demonstraram que estas três proteínas apresentam 

imunoreactividades independentes e complementares, e que tais métodos serológicos 

alcançam uma sensibilidade de 100% quando estes antigénios são utilizados em conjunto. 
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Assim, reforça-se a ideia de que uma combinação destes antigénios num epítopo múltiplo 

pode melhorar o desempenho de um único teste para o diagnóstico rotineiro de leishmaniose 

(Porrozzi et al., 2007). 

Em Portugal existem vários testes rápidos, nomeadamente o teste WITNESS Leishmania
®
 e o 

Speed Duo Leish/Ehrli
®

, baseado no método de imunocromatografia de membrana para 

pesquisa de anticorpos anti-leishmania através de um antigénio purificado de género 

Leishmania, e utilizando para a realização do teste amostras de sangue total, soro ou plasma. 

Contudo, não foi possível encontrar nenhum estudo independente que comprovasse a sua 

utilização e posteriormente percentagens de sensibilidade e especificidade correspondentes. 

Existem também testes dérmicos (Leishmania skin test – LST) para avaliar a resposta de 

hipersensibilidade em humanos com leishmaniose. Contudo, a OIE (The World Organization 

for Animal Health) afirma não ter qualquer valor para o diagnóstico da Leishmaniose canina 

(OIE, 2004). Estes testes dérmicos não existem sob a forma de teste comercial. Existem 

autores que afirmam que estes testes são úteis para avaliar a funcionalidade dos linfócitos T 

(Ferrer, 2008b). 

Outros métodos serológicos incluem fixação do complemento, hemaglutinação indirecta, 

aglutinação directa das formas amastigotas ou promastigotas, imunoelectroforese, entre outros 

(Rosypal et al., 2003). 

 

9.3. TÉCNICAS MOLECULARES 

Com o decorrer dos anos, têm sido aplicadas várias técnicas de biologia molecular baseadas 

na detecção de fragmentos de ADN do parasita nos tecidos do portador da doença, e assim 

superar as limitações encontradas nos métodos serológicos. Até agora, a técnica molecular 

mais utilizada é o PCR apresentando resultados excelentes no que diz respeito a sensibilidade 

e especificidade (Campillo et al, 1999). Assim, pelo facto de o PCR ser um método mais 

sensível que os métodos serológicos no diagnóstico de leishmaniose visceral canina, pode ser 

considerado o “gold-standard” para detectar a infecção das espécies de Leishmania (Gomes et 

al., 2008). Contudo, falsos-negativos podem ocorrer se existir uma pequena quantidade de 

parasitas. O aspirado de medula óssea é considerado o tecido de eleição, seguido pelo 

linfonodo e por fim o sangue (Rosypal et al., 2003).   

O PCR pode existir como método qualitativo, muito útil no diagnóstico imediato e sensível, 

especialmente em presença de resultados serológicos duvidosos. Por outro lado, também pode 

aparecer como método quantitativo através da técnica real-time PCR (RT-PCR), que por sua 

vez, permite a quantificação do ácido nucleico pela análise da cinética do PCR durante a 

amplificação, facilitando a monitorização dos níveis parasitários durante a terapêutica 
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farmacológica (Gomes et al., 2008). Estudos recentes demonstraram que através do método 

convencional de PCR (qualitativo) só ocorreria amplificação do ADN quando existia mais de 

30 parasitas/ml em amostras recolhidas de medula óssea. Contudo, através do PCR 

quantitativo apenas 1 parasita/ml seria necessário para demonstrar resultados positivos 

(Ferrer, 2008a). 

Vários autores utilizaram no diagnóstico de leishmaniose a técnica de PCR em sangue 

periférico, referindo sensibilidades a rondar os 38,5% e os 75%. Maia e colaboradores (2006) 

utilizaram pela primeira vez papel de filtro para a recolha de sangue periférico, para posterior 

detecção de ADN de leishmania pelo método de PCR, obtendo com este estudo prevalências 

que rondaram os 72% (Maia, Cristovão, Ramada, Rolão & Campino, 2006). Contudo, vários 

centros de investigação estão a desenvolver primers (sequências iniciadoras específicas) que 

permitam aumentar a sensibilidade do teste de modo a que se possa vir a utilizar o sangue 

periférico para a técnica de PCR como diagnóstico de rotina (Maia, 2005). 

Também se pode realizar a técnica de PCR na urina de animais infectados com o género 

Leishmania. Alguns autores verificaram que 47% dos animais diagnosticados com 

leishmaniose clínica eram PCR positivos em amostras urinárias. Assim, apesar de não ser a 

amostra de eleição, futuramente o PCR de urina pode vir a ter grande importância, na 

avaliação da carga parasitária em animais com insuficiência renal que receberam tratamento 

contra a leishmaniose, e posteriormente monitorizar a melhoria da lesão renal (Solano-

Gallego et al., 2007). 

Foi recentemente demonstrado, que o diagnóstico por PCR também pode ser realizado a partir 

de amostras de zaragatoas conjuntivais de animais infectados com o género Leishmania; tem a 

grande vantagem de ser um método não invasivo, fácil e de rápida execução (Ferreira, Ituassu, 

Melo & Andrade, 2008). 

 

10. TRATAMENTO 

A Leishmaniose canina é mais resistente ao tratamento que a leishmaniose no Homem, e 

apenas uma pequena quantidade de espécies do género Leishmania são completamente 

eliminadas pelos fármacos disponíveis (Greene, 2006). 

O tratamento de animais com Leishmaniose é considerado uma questão difícil, visto ser muito 

demorado, de elevado custo e apenas parcialmente eficaz. Na maioria das ocasiões não se 

consegue uma eliminação total do parasita, mas apenas remissão da sintomatologia (cura 

clínica) e diminuição no tempo (em cerca de 4 meses) da capacidade infectante para os 

flebótomos. Regra geral, ocorrem recidivas entre os 6 meses e os 2 anos após o final da 

terapêutica instituída. Esta ineficácia terapêutica não está bem caracterizada, mas pensa-se 
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que a localização intracelular do parasita, o possível alojamento das formas amastigotas em 

certos tecidos, o desenvolvimento de resistência frente aos fármacos utilizados e por fim a 

necessidade da instalação de uma resposta imunitária celular eficaz possam intervir na 

eficácia do tratamento. Como tal, é fundamental a aplicação de um tratamento adequado, e 

para isso é necessário obter um diagnóstico precoce, uma avaliação do estado sanitário e 

imunitário do animal e uma selecção cuidadosa e previamente estudada do fármaco a utilizar 

(Campillo et al., 1999).  

É necessário monitorizar a resposta terapêutica mediante a evolução do estadio clínico do 

animal e os resultados dos parâmetros bioquímicos e hematológicos medidos após o 

tratamento instituído. É aconselhada a realização de controlos periódicos a cada 3 a 6 meses 

através de análises hematológicas, bioquímicas, serológicas, proteinogramas e, se possível, 

punção de medula óssea para visualização do parasita. Se após um ciclo de tratamento o 

animal não evoluir favoravelmente, será necessário instituir um novo ciclo terapêutico com 

eventual mudança de fármaco ou dose aplicada (Corrales & Moreno, 2006). 

Deve-se ter em conta, que a presença de doenças concomitantes (nomeadamente as 

parasitoses transmitidas por ixodídeos), possam impedir uma resposta eficaz por parte do 

animal ao tratamento aplicado (Corrales & Moreno, 2006). Pensa-se que, na Península 

Ibérica, a Ehrlichiose seja a doença concomitante mais frequentemente associada à 

leishmaniose (Sainz, 2008). A nível laboratorial, as duas doenças apresentam as mesmas 

alterações bioquímicas, como hiperproteinémia associada a hiperglobulinémia e 

hipoalbuminémia, sendo por isso difícil discernir qual o agente que está a provocar o quadro 

clínico presente. Por isso, deve suspeitar-se sempre de infecção concomitante com Ehrlichiose 

se o proteinograma do animal com leishmaniose piorar após o tratamento com alopurinol 

(Sainz, 2008). 

Em canídeos que se encontrem seriamente doentes, e especialmente se desenvolverem 

insuficiência renal grave, pode ser necessário restaurar os fluidos e o equilíbrio ácido-base, 

antes da instituição de terapêutica correcta ao animal (Greene, 2006). 

Deve ter-se em conta a necessidade de instituição de terapêutica coadjuvante em função do 

quadro clínico apresentado pelo animal em questão, como antianémicos (sulfato ferroso), 

fármacos dirigidos às alterações dermatológicas existentes, e o controlo da dieta 

(essencialmente hipoproteica em pacientes com insuficiência renal crónica) (Corrales, 2005). 

De seguida ir-se-á aprofundar cada um dos fármacos utilizados na terapêutica da 

leishmaniose. 
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10.1. ANTIMONIAIS PENTAVALENTES 

Durante os últimos anos, os antimoniais pentavalentes (Sb
5+

) têm sido utilizados como o 

fármaco leishmanicida de primeira escolha no tratamento da leishmaniose visceral canina e 

humana. Estes inibem selectivamente as enzimas protozoárias (fosfofructocinase) 

responsáveis pela glicólise e oxidação dos ácidos gordos, ou seja, bloqueiam o metabolismo 

do parasita (Greene, 2006). 

Dois compostos antimoniais são normalmente administrados ao animal: antimoniato de 

meglumina (de nome comercial Glucantime
®
) e estibogluconato de sódio (de nome 

comercial Pentostam
®
). Contudo, actualmente o antimoniato de meglumina é mais utilizado 

quando em comparação com o estibogluconato de sódio. A administração deve ser diária, por 

via endovenosa, subcutânea ou intramuscular e o tratamento dever ter uma duração de 3 a 4 

semanas (Greene, 2006), apesar de alguns autores recomendarem intervalos de descanso 

(Corrales, 2005). As injecções intramusculares efectuadas na zona pélvica podem provocar 

fibrose muscular e consequentemente claudicação acentuada. Tromboflebites e consequente 

trombose podem surgir se se optar pela administração por via endovenosa. No que diz 

respeito à administração subcutânea, as possíveis complicações são ligeiras, podendo incluir 

inflamação localizada (Greene, 2006). Apesar disso, sendo a via subcutânea a mais segura, 

indolor e com maior biodisponibilidade e permanência no organismo, é normalmente a 

escolhida (Corrales, 2005; Corrales & Moreno, 2006).  

Para o antimoniato de meglumina a dose utilizada é de 100 mg/kg uma vez ao dia por via 

endovenosa ou a mesma dose por via subcutânea dividida em duas doses diárias (Greene, 

2006). No que diz respeito ao estibogluconato de sódio, a dose recomendada é de 30 a 50 

mg/kg cada vinte e quatro horas, por via endovenosa ou subcutânea (Rosypal et al., 2003). 

Em relação à duração do tratamento, a Organização Mundial de Saúde (OMS) aconselha 

ciclos de tratamento de 4 a 6 semanas (Corrales & Moreno, 2006).  

Os antimoniais pentavalentes são rapidamente excretados pela urina, e apenas uma pequena 

parte é reduzida para o seu composto tóxico, os antimoniais trivalentes (Sb
3+

), que 

posteriormente se acumulam no organismo. Contudo, doses normais do fármaco raramente 

causam toxicidade, a não ser que a duração do tratamento se prolongue por mais de dois 

meses ou quando é administrado a pacientes com insuficiência renal, cardíaca ou hepática 

(Greene, 2006). O efeito cumulativo pode frequentemente provocar apatia, inapetência, febre, 

tosse, mialgias, artralgias, alterações gastrointestinais, hepáticas ou renais, entre outras 

(Corrales & Moreno, 2006). Pancreatite aguda é normalmente reconhecida como complicação 

comum no Homem que recebe terapêutica antimonial. Contudo, apesar de o mesmo não se 

verificar na Leishmaniose canina, pensa-se que em 2005 foi reportado o primeiro caso de 
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pancreatite aguda associada a leishmaniose visceral num canídeo (Aste, Di Tommaso, Steiner, 

Williams & Boaril, 2005). 

 

10.2. MILTEFOSINA 

A miltefosina (de nome comercial Milteforan
®

), o mais recente fármaco estudado para o 

controlo da leishmaniose, é um alquilofosfolípido de conhecida actividade anticancerígena e 

recentemente descoberta acção antimetabólica e leishmanicida, que induz uma alteração da 

biossíntese de glicolípidos e glicoproteínas da membrana do parasita. Melhor explicando, 

induz inibição da síntese da membrana celular da leishmania e uma interrupção da 

transmissão do sinal pelo receptor GPI, através da inibição da fosfolipase C e proteína cinase 

C. Em estudos levados a cabo em França e Espanha, demonstrou eficácia que ronda os 93,9%, 

frente a eficácias de 92,1% em animais tratados com antimoniato de meglumina (Corrales, 

2005). 

A dose recomendada é de 2-3 mg/kg/dia administrados por via oral e durante as refeições, 

durante 28 dias consecutivos. Os efeitos secundários até agora descritos incluem alterações 

gastrointestinais como vómitos, diarreia e anorexia (Corrales & Moreno, 2006). 

Até aos dias de hoje, poucos estudos foram realizados em canídeos, contudo é considerada 

uma terapêutica prometedora, devido à sua facilidade de administração e eficácia 

leishmanicida (Corrales, 2005). 

 

10.3. ANÁLOGOS DAS PURINAS 

O alopurinol (de nome comercial Zyloric
®

) é um análogo da purina com actividade 

leishmaniostática. Este composto é metabolizado pela leishmania para produzir um análogo 

de inosina, que por sua vez é incorporado no ARN (ácido ribonucleico) da leishmania, 

provocando alterações na tradução proteica e inibição da multiplicação do parasita (Greene, 

2006). É utilizado sobretudo na prevenção de recidiva após o tratamento leishmanicida 

(Rosypal et al., 2003). 

Este composto é mais barato, facilmente adquirido e com menos efeitos adversos quando 

comparado com os antimoniais pentavalentes. Por isso na presença de doença renal num 

animal infectado com o género Leishmania, o alopurinol é preferível aos antimoniais. Tal 

como os compostos anteriormente referidos, também o alopurinol varia amplamente na 

dosagem aplicada, já que a dosagem óptima ainda não está definida. Contudo, recomenda-se a 

dose de 20 mg/kg uma vez ao dia, administrada por via oral, juntamente com as refeições e 

com duração indefinida (Greene, 2006). Outros autores referem que esta mesma dose 

administrada uma semana por mês é muito eficaz na prevenção de recidivas. Os mesmos 
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autores também afirmam que a dosagem recomendada se deve encontrar no intervalo de 10 a 

30 mg/kg, uma ou duas vezes ao dia (Rosypal et al., 2003).  

Na maior parte das vezes, este composto é utilizado em associação com os compostos 

antimoniais, pois prolonga os períodos de remissão clínica e o posterior aparecimento de 

recidivas (Corrales & Moreno, 2006). Deve ser continuado após o término dos antimoniais 

para manutenção da remissão (Greene, 2006). 

O uso de alopurinol no canídeo causa hiperxantinúria, pois este fármaco impede a 

transformação de hipoxantina em ácido úrico, e ocasionalmente pode produzir urolitíase. 

Durante a terapia com alopurinol, a função renal pode deteriorar-se, contudo surge resolução 

das lesões cutâneas e melhoria generalizada da condição clínica do paciente (Greene, 2006). 

Estudos recentes demonstram que a maioria dos pacientes com leishmaniose, que 

desenvolvem proteinúria e que recebem tratamento com alopurinol não sofre agravamento 

posterior da função renal (ao contrário dos humanos) e observa-se redução ou mesmo 

desaparecimento da proteinúria existente. No entanto, não se deve associar a redução da 

proteína à melhoria da lesão glomerular (Plevraki et al., 2006). 

A hiperproteinémia associada a hipoalbuminémia e hiperglobulinémia, enquanto alterações 

típicas de animais com leishmaniose, melhoraram aquando da terapia com alopurinol; por 

isso, a albumina tende a aumentar (podendo não atingir aos valores normais), enquanto que a 

concentração de globulinas diminui (Cavaliero et al., 1999). 

Apesar do tratamento ser eficaz e promover remissão da sintomatologia existente, os canídeos 

possuem formas parasitárias em circulação durante e após o tratamento e consequentemente 

permanecem como reservatórios activos da doença e com elevado poder infectante (Cavaliero 

et al., 1999). 

 

10.4. ANTIBACTERIANOS 

A anfotericina B é um macrólido polieno utilizado primeiramente como fármaco anti-fúngico 

mas também com actividade anti-protozoária, originando aproximadamente 85% de cura 

(proteinograma normalizado, redução do título de anticorpos e biópsia de medula óssea 

negativa) (Corrales, 2005). O composto liga-se ao ergosterol alterando assim a 

permeabilidade da membrana celular, com posterior saída de iões, água e outras moléculas, 

levando por fim à morte celular por plasmólise. Contudo, este composto é profundamente 

nefrotóxico, causando vasoconstrição renal, redução da taxa de filtração glomerular e 

possivelmente por actuação directa nas células epiteliais renais (Greene, 2006). 

Apesar de existirem variados protocolos para a terapêutica com este antibiótico, o mais 

recente (referido por Lamothe em 1997), recomenda a dose de 0,5-0,8 mg/kg de anfotericina 



50 

 

B diluída em soro glucosado (10-20 ml) administrada por via endovenosa lenta (em cerca de 

5-10 minutos) a cada três dias até atingir uma dose total de 8-10 mg/kg (Corrales & Moreno, 

2006). Em 2003, Cortadellas, na tentativa de alcançar a dose máxima com ausência de efeitos 

adversos, atingiu-a apenas num canídeo com a dose de 2,5 mg/kg (Cortadellas, 2003). 

A maior parte dos clínicos considera esta terapêutica como alternativa ao tratamento padrão; 

contudo uma pequena fracção considera-o um fármaco leishmanicida de primeira opção 

(Corrales, 2005). 

A anfotericina B tem como principais efeitos secundários a insuficiência renal, flebite, 

anorexia, vómitos, alterações electrolíticas e necrose tissular por extravasamento do fármaco 

(Corrales & Moreno, 2006). Devido à sua elevada nefrotoxicidade, considera-se importante 

monitorizar os parâmetros renais todas as semanas ou quinzenalmente (Corrales, 2005). O 

primeiro sinal clínico associado a toxicidade renal provocada por este fármaco consiste numa 

pronunciada diminuição da densidade urinária associada a contagens celulares anormais no 

sedimento urinário (Cortadellas, 2003). 

Esta medicação pode ser administrada sob a forma de emulsão lipídica (óleo de soja) ou 

formulação lipossomal, reduzindo assim os seus efeitos nefrotóxicos. O uso de anfotericina B 

numa emulsão lipídica administrada por via endovenosa revelou elevado sucesso clínico, com 

melhoria do estado clínico do animal (Greene, 2006). Contudo, estes produtos têm a 

contrapartida de serem muito caros, por isso a sua utilização é limitada maioritariamente a 

humanos (Sánchez-Brunete et al., 2004). 

Para certos autores, três resultados PCR negativos consecutivos durante um período de 18 

meses constitui o período mínimo para se considerar um animal completamente curado 

(Cortadellas, 2003). 

Este fármaco é considerado de segunda linha, tal como o sulfato de aminosidina, em casos de 

falha terapêutica pelos antimoniais (Campillo et al., 1999). O sulfato de aminosidina é 

classificado como antibiótico aminoglicosídeo e considerado bastante tóxico para o animal em 

doses que são supostamente efectivas clinicamente contra o género Leishmania (Greene, 

2006).  

A marbofloxacina (de nome comercial Marbocyl
®

) é uma fluoroquinolona com actividade 

antibacteriana, antineoplásica e ainda antiparasitária. O seu modo de acção é a inibição da 

enzima topoisomerase II, enzima esta fundamental para a duplicação do ADN. É administrada 

por via oral, uma vez ao dia (devido à eliminação prolongada do fármaco). Pensa-se que estas 

moléculas têm a habilidade de se manterem intracelularmente, sendo posteriormente 

transportadas pelas células do sistema fagocitário de modo a expandir o fármaco até aos 

tecidos lesados. Estudos recentes levados a cabo por Vouldokis (2006) demonstram que a 
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marbofloxacina in vitro é activa contra as formas promastigotas da espécie L. infantum e 

macrófagos com formas amastigotas intracelularmente. Pensa-se que actuem pela actividade 

do TNF-α secretada pelos macrófagos e pela produção de monóxido de azoto. A 

marbofloxacina, por representar um fármaco alternativo promissor para o tratamento de 

leishmaniose visceral, torna necessário, que se realize estudos de modo a entender a sua 

actividade em animais naturalmente infectados com o género Leishmania (Vouldoukis et al., 

2006). 

 

10.5. ASSOCIAÇÕES MEDICAMENTOSAS 

Com o decorrer dos anos, vários autores têm demonstrado a eficácia do metronidazol contra 

as espécies de Leishmania no Homem. A associação do metronidazol com a espiramicina 

(de nome comercial Stomorgyl
®
) é actualmente utilizada no cão e gato, não só para o 

tratamento de infecções da cavidade oral e de glândulopatias, otites, pneumonias, metrites, 

entre outras; mas também para o tratamento adjuvante de algumas doenças infecciosas e 

parasitárias. A dose recomendada varia entre 75.000UI de espiramicina associada a 12,5mg de 

metronidazol/kg, uma vez ao dia, por via oral e com uma duração de 6 a 10 dias, e a dose de 

150.000UI de espiramicina associada a 25 mg de metronidazol/kg, uma vez ao dia, por via 

oral e com uma duração de 3 a 4 semanas. Estudos recentes comprovaram ser eficaz e bem 

tolerado o uso desta associação medicamentosa em animais infectados com a espécie L. 

infantum. Por isso, é considerado tratamento de segunda linha, muito útil para o tratamento de 

animais não responsivos ou intolerantes ao tratamento clássico (antimoniato de meglumina 

associado a alopurinol) (Pennisi et al., 2005). 

Para além desta última associação é também frequente administrar enrofloxacina isolada ou 

em combinação com o metronidazol. A enrofloxacina é uma fluoroquinolona e o seu 

mecanismo de acção é semelhante ao da marbofloxacina anteriormente referida. A razão para 

ser utilizada no tratamento de leishmaniose deve-se ao aparecimento frequente de infecções 

bacterianas secundárias sobretudo na pele (acção antibacteriana), e de alguma maneira por 

interferir na replicação do ADN do protozoário. Pensa-se também que esta possa penetrar 

intracelularmente e assim ser transportada por macrófagos e neutrófilos, de modo a favorecer 

a fagocitose e provocar directamente a morte celular. Por outro lado, o metronidazol, para 

além de ser um fármaco com actividade antibacteriana (com maior expressão para as bactérias 

anaeróbias), antiprotozoária e anti-inflamatória, também interfere com a replicação do ADN 

parasitário (pela topoisomerase IV). A dose recomendada é de 20 mg/kg SID de enrofloxacina 

e 10 mg/kg SID de metronidazol (Bianciardi et al., 2004). 
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Biarciardi e colaboradores (2004) realizaram um estudo de modo a verificar a evolução de 

canídeos sujeitos a uma terapêutica com enrofloxacina isolada ou em combinação com o 

metronidazol. Verificaram que, apesar de a enrofloxacina não actuar directamente contra o 

parasita, demonstra-se capaz de estimular a morte dos macrófagos infectados com formas 

amastigotas. Os animais sujeitos à combinação medicamentosa melhoravam 

significativamente em termos de sinais clínicos, principalmente as lesões dérmicas; contudo, 

tal como no uso de todos os outros fármacos, não se verificou cura parasitológica. Verificou-

se também que ao fim de aproximadamente 60 a 90 dias, a maior parte dos animais com 

tratamento com quinolona isolada apresentavam recidivas clínicas (Bianciardi et al., 2004). 

 

10.6. OUTROS FÁRMACOS 

Pensa-se que o cetoconazol, considerado um antifúngico, possa em algumas situações ser 

administrado como terapêutica leishmanicida, contudo com resultados irregulares em 

diferentes estudos (Campillo et al., 1999). 

A pentamidina é uma diamidina aromática utilizada, para além da leishmaniose, em 

situações de pneumocitose, babesiose e trypanossomíase. É administrada por via 

intramuscular e pode causar, além de inflamação no sítio da inoculação, hipotensão, 

taquicárdia e vómitos (Greene, 2006). Ferrer afirma utilizar uma dose de 4mg/kg, cada doze 

horas e com uma duração semanal (Ferrer, 2008b). 

Sendo a imunidade de importância clínica para a recuperação da doença, têm-se efectuado 

diversos estudos de imunoterapia destinados a potenciar ou modular a resposta imunitária do 

indivíduo, com ou sem associação de outros fármacos leishmanicidas (Campillo et al., 1999). 

Como imunomoduladores temos o levamizol e cimetidina (imunomoduladores clássicos), e 

as citoquinas e interferão gamma como imunomoduladores de nova geração. Contudo, 

existem autores que afirmam não haver eficácia significativa com o uso dos 

imunomoduladores clássicos no tratamento para a Leishmaniose canina. Reter ainda, que não 

se encontram disponíveis no mercado os imunomoduladores de nova geração (Corrales & 

Moreno, 2006; Ferrer, 2008b).  

Recentemente, vários autores associaram a existência de trombocitopénia em animais com 

leishmaniose à presença de anticorpos contra a membrana plaquetária, e por isso sugeriram a 

administração de glucocorticóides como terapêutica adjuvante. Pensa-se que a prednisona 

altere os receptores plaquetários envolvidos na agregação plaquetária, de modo que os 

anticorpos anti-plaquetas não se possam ligar aos mesmos. A prednisona é frequentemente 

utilizada em dose sub-imunossupressiva, de modo a controlar as lesões imunopatológicas, 

como glomerulonefrite, queratite, uveíte e poliartrite. No entanto, há que reter que a 
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administração de doses imunossupressivas como tratamento da leishmaniose é perigosa, pois 

diminui a imunidade celular, esta bastante importante no combate e controlo da infecção 

(Cortese et al., 2007). 

A prolactina, cuja função principal é estimular a produção de leite nos mamíferos, pode 

também ser considerada como uma citoquina derivada de linfócitos com acção pró-                 

-inflamatória, e desenvolver um papel fundamental na resposta imunitária dos animais com 

leishmaniose. Um aumento da concentração sérica de prolactina irá induzir, por sua vez, um 

aumento das interleucinas 2 e 12, do INF-γ e do TNF-α e consequentemente aumento do 

número das células CD4+. Perante esta situação, as células natural killers e os macrófagos são 

activados, e uma resposta imunitária celular é iniciada. Estudos recentes utilizaram a 

domperidona, um fármaco hiperprolactinémico como terapêutica para a leishmaniose, 

verificando-se ser eficaz no controle e redução dos sinais clínicos e na diminuição do título de 

anticorpos, contudo sem cura parasitológica completa. Tem como vantagens a administração 

oral e o poder ser utilizada em animais que apresentem insuficiência renal (Gómez-Ochoa et 

al., 2007). 

Vários estudos demonstraram que imunoterapias utilizando interferão gamma intensificam a 

resposta terapêutica da leishmaniose visceral humana refractária ou severa com antimoniais 

pentavalentes e consequentemente pode resultar numa cura rápida (Strauss-Ayali et al., 2005). 

 

11. CONTROLO E PROFILAXIA 

O controlo da Leishmaniose canina está intimamente relacionado com o controlo da 

leishmaniose humana, e pensa-se que o objectivo principal é a actuação ao nível do canídeo 

como principal hospedeiro reservatório da espécie L. infantum. Qualquer medida 

implementada para controlar a progressão da doença implica o desenvolvimento e aplicação 

de programas de controlo a áreas extensas; para isso, há que controlar os vectores biológicos 

que transmitem a doença e os hospedeiros reservatórios (Campillo et al., 1999).   

Assim, há que controlar essencialmente três frentes de luta, de modo a reduzir a prevalência 

de doença no canídeo: a 1ª frente é o controlo de insectos voadores (com a diminuição de 

flebótomos nas áreas a controlar); os hospedeiros reservatórios e a protecção dos hospedeiros 

definitivos. 

 

11.1. CONTROLO DOS VECTORES BIOLÓGICOS 

As medidas implementadas para o controlo dos vectores biológicos apenas se centram nas 

formas adultas do flebótomo e não nas formas larvares, visto desconhecer-se os lugares onde 

estas permanecem (Corrales & Moreno, 2006). 
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A medida mais destacada para este fim é a aplicação de insecticidas de acção residual, como o 

Lindano, nos locais onde os insectos permanecem em repouso, especialmente localizações 

peridomésticas ricas em vegetação, como vivendas e alojamento dos canídeos (Campillo et 

al., 1999). Na Índia, foi levado a cabo um programa de controlo com administração de DDT 

(Dichloro-Diphenyl-Trichloroethane), observando-se posteriormente resistência por parte de 

uma espécie de Phlebotomus (Corrales & Moreno, 2006). Outra possibilidade seria a 

desflorestação e posterior reflorestação com espécies vegetais desfavoráveis ao crescimento 

dos flebótomos (Campillo et al., 1999). 

O controlo intradomiciliário também é importante, por isso é benéfico a colocação de redes 

mosquiteiras nas portas de casa, cortinas, ou seja, medidas que possam reduzir a entrada do 

insecto no interior das casas (Corrales & Moreno, 2006). 

 

11.2. CONTROLO DOS HOSPEDEIROS RESERVATÓRIOS 

Alguns autores afirmam que, para controlar a infecção dos hospedeiros selvagens e canídeos 

errantes seria necessário conhecer a sua localização e posterior proceder à eliminação dos 

mesmos. Em relação aos canídeos domésticos, tudo se torna diferente, e a primeira medida a 

implementar é o diagnóstico de toda a população infectante. Para isso, é necessário instaurar 

programas regulares de diagnóstico essencialmente nos meses de Novembro a Janeiro de 

modo a detectar os canídeos infectados na época anterior de transmissão de doença (Maio a 

Outubro). Em alguns países (Brasil e China) seguir-se-ia a erradicação dos animais 

seropositivos com o método de imunofluorescência indirecta (Campillo et al., 1999). Este 

procedimento é o recomendado pela OMS, contudo, actualmente pensa-se que esta medida 

não será muito eficaz na diminuição da seroprevalência, e as principais razões para o fracasso 

deste programa são a baixa sensibilidade do método serológico escolhido e o atraso na 

eliminação dos animais positivos, que normalmente ocorre entre o dia 80 e 180 da 

amostragem (Rosypal et al., 2003). Apesar disso, na maior parte dos casos, o que ocorre é o 

estabelecimento imediato de terapêutica, de modo a eliminar ou reduzir a capacidade 

infectante do canídeo (Campillo et al., 1999). 

 

11.3. CONTROLO DOS HOSPEDEIROS DEFINITIVOS 

Este grupo de controlo, inclui medidas implementadas de modo a impedir a infecção no 

Homem e no cão; para certos autores, juntamente com a eliminação dos vectores biológicos, 

constitui a medida mais prometedora para o controlo da doença. Pode ser conseguida, através 

da protecção do animal contra a picada do insecto díptero e mediante o desenvolvimento de 
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resistência por parte dos hospedeiros através da imunoprofilaxia, mais à frente descrita 

(Campillo et al., 1999). 

Assim, as medidas preventivas levadas a cabo para interromper a transmissão do parasita ao 

hospedeiro vertebrado incluem, a utilização de insecticidas tópicos, em forma de pipetas, 

colares ou loções. Possuem duas acções importantes: uma repelente, que previne que o insecto 

vector se aproxime do hospedeiro vertebrado, impedindo a sua ingestão de sangue, e uma 

acção insecticida (que permite eliminar o flebótomo que tenha conseguido alimentar-se do 

canídeo) (Miró, 2008). 

Os insecticidas eleitos para a prevenção da picada do insecto são os piretróides sintéticos, 

como a permetrina e deltametrina (Miró, 2008). Molina e seus colaboradores (2006) 

demonstraram que a associação entre a permetrina e o piriproxifeno (um inibidor do 

crescimento do insecto) possuía um efeito repelente para a espécie Phlebotomus perniciosus, 

em relação aos canídeos, e que perdurava até um máximo de 3 semanas (Corrales & Moreno, 

2006).  

Foi recentemente desenvolvida uma combinação entre imidaclopride a 10% e permetrina a 

50% em forma de spot-on tópico (de nome comercial Advantix
®
), de fácil aplicação e com 

características profiláticas contra carraças, mosquitos, pulgas e insecto flebótomo. Estudos 

realizados por Otranto e seus colaboradores (2007) verificaram que esta combinação 

medicamentosa, em virtude da sua actividade repelente contra o insecto em questão, era 

significativamente eficaz na prevenção da Leishmaniose canina sob condições naturais e em 

regiões endémicas. Demonstraram percentagens de protecção contra o insecto à volta de 

90,36% no grupo de canídeos tratados mensalmente com o produto e entre 90,73 e 100% no 

grupo de animais sujeitos ao mesmo fármaco, mas quinzenalmente (Otranto et al., 2007). 

Estudos recentes demonstraram que tanto a utilização de spot-on constituído por permetrina a 

65% (de nome comercial Exspot
®
) como de colares impregnados com deltametrina (de nome 

comercial Scalibor
®

) é eficaz na protecção dos canídeos contra a picada do insecto flebótomo. 

Após a época de maior infecciosidade, a incidência de leishmaniose em canídeos que 

utilizaram este insecticida foi de 2,5%, verificando-se posteriormente uma redução do risco de 

infecção em cerca de 84% (Ferroglio, Poggi & Trisciuoglio, 2008). Autores demonstraram 

que, o uso destes colares impregnados de deltametrina possam reduzir a incidência de 

Leishmaniose canina e em alguns casos (exemplo no Irão), também redução da leishmaniose 

humana. Os mesmos afirmam que apenas ocorre redução da incidência de infecção, em 

regiões onde todos os animais utilizam o mesmo método de prevenção (colares), e não se 

apenas um único animal utilizar a coleira antiparasitária (Ferrer, 2008b). Em 2001, Reithinger 

e seus colaboradores afirmaram que os colares são efectivos durante 34 semanas, enquanto 



56 

 

que a aplicação da solução de permetrina a 65% deve ser realizada mensalmente (Ferroglio et 

al., 2008). 

 

12. IMUNOPROFILAXIA 

Para melhor compreender a imunoprofilaxia utilizada na leishmaniose, é necessário em 

primeiro lugar, referir a existência de três tipos de vacinas empregues, as de primeira, segunda 

e terceira geração. As vacinas de primeira geração correspondem às vacinas inactivadas 

(antigénio morto), enquanto que as de segunda geração são as vacinas vivas atenuadas, 

geneticamente modificadas. Em relação às de terceira geração, temos as vacinas originadas a 

partir de ADN antigénico, onde um gene codificante do antigénio é integrado num plasmídeo 

que depois será inoculado. De acordo com a OMS uma vacina só poderá ser comercializada 

se tiver sucesso num conjunto de fases durante a experimentação. A fase I é baseada na 

comparação de sujeitos vacinados e placebo de modo a avaliar a imunogenicidade e segurança 

vacinal. De seguida segue-se a fase II, que avaliam a protecção induzida pela vacina em 

modelos experimentais. A fase III analisa a eficácia vacinal contra a infecção natural, e para 

isso é utilizada numa população reduzida de indivíduos. Se a vacina ultrapassar com sucesso 

estes passos, poderá ser registada e industrializada e assim utilizada na fase IV contra 

populações mais alargadas (Palatnick-de-Sousa, 2008). 

Uma vacina eficaz deveria ser capaz de induzir resposta imunitária potente e duradoura do 

tipo celular. Actualmente, estão a ser utilizadas vacinas constituídas por parasita completo 

morto ou fracções do mesmo, antigénios vivos atenuados, péptidos sintéticos, proteínas 

sintéticas e proteínas recombinantes, ADN, e por fim antigénios não proteicos e imunogénicos 

expressos em vírus ou bactérias. Todas as vacinas desenvolvidas têm demonstrado ser 

bastante prometedoras através dos modelos murinos, contudo, ao passar para a fase seguinte 

das provas científicas, que testam as vacinas nos modelos caninos, os resultados tornam-se 

insatisfatórios (Corrales & Moreno, 2006). 

Pensa-se que o desenvolvimento de uma vacina para canídeos possa representar o método 

mais eficaz e prático para diminuir a incidência de leishmaniose visceral humana, e também 

contribuir para o desenvolvimento de uma vacina similar para Humanos (Giunchetti et al., 

2008). 

 

12.1. VACINAS DE PRIMEIRA GERAÇÃO 

Neste grupo compreendem-se as vacinas mortas ou inactivadas, onde o antigénio é 

administrado morto, e por isso tem uma distribuição reduzida pelo organismo já que não 

existe qualquer replicação no interior do mesmo. Implica também a administração de doses 
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maiores e múltiplas (na maior parte dos casos anualmente). Vários autores afirmam que estas 

vacinas não devem ser utilizadas isoladamente, mas sim combinadas habitualmente com a 

restante terapêutica, de modo a reduzirem os efeitos tóxicos e dolorosos da terapêutica 

antimonial. Assim, no Brasil são utilizadas como terapêutica adjuvante (Palatnick-de-Sousa, 

2008). 

Em 2008, Giunchetti e seus colaboradores desenvolveram um estudo de modo a analisar a 

imunogenicidade desenvolvida por uma vacina contra a leishmaniose visceral canina (em 

canídeos experimentais), composta por antigénio morto da espécie Leishmania braziliensis 

associado a uma saponina como adjuvante, e ainda extractos de glândulas salivares do insecto 

vector – denominada de LBSapSal. Vacinas mortas exibem uma elevada diversidade 

antigénica, assim como o potencial para activar uma forte resposta celular, essencialmente por 

linfócitos T, quando comparadas com as vacinas preparadas de subunidades purificadas ou 

vacinas de ADN. A inclusão de extractos de glândulas salivares na composição da vacina, 

parece ser vantajosa na medida em que potencia a neutralização dos efeitos anti-hemostáticos 

e imunomoduladores induzidos pela saliva do insecto díptero, o que fortifica a habilidade do 

agente patogénico em estabelecer a infecção ao hospedeiro. Em suma, pode dizer-se que a 

vacina desencadeia uma forte resposta imunitária, com aumento dos anticorpos anti-saliva e 

anti-leishmania, juntamente com um aumento dos níveis de linfócitos T CD8+ e produção de 

monóxido de azoto (Giunchetti et al., 2008). 

 

12.2. VACINAS DE SEGUNDA GERAÇÃO 

As vacinas vivas são modificadas geneticamente, nomeadamente com delecção de genes 

como o dihidrofolato-reductase e timidilato sintase, entre outros. São capazes de despoletar 

uma resposta imune, conferindo protecção ao indivíduo. Estas vacinas têm como desvantagem 

poder provocar infecção ao sujeito, e são consideradas eticamente inaceitáveis para 

administração humana (Palatnick-de-Sousa, 2008). 

Existem também vacinas que utilizam vírus recombinantes e bactérias como veículos. Por 

exemplo, temos o vírus Vaccinia expressando um antigénio LACK de espécie Leishmania 

infantum, que protege os ratos contra a espécie L. major e os canídeos contra a infecção de 

espécie L. infantum (Palatnick-de-Sousa, 2008). 

Apesar de na Europa não ser comercializada nenhuma vacina, no Brasil já existe uma vacina, 

que se baseia na imunização mediante um antigénio purificado FML (ligando fructose-      

-manose) de espécie L. donovani (nome comercial Leishmune
®
), que está a ser avaliada na 

fase IV dos estudos experimentais (Miró, 2008). Pensa-se que o principal antigénio do 

complexo FML seja a Gp63, uma glicoproteína presente na superfície celular das formas 
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amastigotas e promastigotas (Dantas-Torres, 2006b). Contudo, existem outros autores que 

afirmam que o principal antigénio é uma hidrolase nucleósida de espécie L. donovani, que 

constitui uma enzima crucial nos primeiros estadios do estabelecimento da infecção; a sua 

função é a quebra de nucleósidos, libertando ADN livre (bases purina) que são posteriormente 

utilizadas na síntese de ADN, permitindo a multiplicação do parasita (Saraiva et al., 2006). 

Certos autores afirmam que esta vacina bloqueia a transmissão da infecção, já que impede que 

as formas promastigotas das espécies L. donovani e L. chagasi (sin. L. infantum) se liguem 

aos receptores existentes no tracto intestinal do insecto vector, bloqueando assim o 

desenvolvimento do parasita. Dantas-Torres (2006) afirma que todos os animais vacinados 

com esta vacina originaram resultados positivos no teste dérmico de Leishmaniose durante 

um período de 2 a 7 meses, querendo com isto dizer que todos os animais produziram 

respostas imunes celulares, e por isso respostas protectoras à infecção (Dantas-Torres, 2006b). 

Certos autores demonstraram que esta vacina é imunogénica, imunoprofiláctica e 

imunoterapêutica (em animais infectados naturalmente) em ratos, hamsters e cães, 

associando-a a 95% de protecção e 80% de eficácia vacinal (Palatnick-de-Sousa, 2008). O 

inconveniente desta vacina reside no adjuvante escolhido, uma saponina, que mesmo sendo 

capaz de induzir o desenvolvimento de linfócitos T citotóxicos, é responsável por um largo 

espectro de efeitos adversos, essencialmente cutâneos (granulomas) e normalmente 

associados a sintomas de febre e astenia (Corrales & Moreno, 2006; Giuchetti et al., 2008; 

Ferrer, 2008b). Apesar disso, animais expostos a esta vacina provaram ser não infecciosos, 

pela ausência de sintomatologia clínica, e com resultados negativos de PCR realizados a 

amostras de sangue e linfonodos (Palatnick-de-Sousa, 2008). O programa vacinal é 

constituído por três doses vacinais, distanciadas entre elas de 21 dias (Dantas-Torres, 2006b). 

Existe ainda outra vacina que utiliza antigénios purificados, a LiESAp, composta por 

proteínas excretadas de espécie Leishmania infantum, e que, apesar de induzir protecção 

contra a infecção, não protege contra a doença grave ou morte originadas pela leishmaniose 

visceral (Palatnick-de-Sousa, 2008). 

Em 2005, Gradoni e seus colaboradores reportaram os resultados da fase III do estudo de uma 

vacina composta por uma poliproteína recombinante de sub-unidades MML – também 

denominada de Leish-111f – combinada com uma emulsão lipídica (MPL-SE) para a 

protecção de canídeos contra a infecção com a espécie L. infantum. Este antigénio quimérico 

foi gerado a partir de três antigénios recombinantes, escolhidos pela habilidade de induzir 

uma resposta imune celular no Homem e murino. São eles os antigénios recombinantes TSA e 

LmSTI1, obtidos de uma forma amastigota de espécie L. major; e o antigénio recombinante 

LeIF, originado de espécie L.braziliensis. Através deste estudo, verificou-se uma escassa 
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resposta proliferativa linfocítica e uma reduzida habilidade da MML na indução de uma 

resposta imune celular, mesmo na presença de elevados níveis de imunoglobulinas anti-MML 

produzidas pelo animal (Gradoni et al., 2005). 

Outros estudos realizados em 2007 afirmam que a mesma vacina, quando utilizada 

profilacticamente, controla a infecção provocada pelo complexo L.donovani, agente causador 

de leishmaniose visceral no Homem e canídeo. Demonstraram também a produção e 

libertação de interferão gamma, interleucina 2 e factor de necrose tumoral, citoquinas estas 

associadas à resposta imune Th1, com posterior protecção do animal contra a infecção (Coler, 

Goto, Bogatzki, Raman & Reed, 2007). 

 

12.3. VACINAS DE TERCEIRA GERAÇÃO 

Comparando com vacinas originadas de proteínas recombinantes, as vacinas de ADN são 

mais estáveis, têm a vantagem do baixo custo de produção e têm flexibilidade de combinação 

de múltiplos genes numa simples vacina. Pensa-se que o mecanismo pela qual estas vacinas 

actuam e originam uma resposta imune potente se deva à activação de uma resposta imune 

inata através da replicação intensa no interior do organismo, levando à expressão da proteína 

recombinante por longos períodos de tempo. Estas vacinas são bastante protectoras e muito 

promissoras futuramente, contudo, até à data, ainda não atingiram a fase III dos estudos 

experimentais (Palatnick-de-Sousa, 2008). 

Apesar de a protecção induzida pelas proteínas recombinantes das vacinas de segunda geração 

ser ligeiramente maior, nem as vacinas recombinantes nem as de ADN são significativamente 

diferentes das de primeira geração. Os resultados destes dois últimos grupos vacinais são 

calculados com base na redução da carga parasitária em animais de experimentação, como 

ratos (Palatnick-de-Sousa, 2008). 

 

13. PROGNÓSTICO 

 O prognóstico da Leishmaniose canina é reservado e depende essencialmente da gravidade 

das lesões originadas no decorrer da infecção, do tempo decorrido até ao estabelecimento do 

diagnóstico, da resposta imunitária individual e por fim da progressão da doença. Se o animal 

não atingir um estadio de insuficiência renal, o tratamento é frequentemente eficaz, 

melhorando a sintomatologia dérmica e visceral da doença (Greene, 2006). 
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14. LEISHMANIOSE CANINA: uma zoonose  

A leishmaniose visceral é considerada uma séria doença humana que pode ser fatal se não for 

estabelecido um tratamento. Tradicionalmente, a leishmaniose visceral afecta primariamente 

crianças e idosos; contudo, actualmente aparece muitas vezes associada secundariamente a 

adultos infectados com VIH (Vírus da imunodeficiência humana) e a adultos que recebem 

terapêutica com fármacos citostáticos ou imunossupressivos (McPhee & Papadakis, 2008). 

A transmissão da espécie L. infantum de canídeos para o Homem via insecto é considerada a 

principal via de infecção envolvida na Leishmaniose visceral zoonótica. Tanto os canídeos 

assintomáticos como os sintomáticos demonstraram ser infecciosos para o vector biológico 

género Phlebotomus. Está descrito que, os proprietários dos canídeos com Leishmaniose 

canina não estão mais predispostos a contraírem a doença. A ligação entre a infecção do 

canídeo ao Homem, difere de região para região, e vários factores contribuem para esta 

ligação, nomeadamente, o tempo de permanência no exterior (pelos canídeos), a densidade 

populacional canina e o comportamento do vector biológico. A transmissão da doença por 

contacto directo entre canídeos e o Homem é rara de ocorrer, e até hoje nunca foi 

documentada, contudo esta hipótese não pode ser rejeitada. Existem estudos realizados em 

Espanha, que demonstram que a transmissão da leishmaniose entre humanos pode ocorrer 

através da partilha de seringas (Greene, 2006). 

Canídeos infectados que receberam terapêutica leishmanicida, permanecem como hospedeiros 

reservatórios do agente infeccioso, por isso a constante preocupação dos Médicos 

Veterinários e Saúde Pública, no que concerne a propagação e disseminação da infecção pelo 

canídeo e Homem (Greene, 2006). 
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III. ESTUDO RETROSPECTIVO DOS CÃES COM LEISHMANIOSE 

CANINA OBSERVADOS DURANTE O ESTÁGIO CURRICULAR NO 

HOSPITAL ESCOLAR DA FMV 

1. MATERIAL E MÉTODOS 

O estágio curricular efectuado no Hospital da Faculdade de Medicina Veterinária, 

compreendido no período de 17 de Setembro de 2007 a 17 de Março do presente ano, foi 

essencial para a observação de 35 canídeos com leishmaniose canina. Após este período, 

foram ainda seguidos os casos através da visualização das respectivas fichas clínicas, até ao 

dia 15 de Junho do ano 2008. 

Dos 35 canídeos observados, 21 correspondiam ao sexo masculino enquanto que os restantes 

(14) eram fêmeas. As idades estavam compreendidas entre os 2 e os 15 anos.  

Durante o período hospitalar, 9/35 (26%) canídeos compareceram à consulta com o 

diagnóstico de Leishmaniose (já efectuado em outras clínicas), enquanto que os restantes 

26/35 animais foram diagnosticados em alturas distintas com leishmaniose canina no Hospital 

escolar da FMV. Destes 26/35 animais, 17/26 (65%) canídeos foram diagnosticados durante o 

estágio curricular, enquanto que os restantes 9/26 (35%) apareceram à consulta, quer para 

controlo da doença em questão, quer por outros motivos nomeadamente doenças 

concomitantes. 

Para o diagnóstico de Leishmaniose canina foram utilizadas variadas técnicas de diagnóstico, 

nomeadamente testes serológicos como o método de imunofluorescência indirecta, e técnicas 

de biologia molecular como PCR qualitativo. Para o método de imunofluorescência indirecta 

utilizaram como limiar de positividade 1/80, e ainda titulações de 1/160, 1/200, 1/240 e 1/320. 

Concomitantemente, realizou-se uma panóplia de exames complementares, nomeadamente 

hemogramas e bioquímicas sanguíneas, análises de urina tipo II, proteinogramas, análises 

citológicas e histopatológicas, bem como exames mais laboriosos, como radiografias, 

ultrasonografias e endoscopias. 

Durante o estágio curricular, foi possível recolher informação de cada caso específico de 

leishmaniose canina, bem como a posterior visualização e interpretação das fichas clínicas 

devidamente preenchidas pelo Médico Veterinário. Depois de recolhida a informação, 

procedeu-se a análise de dados e posterior construção de tabelas através do programa 

Microsoft
® 

EXCEL, como se pode observar nos Anexos 3, 4, 5, 6 e 7. 



62 

 

60%

40%

Sexo dos animais com LCan

Macho Fêmea

Para o cálculo dos resultados, utilizaram-se fórmulas estatísticas do programa supracitado, 

nomeadamente média, mediana, desvio padrão, máximo e mínimo, e são apresentados com 

arredondamento à casa da unidade. 

 

2. RESULTADOS 

 

2.1. IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA 

No Anexo 3 podemos visualizar toda a informação recolhida sobre a identificação dos 

animais com leishmaniose canina. Como já referido anteriormente, verificou-se que da 

população em estudo, constituída por 35 cães com Leishmaniose canina, 60% (21/35 animais) 

correspondiam ao sexo masculino e os restantes 40% (14/35 animais) eram do sexo feminino 

(Gráfico 1). 

 

Gráfico 1: Identificação da amostra relativamente ao sexo, utilizando Frequência relativa. 

              

 

 

 

 

 

 

Como se pode verificar na Tabela 3, a raça Indeterminada aparece em menor prevalência 

(29%, que corresponde a 10/35), em detrimento dos animais de raça pura que constituem 

cerca de 71% da população total (25 animais). Dentro desta classe, as raças observadas mais 

frequentemente foram a raça Dobermann, com 11% de frequência relativa (4/35), e das raças 

Pastor Alemão e Retriever do Labrador ambas presentes numa frequência de 9% (3/35)  

 

Tabela 3: Distribuição da população em estudo tendo em conta a raça, e correspondente 

Frequência absoluta (n). 

RAÇA n RAÇA n 

Indeterminada 10 Caniche 2 
Airedale Terrier 1 Rottweiler 2 

Cão da Serra da Estrela 1 Cão de Fila São Miguel 1 

Pitt Bull 1 Cao Australian Cattle  1 

Cão Pastor Alemão 3 Perdigueiro Português 1 

Setter 1 Husky Siberiano 1 

Dobermann 4 Drahthaar 1 

Braco Alemão 1 Retriever do Labrador 3 

Golden Retriever 1 TOTAL 35 
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14%

23%
63%

Idade dos animais com 
Leishmaniose Canina

Até aos 3 anos (inclusivé)

Entre os 3 e os 7 anos (Inclusivé)

Acima dos 7 anos

Em relação à idade correspondente de cada animal, verificou-se que a maior parte dos animais 

(22/35) diagnosticados com Leishmaniose canina apresentavam idades acima dos 7 anos 

(63%), e a média correspondia aos 8 (mais precisamente 8,02) anos, como se pode verificar 

pelo Gráfico 2.  

 

Gráfico 2: Frequência relativa (%) da idade dos animais diagnosticados com a doença. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que diz respeito à proveniência de cada animal, verificou-se que grande parte da 

população provinha do concelho de Lisboa, cerca de 43% (15/35) da amostra total, e do 

concelho de Oeiras com cerca de 6/35 animais (17%). A destacar ainda a presença de um 

animal de proprietários alemães, com uma vida nómada, e ainda um do concelho de Castelo 

Branco. 

 

2.2. SINAIS CLÍNICOS  

Pelo Anexo 4 pode constatar-se a panóplia de sinais clínicos que foram reportados nos 

animais com leishmaniose canina, uns de certa consequência da doença em si, outros 

derivados de doenças concomitantes.  

Pela análise do Gráfico 3, verificamos que 21/35 canídeos se apresentaram à consulta bastante 

prostrados (60%) e que 15/35 (43%) animais da população total tinham perda do apetite 

(anorexia). Verifica-se também que a linfoadenopatia é um sinal clínico muito consistente na 

doença. Dos 24/35 animais (69%) que se apresentam com aumento do volume dos linfonodos, 

verificou-se que 11/24 apresentavam linfoadenopatia generalizada, constituindo cerca de 46% 

desta fracção da população. Seis/24 (25%) destes animais apresentavam apenas 

linfoadenopatia dos poplíteos e 4/24 (17%) apresentavam aumento do volume dos linfonodos 

poplíteos e pré-escapulares. 

A onicogrifose foi visualizada em 7/35 dos animais que compareceram à consulta, 

constituindo 17% da população total. 



64 

 

Podemos constatar que os sinais dermatológicos são frequentemente encontrados na 

Leishmaniose canina, podendo-se verificar a sua existência em 24/35 animais da amostra total 

(69%). Desta fracção populacional, evidenciaram-se como mais frequentes a seborreia seca, 

aparecendo em 50% (12/24 animais); e lesões cutâneas localizadas a zonas específicas do 

corpo (10/24), nomeadamente as feridas ulceradas na ponta dos pavilhões auriculares e ainda 

feridas de difícil cicatrização. Destes 24 animais, 5/24 (21%) cães apresentavam alopécia 

periocular, e outros 5/24 (21%) desenvolveram hiperqueratose essencialmente localizada ao 

nariz. A mesma frequência relativa (21%) foi encontrada para as piodermatites cutâneas (5/24 

animais). Dois/24 animais (8%) apresentavam também corrimento nasal, um deles seroso e 

outro purulento. 

 

Gráfico 3: Distribuição dos sinais clínicos na população com Leishmaniose canina 

(Frequências absoluta e relativa). 

 

 

Da sintomatologia gastrointestinal constatou-se que a grande maioria dos animais apresentava 

diarreia (13/35) e/ou vómito (6/35). Verificou-se que dos 13 canídeos que desenvolveram 

diarreia, 5 (38%) apresentavam fezes de coloração normal, 4 (30%) apresentavam melena 

(sangue digerido), dois (15%) apresentavam sangue vivo (hematoquézia) e, por fim, num 

único animal foram observados ovos das espécies de Trichuris. 

Em dez animais (29%) reporta-se ainda a ocorrência de Poliúria/Polidipsia (PU/PD).  
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Adicionalmente, verificou-se que 16/35 animais apresentavam sintomatologia ortopédica, 

nomeadamente claudicação (em onze destes 16 animais, constituindo 69% da sintomatologia 

ortopédica observada). Destes onze cães que demonstraram claudicação, dois deles tinham 

sofrido ruptura do Ligamento Cruzado, um cão apresentava Poliartrite, e outro Displasia da 

Anca. Dificuldades locomotoras e diminuição dos deficits proprioceptivos constituem os 

restantes sinais clínicos constatados (cinco animais – 31%). 

Pelo Gráfico 3, pode-se igualmente constatar que os sinais oftalmológicos estavam presentes 

em 26% da população total, ou seja, em 9/35 animais. Todos estes animais apresentavam 

corrimento ocular, e muitos deles apresentavam processos inflamatórios em regiões 

localizadas do globo ocular. Assim, destes nove animais, seis apresentavam conjuntivite, 2 

queratite e apenas um animal blefarite. Em três animais pôde observar-se diminuição da 

pressão intraocular (PIO), que se relaciona com a presença de uveíte. Adicionalmente, três 

animais apresentavam diminuição da quantidade de lágrima (xeroftalmia), pelo teste de 

Schirmer. Observou-se também um caso de buftalmia, phthisis bulbi, epífora e sinéquia 

anterior. Houve ainda um animal que ficou com um olho inviável em consequência de um 

processo combinado de buftalmia, queratite grave e xeroftalmia. 

 

2.3. ALTERAÇÕES LABORATORIAIS 

Foram registados todos os hemogramas e bioquímicas séricas dos animais realizados numa 

fase anterior ao diagnóstico etiológico e instituição de uma terapêutica, como se pode 

verificar pelos Anexos 5 e 6. Em quatro animais não se realizaram análises de hemograma, 

tendo em conta variados factores como contenção de custo pelos proprietários (3 animais) e 

não comparecimento do paciente após a primeira consulta (um animal). Assim, apenas se 

conseguiram estudar os 31 hemogramas realizados. 

Através da Tabela 4, podemos observar todos os resultados dos hemogramas recolhidos, bem 

como a percentagens de animais com parâmetros acima ou abaixo dos valores normais de 

referência.  
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Tabela 4: Resultados da análise de hemograma dos 31 animais, e respectivo estudo 

estatístico. 

Legenda: 
1
(Feldman, Zinkl & Jain, 2000). VCM – Volume Corpuscular Médio; HCM – Hemoglobina 

Corpuscular Média; CHCM – Concentração de Hemoglobina Corpuscular Média; N – Neutrófilos; Máx – 

Máximo; Min – Mínimo; FR(%)↑ - Frequência relativa dos animais com parâmetro aumentado; FR(%)↓- 

Frequência relativa dos animais com parâmetro diminuído. 

 

Constata-se que 55% (17/31) da população apresenta valores de plaquetas abaixo do valor 

normal, contudo seis destes 17 animais apresentavam agregação plaquetária, e assim não 

podendo o valor ser classificado como trombocitopénia. Também se verificou diminuição dos 

valores de hematócrito, eritrócitos e hemoglobina em 42% (13/31), 39% (12/31) e 35% 

(11/31) da população total, respectivamente. 

 

Tabela 5: Alterações dos parâmetros 

bioquímicos nos animais com 

Leishmaniose canina. 

Gráfico 4: Distribuição das alterações 

bioquímicas tendo em conta a Frequência 

relativa. 

                  

Legenda: ALT – Alanina aminotransferase; FAS – Fosfatase alcalina sérica  
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1
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Média Mediana Desvio 

Padrão 
Máx Mín 

FR 

(%) 

↑ 

FR 

(%) 

↓ 

Eritrócitos (5,5-8,5x106/µL) 6,37 5,74 0,67 7,48 1,29 0 39 
Hematócrito (37-55%) 43,33 42,45 4,16 51,1 11,6 0 42 

Hemoglobina (12-18g/dl) 14,39 14,1 1,67 17,2 4,32 0 35 
VCM (60-77 fL) 68,13 68,2 2,72 75 63,5 3 3 

HCM (19,5-24,5 pg) 22,89 22,9 0,94 24,5 18,3 6 3 
CHCM (32-36 g/dL) 33,68 33,5 0,92 36 31,7 6 0 

Plaquetas (200-500x103/µL ) 224,62 258,5 59,32 398 17,6 0 55 

Leucócitos (6-17x103/µL ) 9,85 9,69 2,54 15,4 4,78 0 6 
N. segmentados (3000-11500/µL) 7126,16 7016 2171,71 11476 3489 0 0 

N. não segmentados (0-300/µL) 0 0 0 0 0 0 0 
Linfócitos (1000-4800/µL) 1673,93 1445 645,68 4000 467 0 10 

Monócitos (150-1350/µL) 424,43 329,5 314,31 1230 0 3 0 
Eosinófilos (100-1250/µL) 464 402 278,52 1188 0 6 26 

Basófilos (raros) 2,16 0 11,84 67 0 3 0 

Parâmetros 

Bioquímicos n/t (FR %) 

Hipoalbuminémia 5/25 (20) 

Hiperproteinémia 15/31 (48) 

Hiperglobulinémia 17/25 (68) 

Aumento da ALT 5/30 (17) 

Diminuição da ALT 3/30 (10) 

Aumento da FAS 1/15 (7) 

Aumento da Creatinina 4/33 (12) 

Aumento da Ureia 10/26 (38) 
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Adicionalmente, efectuaram-se Bioquímicas sanguíneas em 34 canídeos da população total, e 

tanto pela Tabela 5 como pelo Gráfico 4 se constata que, as alterações mais consistentes nesta 

doença são a hipoalbuminémia em 5/25 animais (20%), e aumento dos valores séricos de 

globulinas (hiperglobulinémia) e proteínas totais (hiperproteinémia) em 17/25 (68%) e 15/31 

(48%) canídeos da amostra total. Também se pode constatar, que os valores de ureia se 

encontravam acima dos valores normais em cerca de 38% dos animais (10/26), contudo 

apenas 4/33 apresentavam aumento do parâmetro creatinina. 

No que concerne às análises de urina Tipo II, pode-se constatar que apenas 6 animais 

realizaram urianálises, representando apenas 17% da população total. Esta análise foi 

realizada tendo em conta vários motivos e objectivos. Em dois animais foram realizadas 

variadas urianálises durante o tratamento com antimoniato de meglumina, já que os 

parâmetros renais (ureia a creatinina) foram aumentando à medida que se progredia na 

terapêutica. A dois outros animais a urianálise foi requisitada pela presença de hematúria no 

animal em questão, de modo a averiguar possíveis causas para esta sintomatologia. Noutro 

animal, a disúria existente no paciente foi a razão do pedido de urina do tipo II. Noutro 

animal, a sua realização teve como objectivo a monitorização da proteinúria e hematúria, 

prévias à instituição da terapêutica. 

A proteinúria foi um sinal consistente nas urianálises, ocorrendo em todos os animais que 

realizaram esta análise (100%) e variando a concentração de proteína na urina numa faixa 

desde os 30 mg/dL até acima de 2000 mg/dL. Registou-se hematúria no exame químico de 

urina de 3/6 animais (50%), apresentando valores no intervalo de 25 a 200 células/µL, e 

observando-se valores de 3 a 5 eritrócitos/400x nos mesmos animais (3/6) através do exame 

de sedimento por microscopia. Pôde-se constatar igualmente a presença de piúria em 3/6 

animais (50%), rondando os 1 a 4 leucócitos/µL. Em 2/6 animais (33%) pôde-se também 

registar a presença de cristais de biurato de amónio e cristais uratos amorfos. 

Em três animais foram efectuados proteinogramas; em dois deles antes da instituição de 

terapêutica (um com Glucantime
®
 e outro com Miltefosina

®
), e noutro após o tratamento com 

Glucantime
®
 aplicado (3 animais, ou seja 9%). Verificou-se que os dois proteinogramas 

efectuados antes do tratamento registavam hiperproteinémia ou valores normais de proteínas 

totais; parâmetros das fracções beta e gamma das globulinas elevados, ou apenas 

hipergammaglobulinémia; valores normais de albumina ou hipoalbuminémia, e por fim 

parâmetros normais ou diminuídos das fracções α1 e α2 globulinas. No que diz respeito ao 

proteinograma efectuado após a terapêutica (Figura 23) num canídeo, verificou-se 

hipoalbuminémia, hiperproteinémia, hipergammaglobulinémia (elevação das gamma 
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globulina), diminuição dos valores de α1 e α2 globulinas e por fim, valores normais de beta 

globulina. 

 

Figura 23: Proteinograma realizado a um canídeo antes do início da terapêutica com 

Miltefosina. 

 

 

2.4. EXAMES COMPLEMENTARES 

Os exames radiológicos abdominais foram realizados em 4 animais (11%) que se 

apresentaram com sintomatologia gastrointestinal na primeira consulta, nomeadamente com 

sintomatologia de vómitos e diarreia. Por outro lado, radiografias ao tórax foram igualmente 

realizadas em 4 canídeos. Tinham como finalidade procurar metástases pulmonares, por 

exemplo, aquando do aparecimento de um rabdomiossarcoma num canídeo com 

leishmaniose; e essencialmente em situações de suspeita de doença cardíaca. Adicionalmente, 

foi executada num canídeo com corrimento nasal bilateral. Realizaram-se exames 

radiográficos coxofemorais em três canídeos que se apresentaram à consulta com claudicação 

essencialmente dos membros posteriores. Verificou-se que um apresentava apenas artroses, 

outro displasia de anca, e no terceiro não se identificou a causa. 

No que concerne à ultrasonografia, tenho a referir que oito animais (23%) foram sujeitos a 

uma ultrasonografia abdominal, enquanto que apenas um realizou ecocardiografia, por 

suspeita de neoplasia cardíaca. Em relação às ecografias abdominais, em dois animais foi 

diagnosticada Hiperplasia Benigna da Próstata (aumento do tamanho prostático e ecotextura 

homogénea), num associado a neoplasia testicular, e no outro do pénis (heterogenicidade na 

ecotextura). Adicionalmente, foi realizado numa cadela com suspeita de piómetra, que acabou 

por se confirmar ecograficamente. Nos restantes animais, o exame foi efectuado no 

seguimento de investigação diagnóstica de alterações gastrointestinais como vómito e 

diarreia, e também num animal com elevação das enzimas hepáticas. 

Foi ainda realizada uma endoscopia num canídeo que apresentava vómito incoercível, sempre 

após as refeições e não responsivo a terapêutica anti-emética. Pela endoscopia foi 

Albumina 

γ globulina 

β globulina 

α1 globulina 
α2 globulina 
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diagnosticada uma estenose esofágica, e no mesmo tempo foi corrigida por dilatação 

juntamente com a colocação de um tubo gástrico. 

 

2.5. DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO  

Em relação ao diagnóstico da doença, 21 canídeos (81%) foram diagnosticados por meio de 

serologia, através do método de imunofluorescência indirecta, enquanto que apenas 3 foram 

diagnosticados exclusivamente pelo método PCR, através de aspirados de medula óssea, 

como se pode verificar no Gráfico 5. 

Dos 23 animais com Leishmaniose canina diagnosticados por IFI (em 2 animais se utilizaram 

as técnicas de PCR e IFI simultaneamente) verifica-se que 61% (14/23) dos animais 

apresentava títulos serológicos acima do limite superior (1/320), e a segunda faixa mais 

frequente foi a de animais com detecção de título de anticorpos de 1/160 (Gráfico 6). 

 

Gráfico 5: Distribuição da população pelo 

método de diagnóstico escolhido 

(frequências absoluta e relativa). 

Gráfico 6: Distribuição da população em 

relação ao título de anticorpos encontrado em 

cada animal, pelo método de IFI. 

  

 

Tendo em conta o Anexo 3 e observando o Gráfico 7, no que diz respeito ao ano de 

diagnóstico da doença verifica-se que em 2007 foram diagnosticados 15/35 (43%) cães com a 

doença, enquanto que em 2008 foram diagnosticados 9/35 animais, ou seja, com frequência 

relativa a rondar os 20%. Os animais diagnosticados nos anos compreendidos entre 2002 e 

2007, compareceram à consulta do Hospital escolar para controlo da doença ou por outras 

doenças concomitantes. 
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Gráfico 7: Distribuição da população tendo em conta o ano de diagnóstico. 

 

 

2.6. DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS CONCOMITANTES 

Em relação às doenças concomitantes, como se pode verificar pela Tabela 6, apenas 18/35 

(51%) animais da população total apresentaram outras patologias. As parasitoses transmitidas 

por ixodídeos constituem uma relevante percentagem das doenças existentes, nomeadamente 

a Babesiose, Rickettsiose e Ehrlichiose, atingindo 7/18 (39%), 8/18 (44%) e 4/18 (22%) 

canídeos com Leishmaniose, respectivamente. As otites também constituem uma fracção 

importante das doenças concomitantes, atingindo 4/18 canídeos (22%). 

 

Tabela 6: Distribuição das doenças concomitantes existentes na população total de cães com 

Leishmaniose canina. 

DOENÇAS 

CONCOMITANTES 
n 

DOENÇAS 

CONCOMITANTES 
n 

DOENÇAS 

CONCOMITANTES 
n 

Rickettsiose 8 Rabdomiossarcoma 1 Borreliose 1 
Babesiose 7 Estenose Esofágica 1 Parasitas intestinais 

(Trichuris spp.) 

1 

Ehrlichiose 4 Fractura Mandíbula 1 Espondilite Anquilosante 1 

Otites 4 Piómetra 1 Fibroma interdigital 1 

HBP 2 Tumor Testicular 1 Dermatite por Malassezia 1 

Ruptura do LC 2 Orquite/epididimite 1 TOTAL 18 

    Legenda: HBP – Hiperplasia Benigna da Próstata; LC – Ligamento Cruzado 

 

2.7. TERAPÊUTICA INSTITUÍDA 

Toda a informação recolhida sobre a terapêutica instituída, bem como a sua correspondente 

dose, quantidade administrada e duração, está compilada no Anexo 7. 

Dos 35 canídeos com leishmaniose, apenas em um não foi atribuída nenhuma terapêutica já 

que ele foi eutanasiado por decisão dos proprietários, antes de qualquer tentativa 

medicamentosa.  
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Gráfico 8: Distribuição da população relativa à terapêutica instituída nos animais com 

Leishmaniose canina. 

 

 

Através do Gráfico 8, pode constatar-se que 15 animais (44%), dos 34 que receberam 

tratamento contra a leishmaniose, apenas receberam alopurinol, enquanto que os restantes 

19/34 animais receberem tratamento combinado de variados fármacos. Assim, 16/34 canídeos 

(47%) receberem tratamento leishmaniostático com alopurinol juntamente com um fármaco 

leishmanicida, o antimoniato de meglumina (Glucantime
®
). Adicionalmente, 2/34 animais 

(6%) receberam tratamento combinado de alopurinol com miltefosina, e apenas 1/34 (3%) 

canídeo recebeu tratamento com metronidazol, enrofloxacina e alopurinol; deste ciclo depois 

iniciou Glucantime
®
 em associação com alopurinol. 

Em relação à dose de alopurinol administrada, esta tende a variar entre os 10 mg/kg PO BID e 

os 30 mg/kg PO BID com uma duração mínima de 30 dias (apenas num animal), enquanto 

que nos restantes a terapêutica foi instituída indefinidamente. 

Tendo em conta o Glucantime
®
, pôde-se constatar que em 15 de 16 animais que receberam 

este fármaco na terapêutica instituída, foi utilizada a dose de 50 mg/kg SC BID ou de 100 

mg/kg SC SID. Finalmente, um único animal recebeu o fármaco leishmanicida na dose de 75 

mg/kg SC BID. Em relação à duração do tratamento com este fármaco, esta tende a variar: em 

12 dos 16 animais que receberem esta terapêutica, esta teve uma duração de 20 dias, com 

repouso de 10 dias (isto é, dois ciclos de 10 dias seguidos, intervalados por um período de 

descanso de 10 dias, para reavaliar a condição do animal). Os restantes 4 animais tiveram 

durações terapêuticas diferentes, de, 10 dias, 21 dias, 30 dias e 40 dias respectivamente. 

Para a miltefosina (Milteforan
®
), a dose utilizada para os dois animais foi a de 2 mg/kg PO 

SID, durante 28 dias consecutivos. 

TRATAMENTO
INSTITUÍDO

Alopurinol

Alopurinol + Glucantime®

Alopurinol + Miltefosina

Fluidoterapia + Metronidazol + Enrofloxacina + Alopurinol + Glucantime®

Frequência:

47%

44%

3%
6%
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Em relação à associação medicamentosa de metronidazol com enrofloxacina, o animal em 

questão ficou internado durante 15 dias no Hospital Escolar, de modo a receber fluidoterapia 

juntamente com a medicação. Foram administrados metronidazol na dose de 10 mg/kg EV 

BID e enrofloxacina na dose de 5 mg/kg EV BID. 

 

2.8. TERAPÊUTICA COMPLEMENTAR 

Para os animais que tinham desenvolvido uma ou mais parasitoses transmitidas por ixodídeos, 

supracitados, tiveram um tratamento complementar com proprionato de imidocarb (de nome 

comercial Imizol
®
) e ainda doxiciclina (de nome comercial Actidox

®
). Em relação ao Imizol

®
, 

são administradas duas injecções na dose de 6,6 mg/kg, por via SC ou IM, intervaladas por 

um período de 2 a 3 semanas. A dose de doxiciclina administrada é de 5 a 10 mg/kg PO BID, 

juntamente com as refeições e por um período variado; contudo é frequentemente 

administrada durante 21 dias consecutivos. 

Para atenuar a sintomatologia gastrointestinal, nomeadamente em situações de diarreia, 

administrou-se metronidazol (Flagyl
®
), e a dose utilizada era de 15-25 mg/kg PO BID, com 

uma duração variável (na maior parte das vezes atingindo os 15 dias). O sucralfato foi 

bastante utilizado nesta sintomatologia, sendo um potente protector da mucosa gástrica que 

também actua ao nível do tracto intestinal, essencialmente em situações de úlceras. De nome 

comercial Ulcermin
®
, é utilizado na dose de 500 mg (para cães com peso inferior a 20 Kg) ou 

1 a 2 g (cães com peso superior a 20kg) PO BID ou TID. Também se podia administrar 

omeprazol, um inibidor da bomba de protões (Losec
®

), na dose de 0,5 a 1,5 mg/kg PO SID. 

Para os animais que apresentavam vómito na consulta, era-lhes administrada metoclopramida, 

um modificador da motilidade intestinal de nome comercial Primperam
®
, na dose de 0,5 

mg/kg via PO BID ou TID, juntamente com um antagonista dos receptores H2, 

nomeadamente a famotidina (Lasa
®
), na dose de 0,5 a 1mg/kg PO SID ou BID. 

Para os animais que desenvolveram otites externas como doença complementar era-lhes 

instituída uma associação medicamentosa de miconazol, prednisolona e polimixina B 

(Conofite Forte
®
), aplicando 3 a 5 gotas duas vezes ao dia, após limpeza do canal auricular, 

com uma duração média de 10 dias. 

A animais que apresentavam claudicação essencialmente dos membros posteriores, era-lhes 

administrado anti-inflamatórios não esteróides, como carprofeno (Rimadyl
®
), na dose de 2 a 4 

mg/kg PO BID, ou firocoxib (Previcox
®
). Alguns animais não melhoraram com esta 

terapêutica por isso foi-lhes instituída corticoterapia, essencialmente com prednisolona 

(Lepicortinolo
®

), utilizando doses anti-inflamatórias (cerca de 0,5 a 1mg/kg PO BID). A 

metilprednisolona (Medrol
®
), foi administrada num animal que desenvolveu espondilite 
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anquilosante. A administração de protectores articulares era prática corrente em animais que 

apresentavam dor no movimento, claudicação, ou desenvolvimento de artrites.  

A um animal que desenvolveu disúria após o tratamento com Glucantime foi administrado 

cefadroxil, uma cefalosporina de 1º geração, e alterada a ração habitual para ração renal. 

Num animal com diagnóstico de parasitose intestinal por Trichuris spp., pelo método 

coprológico, foi-lhe instituído nitroscanato (Lopatol
®
) em duas administrações com intervalo 

de um mês e posteriormente a cada três meses. 

Em alguns dos animais que apresentavam elevação das transaminases e da fosfatase alcalina 

foi instituída terapêutica com protector hepático, nomeadamente a S-adenosilmetionina, de 

nome comercial Denosyl
®
, na dose de 20 mg/kg/dia durante aproximadamente 6 semanas, 

associada com ácido ursodeoxicólico (Destolit
®
), na dose de 10 a 15 mg/kg PO SID, e 

alteração da dieta para ração hepática. 

Existe ainda uma variada gama de fármacos que se podem utilizar tendo em conta a 

sintomatologia ocular existente. A animais que apresentaram uveíte foi instituída terapêutica 

com cloranfenicol (Clorocil
®
) colírio 1 gota a cada quatro a oito horas e pomada (para 

actuação nocturna). O cloranfenicol, sendo um antibacteriano, é utilizado também no 

tratamento de blefarites e conjuntivites. A atropina (Atropocil
®

), sendo considerado um 

fármaco midriático e/ou ciclopégico é utilizado em caso de patologia inflamatória do 

segmento anterior do olho, dificultando a formação de aderências. A sua acção resulta da 

inibição da contracção do esfíncter pupilar. A tropicamida (Tropicil
®
) é também um fármaco 

midriático, relativamente pouco potente e com acção de curta duração, administrando-se a 

cada doze horas. Para situações de queratites graves e xeroftalmia administrou-se 

oxitetraciclina (Terricil
®

) a cada hora. A associação medicamentosa de prednisolona e 

cloranfenicol, de nome comercial Predniftalmina
®
, foi também utilizada juntamente com 

cloranfenicol, ciclosporina a 0,2% e ainda o fármaco Vidisic
®
 (associação de carbómero e 

cetrimida), muito utilizado para insuficiência lacrimal. A ciclosporina (Optimmune
®

), 

administrada a cada doze horas, é utilizada em situações de queratoconjuntivite seca para a 

estimulação lacrimal. Também se utilizou gentamicina (Gentocil pomada
®
 ou Tiacil

®
 colírio), 

indicada principalmente para tratamento de infecções superficiais, como blefarites e 

conjuntivites, ou então em situações de úlcera da córnea de origem bacteriana, essencialmente 

pelo género Pseudomonas. Sob a forma de colírio, deve administrar-se em cada olho afectado 

uma gota a cada duas horas. 

Para o tratamento de dermatites bacterianas e piodermites, administraram-se antibióticos de 

largo espectro como amoxiciclina associada a ácido clavulânico, na dose de 12,5 a 25 mg/kg 

PO BID ou TID, ou então cefalosporinas, como a cefalexina (cefalosporina de 1ª geração) na 
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dose de 10 a 30 mg/kg PO BID ou TID, normalmente com uma duração média entre os 15 a 

21 dias, dependendo da infecção em questão. 

 

2.9. RESPOSTA À TERAPÊUTICA INSTITUÍDA 

Em relação ao grupo de animais (15/35) que tiveram como terapêutica instituída alopurinol 

em monoterapia, verifica-se que dois deles acabaram por morrer, um secundariamente a outra 

doença intercorrente (estenose esofágica), e o outro eutanasiado por opção dos proprietários.  

Adicionalmente, por altura do diagnóstico de leishmaniose canina a dois animais, foram 

também diagnosticadas as parasitoses Ehrlichiose, Babesiose e Rickettsiose no início do ano 

de 2007, sendo que foram por isso internados de modo a melhorarem o estado clínico e de 

modo a corrigir as alterações laboratoriais mais evidentes, como acentuada anemia e 

trombocitopénia. Depois de receberem alta, não houve mais nenhuma informação acerca dos 

mesmos.  

Um animal diagnosticado com leishmaniose, e que nas análises bioquímicas revelou aumento 

das transaminases e fosfatase alcalina, não voltou a comparecer à consulta no Hospital 

Escolar depois de lhe ter sido instituída terapêutica com s-adenosil-metionina (Denosyl
®
), 

ácido ursodeoxicólico (Destolit
®
) e alteração da dieta para ração hepática. 

A três animais diagnosticados com Leishmaniose canina no ano de 2007, foi instituída 

terapêutica com alopurinol, não tendo recorrido ao Hospital para controlo da evolução da 

doença. Dois destes animais apresentavam análises bioquímicas normais, com excepção de 

um que apresentava apenas hiperglobulinémia. Em relação às análises de hemograma, tenho a 

constatar que todos eles apresentavam parâmetros dentro dos valores normais, com excepção 

de um que apresentava ligeira anemia e trombocitopénia. 

Adicionalmente, dois canídeos diagnosticados em 2002 e 2004, só compareceram de novo à 

consulta uma única vez até ao ano de 2008, respectivamente para controlo da doença em si, e 

por intercorrência infecciosa (piómetra).  

Concomitantemente, existe um grupo de quatro animais que iniciaram tratamento com 

alopurinol nos anos de 2003, 2006 e 2007, e que compareceram frequentemente ao Hospital 

escolar para monitorização da doença. Três deles foram monitorizados anualmente, com a 

realização de análises de hemograma e bioquímica, para as quais apresentaram resultados 

dentro dos valores de referência. Em relação ao canídeo diagnosticado em 2003, encontra-se a 

fazer terapêutica com alopurinol desde a altura do diagnóstico, sem nunca ter feito tratamento 

leishmanicida. Até à data presente, este animal foi internado variadas vezes de modo a 

normalizar os parâmetros de função renal (ureia e creatinina) que se encontravam acima dos 

valores de referência, e, durante alguns meses, chegou mesmo a necessitar da administração 
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subcutânea de soro em casa de modo a não desenvolver insuficiência renal. Ao longo do seu 

seguimento, o animal tem apresentado persistentemente parâmetros de função renal 

ligeiramente elevados, contudo controlados, mantendo-se assim em vigilância periódica. 

Em relação ao animal que iniciou o protocolo combinado de enrofloxacina e metronidazol, 

optou-se pelo seu internamento de modo a iniciar a terapêutica associada a fluidoterapia, 

essencial ao esquema seleccionado para optimizar a função renal. Tendo em conta esse 

objectivo, foram necessários apenas 6 dias para normalizar os parâmetros. Posteriormente, 

iniciou-se o fármaco leishmanicida (Glucantime
®

), com posterior monitorização laboratorial 

no período de repouso entre os dois ciclos e no final do tratamento. No final da terapêutica, as 

análises hemograma e bioquímicas encontravam-se dentro dos valores normais, com excepção 

de hiperglobulinémia ligeira. Cinco meses depois, o canídeo compareceu de novo a consulta 

para reavaliação, verificando-se nessa data a normalização da hiperglobulinémia pré-

existente.  

Tendo em conta os dois únicos animais que receberam tratamento com alopurinol associado 

a miltefosina, verificou-se acentuada melhoria no estado geral de ambos os animais e 

igualmente nas análises laboratoriais efectuadas no final da terapêutica. Em ambos se 

verificou positividade na pesquisa dos géneros Ehrlichia, Rickettsia e num deles também de 

Babesia, e alterações hematológicas (como anemia e trombocitopénia) foram constatadas nos 

dois animais. Foram internados no Hospital, e instituiu-se-lhes terapêutica com doxiciclina e 

dipropionato de imidocarb. Lentamente, os parâmetros de eritrócitos, hematócrito, 

hemoglobina e plaquetas foram-se aproximando dos valores de referência. No final do 

tratamento, ambos os animais tinham já normalizado todos os parâmetros bioquímicos, 

nomeadamente pela ausência de proteinúria e hematúria presentes num dos animais no início 

do tratamento. No que diz respeito aos parâmetros hematológicos, estes não atingiram os 

valores de referência no final do tratamento, mas constatou-se uma evidente melhoria. É de 

notar ainda a franca melhoria clínica em ambos os canídeos. 

Dos 34 canídeos com Leishmaniose canina e que receberam tratamento, já foi referido que 16 

deles (47%) receberam o protocolo combinado de alopurinol com antimoniato de 

meglumina. 

Primeiramente, é de salientar que, destes animais, três não compareceram à consulta depois de 

lhes comunicada a terapêutica a instituir. Adicionalmente, dois canídeos não compareceram à 

consulta após o final do tratamento efectuado, mesmo após agravamento da hiperproteinémia 

num deles.  

É de referir que um animal diagnosticado com leishmaniose canina no ano de 2005, acabou 

por morrer após 3 anos de evolução. Foram instituídos dois ciclos de tratamento com 
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Glucantime
®
, intervalados por um período de 2 anos. O primeiro tratamento (realizado no ano 

de 2005) foi efectuado com sucesso, já que se constatou melhoria clínica, normalização dos 

parâmetros laboratoriais previamente alterados, e as análises de monitorização realizadas um 

ano depois confirmaram o controlo da doença. Contudo, no ano de 2007 teve uma recidiva, 

apresentando novamente um quadro de trombocitopénia e hiperglobulinémia, pelo que se 

optou pela instituição de novo tratamento com Glucantime
®
. Aquando do final do tratamento, 

todos os valores tinham normalizado, com excepção dos valores hematológicos 

(trombocitopénia grave e anemia ligeira). Por este motivo, colocou-se a hipótese de 

intercorrência infecciosa, nomeadamente de alguma parasitose transmitida por ixodídeos. 

Confirmou-se positividade para as três, e foi-lhe instituída terapêutica eficaz, com melhoria 

do quadro clínico. Passado poucos meses, o animal compareceu de novo ao Hospital; à 

observação, apresentava-se muito deprimido, caquético, desidratado, com presença de sangue 

nas fezes, bem como hipotermia e aumento do tempo de replecção capilar (TRC). As análises 

efectuadas revelaram hipoalbuminémia, ALT diminuída, hiperglobulinémia associada a 

normoproteinémia, e elevação dos parâmetros de creatinina e ureia (3,4 e 62 

respectivamente), com hemograma dentro dos valores de referência. Acabou por morrer um 

dia depois. 

Constatou-se que, dos 16 animais, nove animais (56%) responderam eficazmente à terapêutica 

instituída, visto que além da franca melhoria sintomatológica, ainda apresentaram parâmetros 

laboratoriais dentro dos valores de referência ou significativamente melhores (isto é, mais 

aproximados dos valores normais) quando comparados com as análises pré-tratamento. Dois 

destes animais (2/9) foram hospitalizados durante o tratamento, numa tentativa de normalizar 

a função renal, atingindo com sucesso os valores de referência de ureia e creatinina no final 

do tratamento. É de referir que destes 9 animais, quatro foram monitorizados regularmente 

mas tendo apresentado sempre análises inocentes, sem alterações laboratoriais. Em dois deles, 

diagnosticados no ano de 2002 e 2003, é importante salientar que foram efectuadas análises 

de controlo de 6 em 6 meses até à presente data. 

Contrariamente aos animais previamente discutidos, em três canídeos o tratamento não foi tão 

eficaz. Num destes animais, ao qual foi instituída terapêutica com Glucantime
®
 na dose de 75 

mg/kg BID durante 4 semanas consecutivas, verificou-se ligeira melhoria nos parâmetros 

hematológicos, contudo mantendo ligeira anemia e trombocitopénia. Os parâmetros 

bioquímicos mantiveram-se sobreponíveis, com excepção das proteínas totais que retornaram 

aos valores de referência, isto é, diminuíram. Um ano depois, após deterioração clínica e 

laboratorial, tentou instituir-se novo tratamento com Glucantime
®
, mas sem aprovação pelos 
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proprietários. Contudo, em 2008 mantém alopurinol em monoterapia, com estabilidade clínica 

e mantendo as alterações laboratoriais anteriormente descritas. 

Em relação aos outros dois animais, um deles teve de interromper a terapêutica com 

Glucantime
® 

três dias após a sua instituição, já que iniciou quadro clínico de prostração, 

letargia e recusa alimentar. De seguida foi proposto internamento hospitalar, onde foi possível 

o diagnóstico de litíase renal associada a cistite (com coágulos) por recurso a ecografia 

abdominal. Depois de medicado foi proposta alta clínica, não tendo comparecido a consulta 

posteriormente.  

Finalmente, reporta-se um animal a quem, durante tratamento com Glucantime
®
, foi 

diagnosticado com Babesiose e Rickettsiose. Posteriormente, o quadro clínico do animal 

piorou, e as análises laboratoriais revelaram anemia, trombocitopénia, e hiperglobulinémia 

associada a hipoalbuminémia. No final do tratamento para a leishmaniose e parasitoses 

transmitidas por ixodídeos constatou-se melhoria dos valores hematológicos e bioquímicos, 

apresentando apenas elevação dos níveis de ureia. Foi aconselhada monitorização clínica no 

Hospital cerca de 1 mês depois, mas a consulta não foi efectivada por falta de comparência do 

animal.  

 

2.10. PROFILAXIA 

Tendo em conta que parte da informação foi retirada da ficha clínica, em 11 canídeos (31%) 

não foi possível obter qualquer informação acerca da profilaxia utilizada (nomeadamente 

naqueles cujo diagnóstico foi feito anos antes, encontrando-se actualmente em vigilância). Por 

outro lado, nos restantes constatou-se que 10 animais (29%) não tinham a desparasitação 

externa em dia. Assim, apenas uma pequena fracção dos animais em estudo tinha realmente a 

profilaxia actualizada, nomeadamente em 14 animais, que constituem 40% da população total. 

É de ter em conta que esta informação foi obtida por questionário aos proprietários no 

momento da consulta, não havendo hipótese de confirmar a actualidade da profilaxia em 

causa. Contudo, destes 14 animais, em sete os proprietários não sabiam o nome do 

desparasitante administrado aos seus animais. Os restantes utilizaram como desparasitantes 

externos: o imidaclopride (Advantage
®
), associação medicamentosa de imidaclopride e 

permetrina (Advantix
®
) e ainda coleiras impregnadas de deltametrina (Scalibor

®
). 

 

3. DISCUSSÃO 

O estudo retrospectivo foi efectuado numa população de 35 animais, amostra relativamente 

reduzida, e da qual não se podem retirar ilações absolutas em relação à prevalência da 

população total, mas apenas retirar determinadas conclusões, válidas para esta amostra. Para 
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além disso, este estudo teve como únicas fontes de recolha de dados as fichas clínicas do 

Hospital Escolar e a informação recolhida por parte da autora no decorrer da consulta 

hospitalar. Por isso, tendo em conta estes factores, alguns resultados podem não estar de 

acordo com a informação apresentada na revisão bibliográfica supracitada. 

Foi verificado neste estudo uma maior prevalência de leishmaniose no sexo masculino (60%), 

ainda que alguns autores afirmem que em zonas endémicas da doença, não pareça existir 

diferença na prevalência em canídeos do sexo masculino e feminino (Rosypal et al., 2003) 

Tendo em conta a disposição rácica da nossa população, encontraram-se mais 

prevalentemente as raças Dobermann, seguida da raça Pastor Alemão e Retriever do Labrador 

Em 2003, Franca-Silva e colaboradores afirmaram que animais de pêlo curto têm maior 

probabilidade de contrair leishmaniose em comparação com cães de pêlo longo. Outros 

autores afirmam também que as raças Pastor Alemão e Dobermann são mais predispostas em 

detrimento de outras, o que corrobora os achados encontrados neste estudo (Campino et al., 

1995). 

Adicionalmente, verificou-se uma prevalência da doença significativamente maior em 

animais acima dos 7 anos de idade, constituindo cerca de 63% de toda a população em estudo. 

Tal situação pode ser explicada, em parte, pela situação clínica e estado imunitário mais 

deprimido que os animais geriátricos possuem, já que, a partir de certa idade, o animal deixa 

de responder eficazmente ao contacto com o agente etiológico em questão. Tendo em conta 

que animais velhos possam ter com maior facilidade alterações a nível renal, também se 

consideram mais susceptíveis ao desenvolvimento da doença clínica. Apesar disso, sendo a 

leishmaniose uma doença crónica, os sinais clínicos podem desenvolver-se em 3 meses a 7 

anos após a infecção (Greene, 2006). Assim, animais que são diagnosticados acima dos 7 

anos, podem no entanto ter tido contacto com as formas infectantes de Leishmania numa fase 

mais jovem da sua vida, terem sido resistentes à doença em si e só terem manifestado 

sintomatologia aquando de uma deplecção do sistema imunitário, ou desenvolvimento de uma 

outra doença concomitante. Outra justificação tem a ver com o tempo de exposição ao vector 

biológico, já que animais geriátricos tiveram maior tempo de exposição ao flebótomo, quando 

comparados com os animas jovens. 

Em relação à localidade de proveniência de cada animal, constatou-se neste estudo uma maior 

frequência da doença no concelho de Lisboa (43%). Estudos anteriores afirmam prevalências 

de infecção na zona de Lisboa a rondar os 19,2% (Cortes et al., 2007). O facto de neste estudo 

a prevalência ser francamente superior, pode justificar-se pela localização do Hospital escolar 

da FMV no centro de Lisboa, pelo que é mais facilmente recorrido pelos proprietários dos 

animais residentes nesta área. 
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Tendo em conta que a leishmaniose é uma doença sistémica, possui grande variabilidade 

clínica. Inicialmente ocorre sempre uma alteração do estado orgânico do animal, com perda 

de peso, que é progressiva até ao desenvolvimento de caquexia no estadio mais terminal da 

doença, esta última acompanhada sempre de apatia e prostração (Campillo et al., 1999; 

Greene, 2005). Como se pôde comprovar, cerca de 60% da população compareceu ao 

Hospital veterinário, numa primeira consulta, por motivos de prostração, de emagrecimento 

(em 23%) e diminuição do apetite (em 43% da população).  

No que toca à sintomatologia dermatológica, esta esteve presente em 24 animais da população 

em estudo (69% do total), nomeadamente a seborreia seca (em metade desta fracção 

populacional), as lesões cutâneas (essencialmente ulcerativas e de difícil cicatrização), bem 

como a alopécia periocular e a hiperqueratose. Greene afirma que as lesões dermatológicas 

são observadas em 56 a 90% dos canídeos afectados, o que valida os nossos resultados. Além 

disso, todas as lesões encontradas no estudo retrospectivo são claramente descritas na maior 

parte dos livros e artigos como as lesões dermatológicas mais características (Campillo et al., 

1999; Greene, 2005; Corrales & Moreno, 2006). A onicogrifose foi presenciada no estudo em 

cerca de 7 canídeos (17%). 

A linfoadenopatia foi constatada na maior parte dos animais com leishmaniose, em cerca de 

69% da população total. Dentro destes, verificou-se que os linfonodos mais afectados pela 

doença eram os poplíteos, pré-escapulares e retro-faríngeos. Contudo, em cerca de 46% dos 

animais que apresentavam aumento do volume de linfonodos, este era generalizado. Para 

muitos autores, a linfoadenopatia generalizada (juntamente com a perda de peso), constituem 

os sinais clínicos mais frequentemente observados (Corrales & Moreno, 2006). Esta 

prevalência encontrada pode ter na realidade alguma variação pela subjectividade da 

avaliação do tamanho dos linfonodos.  

Como sinais gastrointestinais, verificou-se claramente que diarreia e vómito (muitas vezes em 

simultâneo), eram os sinais mais consistentes da doença em si (ocorrendo em 37% e 7% 

respectivamente). De acordo com a coloração da diarreia supracitada, podemos considerar que 

canídeos com hematoquézia nas fezes apresentam diarreia de Intestino Grosso (colite), 

enquanto que a presença de melena nos sugere diarreia de Intestino Delgado. De acordo com 

as prevalências encontradas neste estudo, verificou-se que a diarreia de intestino delgado foi 

muito mais frequente que a de intestino grosso; tal é corroborado por alguns autores, que 

consideram a colite crónica como incomum na leishmaniose canina (Adamama-Mouraitou et 

al., 2007). Alguns autores afirmam ainda que a diarreia ocorre maioritariamente associada a 

insuficiência renal e hepática (Adamama-Mouraitou et al., 2007). Neste estudo, ainda que a 
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associação com insuficiência renal estivesse presente em quatro canídeos (com elevação dos 

parâmetros de função renal), em nove não se verificou esta associação. 

Dos 35 animais, podemos constatar que 29% da população total (10 animais) apresentaram 

poliúria associada a polidipsia. Existe uma panóplia de causas que provocam PU/PD, 

nomeadamente insuficiência renal crónica, piómetra, patologia endócrina (como diabetes 

mellitus, hiperadrenocorticismo, hipertiroidismo), doença gastrointestinal, pielonefrite, 

doença hepática, entre outras (Elliott & Grauer, 2007). Esta sintomatologia encontrada nos 

animais com leishmaniose revelou-se na maior parte das vezes pontual e de rápido 

desaparecimento. Num dos casos, esta alteração verificou-se em associação ao diagnóstico de 

piómetra. Em três animais, os parâmetros renais encontravam-se aumentados, o que sugere 

como causa de PU/PD a insuficiência renal. Adicionalmente, observou-se um canídeo com 

tumor testicular, que por si só também poderá explicar a PU/PD. Em relação aos restantes, 

não temos informação suficiente para chegar a uma conclusão da causa subjacente. 

Tendo 43% da população em estudo apresentado alterações esqueléticas, verificou-se que a 

claudicação era o sinal mais prevalente. Gimenéz & Menéndez (2005) corroboram os nossos 

resultados ao afirmar que a sintomatologia mais frequentemente observada na leishmaniose 

canina seria a claudicação, bem como a atrofia muscular (também observada em dois 

animais), a inflamação e dor articular. Todas estas lesões são consequência da presença de 

poliartrite, polimiosites e lesões ósseas, como se pôde verificar num canídeo da população que 

apresentava poliartrite. Cucinotta e colaboradores afirmam que a poliartrite é consequência da 

deposição dos imunocomplexos com posterior reacção de hipersensibilidade (Gimenéz & 

Menéndez, 2005). Contudo, em três animais a claudicação não tinha provavelmente esta 

etiologia, visto terem sido diagnosticadas outras doenças ortopédicas (como ruptura do 

Ligamento cruzado e displasia da anca), que por si só podem explicar a sintomatologia. 

As afecções oculares foram observadas numa prevalência de 26% da totalidade da amostra, 

sendo que processos inflamatórios como conjuntivite, queratite e blefarite foram reportados. 

Segundo o que Sauquillo publicou em 2005, estas patologias são frequentes, e apresentam-se 

como engurgitamento vascular, hiperémia, eritema e ainda secreções mucopurulentas. 

Contudo, temos de equacionar a hipótese de ocorrência de conjuntivite secundária a outras 

causas. Adicionalmente, dos 9 animais que apresentaram afecções oculares, foi observada 

uveíte em três canídeos, o que é corroborado por Sauquillo (2005), afirmando desenvolverem-

se como consequência da deposição de imunocomplexos e do próprio parasita ao nível da 

úvea. 

A realização de exames complementares, revelou como principais alterações hematológicas 

trombocitopénia (em 55%), e anemia, com diminuição dos valores de hematócrito, eritrócitos 



81 

 

e hemoglobina em 42%, 39% e 35% da população total, factos verificados por vários autores 

como as principais alterações existentes na leishmaniose canina (Campillo et al., 1999; 

Ciaramella et al., 2004b; Greene, 2005). Os canídeos que desenvolveram anemia no decurso 

da leishmaniose canina apresentaram valores de VCM e HCM dentro dos valores de 

referência propostos, concluindo-se assim por uma anemia não regenerativa (normocítica e 

normocrómica), o que é confirmado pelo autor Greene (2005). Contudo, existe um único 

animal que, apresentando uma anemia severa, demonstra valores de todos os índices 

eritrocitários acima dos valores de referência. Este canídeo tinha Babesiose e Rickettsiose 

como doenças concomitantes. Valores de VCM acima dos valores de referência (macrocitose) 

associados a uma diminuição dos valores de HCM (hipocromia) são altamente sugestivos de 

anemia regenerativa, particularmente anemias hemolíticas por parasitas endoglobulares. 

Contudo, este animal tinha uma HCM aumentada em vez de diminuída. Pensa-se que índices 

eritrocitários de CHCM acima dos valores normais de referência possam corresponder a uma 

falso aumento, nomeadamente nas anemias hemolíticas, já que nesta existe hemoglobina fora 

dos eritrócitos (hemólise intravascular), e assim passível de ser contabilizada (Day, Mackin & 

Littlewood, 2000). 

Neste estudo, as principais alterações encontradas no leucograma foram eosinopénia (26%), 

linfopénia (10%), leucopénia (6%), e ainda monocitose e basofilia, com prevalências a rondar 

os 3% cada. Alguns autores afirmam que o mais frequente é um hemograma com leucopénia, 

associado a linfopénia e monocitose, o que corrobora as alterações encontradas no estudo 

retrospectivo (Campillo et al., 1999). A eosinopénia foi encontrada numa prevalência elevada, 

o que pode dever-se a inflamação/infecção aguda, a terapia com glucocorticóides, a 

hiperadrenocorticismo e ainda ansiedade, sendo esta última a causa mais provável para a 

prevalência encontrada. Segundo alguns autores, a basofilia reportada num canídeo com 

leishmaniose pode justificar-se por associação com outras parasitoses, nomeadamente 

Dirofilariose (neste estudo não parece possível esta associação), Rickettsiose, Babesiose, 

Ehrlichiose, ou simplesmente como consequência da leishmaniose (Day et al., 2000). 

No que concerne as alterações bioquímicas, as que ocorreram com maior prevalência são 

hiperglobulinémia em 17/25 animais (68%), hiperproteinémia em 15/31 animais (48%) e 

hipoalbuminémia em 5/25 canídeos (20%), o que está de acordo com vários autores (Campillo 

et al., 1999; Rosypal et al., 2003; Greene, 2005; Rallis et al., 2005).  

Em relação aos proteinogramas realizados, verificou-se aumento das globulinas 

(especialmente das fracções beta e gamma num animal, e nos outros apenas com aumento das 

gamma globulinas). Não ocorreu aumento das alfa globulinas, o que caracteriza o aumento 

das proteínas de fase aguda. O aumento das fracções beta e gamma corresponde ao aumento 
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da produção de imunoglobulinas e complemento. Na leishmaniose, é mais frequente o 

aparecimento de gamapatia policlonal, com aparecimento de uma banda policlonal baixa, 

larga, irregular e com aumento das fracções alfa, beta e gamma. Contudo, os proteinogramas 

realizados neste estudo retrospectivo sugerem gamapatias monoclonais, onde as células 

ligadas à imunidade produzem o mesmo tipo de imunoglobulinas (essencialmente IgG), 

desenvolvendo uma banda estreita e alta, localizada nas regiões beta ou gamma. Apesar de 

aparecerem associadas às neoplasias também podem ocorrer na leishmaniose canina 

(Martínez-Subiela et al., 2002; Nelson & Couto, 2003; Ettinger & Feldman, 2004). Os 

Proteinogramas deveriam ser utilizados com mais frequência na prática clínica, sempre no 

momento em que se diagnostica leishmaniose, após a terapêutica administrada e ainda como 

análise de controlo, porque podem ser fundamentais na monitorização da actividade da 

doença e a resposta do animal à terapêutica instituída. 

Apesar de terem sido constatados parâmetros de ureia acima dos valores normais de 

referência em 38% da população (correspondem a 10 canídeos), apenas 4 canídeos desta 

fracção apresentavam simultaneamente aumento da creatinina (12% da população total), e 

assim sugestivo de insuficiência renal, o que corrobora as observações de vários autores, que 

afirmam a elevação dos parâmetros renais à medida que a doença renal progride (Campillo et 

al, 1999; Greene, 2005; Elliot & Grauer, 2007).  

Realizaram-se análises de urina tipo II em seis animais (17%) que desenvolveram 

leishmaniose canina, o que constitui na opinião da autora uma prevalência bastante reduzida 

para a importância que este exame tem. Constatou-se que em todas a análises realizadas, a 

proteinúria é a alteração mais consistentemente encontrada, fortemente sugestiva do 

desenvolvimento de glomerulonefrites, por deposição de imunocomplexos na membrana basal 

do glomérulo. Não foram encontrados cilindros hialinos, igualmente sugestivos de 

glomerulonefrite (Ettinger & Feldman, 2004; Greene, 2005; Elliot & Grauer, 2007). A maior 

parte dos animais que desenvolvia proteinúria apresentava igualmente elevação dos 

parâmetros renais, sugestivo de falência renal. Contudo, em apenas três animais se realizaram 

urianálises variadas e de controlo, de modo a monitorizar a presença de proteinúria; no final 

do tratamento, já não se verificavam estas alterações. As análise de urina tipo II, tal como os 

proteinogramas, foram realizados num número reduzido de animais com leishmaniose, 

contudo, na opinião da autora, deveriam ser utilizados com maior prevalência nos canídeos 

com leishmaniose canina, de modo a monitorizar a lesão renal, cuja tendência é para o seu 

agravamento, e podendo mesmo ser causa de morte. 

Os cristais de biurato de amónio e uratos amorfos, encontrados em dois animais, podem ter 

sido um achado, visto não se enquadrarem em nenhuma das causas principais da sua 
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ocorrência, como malformações portovasculares, doença hepática severa, urolitíase e ainda 

predisposição rácica em Dálmatas e English Bulldogs (Elliott & Grauer, 2007). A hematúria 

(por exame químico e microscopia) encontrada em três animais foi observada em associação 

com Hiperplasia Benigna da Próstata, e a uma cistite com acumulação de coágulos sanguíneos 

juntamente com litíase renal, estas duas diagnosticadas por ecografia abdominal. Pensa-se que 

no outro animal a hematúria seja devido ao desenvolvimento de glomerulonefrite (Elliott & 

Grauer, 2007).    

Os resultados dos exames radiológicos e ultrasonografias são mais difíceis de interpretar na 

população em estudo, visto não existir uniformidade, e por terem sido requisitados apenas 

para averiguar sintomatologias pontuais, nomeadamente claudicação, diarreia, vómito, entre 

outras. 

No que toca ao método de diagnóstico utilizado, constatou-se que o método de 

imunofluorescência indirecta realizado isoladamente constituiu o método mais prevalente (em 

cerca de 81% da população estudada). Contudo, antes sequer da pesquisa de anticorpos de 

género Leishmania por métodos serológicos, houve inicialmente em todos os animais uma 

suspeita clínica, perante um quadro sintomatológico na maior parte das vezes típico de 

leishmaniose. As alterações laboratoriais, essencialmente nos parâmetros bioquímicos, 

associados a um quadro clínico típico, foram altamente sugestivas da doença em questão, tal 

como afirma o autor Campillo e colaboradores em 1999. 

O diagnóstico de leishmaniose constitui uma das principais problemáticas existentes na 

doença, essencialmente nos métodos serológicos para pesquisa de anticorpos. Esta 

problemática deve-se sobretudo à existência de animais resistentes à infecção. Estes animais, 

resistentes e assintomáticos, desenvolvem uma resposta imunitária do tipo celular, sem 

produção de anticorpos específicos para a doença. Logo, não tendo anticorpos em circulação, 

não serão detectados pelos métodos serológicos, e por isso constituem os falsos-negativos. Na 

opinião da autora, o diagnóstico da leishmaniose canina, deve ser realizado por um conjunto 

de métodos de diagnóstico, nomeadamente, quadro clínico e laboratorial associada a pesquisa 

de anticorpos através dos métodos serológicos, pesquisa parasitológica através da observação 

directa do agente etiológico e/ou associado ao método PCR. Cada um destes métodos contém 

vantagens e desvantagens no diagnóstico da doença; por exemplo o diagnóstico parasitológico 

apresenta sensibilidade reduzida (dependendo da fase da doença em que se encontra e da 

carga parasitária), e o método de PCR que pode identificar ADN correspondente a formas 

mortas de leishmania. Por isso, é necessário observar cuidadosamente o animal e tentar 

determinar em que fase da doença se encontra, já que por vezes é necessário um diagnóstico 

rápido para a instituição precoce de terapêutica eficaz. Por outro lado, o custo associado à 
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realização de todas estas técnicas é elevado, e na maior parte das ocasiões apenas está 

disponível um dos métodos referidos. 

Em relação ao método serológico de imunofluorescência indirecta verificou-se um limiar de 

positividade 1/80, e em cerca de 61% dos animais com leishmaniose houve positividade até à 

diluição de 1/320, querendo dizer que a maior parte dos animais apresentava uma elevada 

quantidade de anticorpos no organismo e estava em fase sintomática. Contrariamente a este 

achado, variados autores afirmam que títulos serológicos francamente positivos podem ser 

detectados em animais que já foram expostos ao agente, mas que não desenvolveram doença 

clínica, como seria de se esperar (Greene, 2005; Maia, 2005).  

Através do Gráfico 7 verifica-se que em 2007, quinze animais foram diagnosticados com 

leishmaniose e que no ano de 2008, até ao mês de Março, foram reportados nove canídeos 

com a doença. Durante o período de estágio curricular, alguns animais apareceram à consulta 

para monitorização da doença, contudo, parece relativamente pequena a afluência dos 

proprietários ao Hospital para controlo, talvez porque não entendam a importância desta na 

evolução da leishmaniose canina. Parece importante o papel do médico veterinário no reforço 

contínuo desta necessidade. 

No que toca à presença de doenças concomitantes, constata-se claramente a maior prevalência 

das parasitoses transmitidas por ixodídeos, nomeadamente Rickettsiose, Babesiose e 

Ehrlichiose em cerca de 44%, 39%, e 22% da amostra total, respectivamente, o que corrobora 

a informação descrita por Greene, em 2005. Estas doenças podem muitas vezes passar 

despercebidas na consulta médica, visto que o animal apresenta um quadro sintomatológico 

semelhante à leishmaniose. Contudo, animais que desenvolvam leishmaniose associada a 

alguma destas parasitoses apresentam-se mais severamente doentes e com má progressão no 

tratamento único da leishmaniose, pelo que requerem tratamento adequado e um cuidado 

acrescido na manutenção da resposta à terapêutica instituída. 

No que concerne à terapêutica instituída, constatou-se que 44% dos canídeos receberam 

apenas terapêutica com alopurinol (leishmaniostático), em comparação com 47% dos animais 

que receberam para além de alopurinol, terapêutica leishmanicida com antimoniato de 

meglumina (Glucantime
®

). A dose de alopurinol mais utilizada foi 25 mg/kg PO BID, com 

duração indefinida, o que corrobora a dose recomendada no intervalo de 10 a 30 mg/kg SID 

ou BID, referida em 2003, por Rosypal e colaboradores. Em relação ao Glucantime
®
, a dose 

mais comummente utilizada foi a de 50 mg/kg SC BID, instituída em dois ciclos de 10 dias 

seguidos, intervalados entre eles por um período de repouso de 10 dias. Em 2005, Greene 

afirma que a dose utilizada deverá ser 100 mg/kg SID EV ou a mesma quantidade 

administrada por via subcutânea dividida em duas doses, o que foi adoptado na maior parte 
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dos tratamentos deste estudo retrospectivo. Em relação à duração da terapêutica, esta é 

bastante variável, contudo alguns autores afirmam que deverá ter uma duração de 3 a 4 

semanas (Greene, 2006), e outros recomendam ainda intervalos de descanso (Corrales, 2005), 

o que se observou nos esquemas terapêuticos adoptados no Hospital escolar da FMV. 

Para além destes dois esquemas terapêuticos, ainda se utilizaram outros dois, nomeadamente 

miltefosina em dois canídeos, num único canídeo optou-se por uma associação 

medicamentosa de metronidazol e enrofloxacina, seguido de administração de um ciclo de 

Glucantime
® 

com alopurinol. Para a miltefosina, a dose utilizada no Hospital escolar foi 2 

mg/kg PO SID durante 28 dias consecutivos, o que é suportado pela dose recomendada na 

bibliografia existente de 2 a 3 mg/kg/dia e a mesma duração (Corrales & Moreno, 2006). Para 

a associação medicamentosa supracitada, utilizou-se a dose de 10 mg/kg BID EV de 

metronidazol associada a enrofloxacina na dose de 5 mg/kg BID EV, e fluidoterapia de 

manutenção durante 6 dias consecutivos, com o objectivo de reduzir os parâmetros de função 

renal até aos valores de referência, o que contudo não está em concordância com a 

bibliografia existente, nomeadamente no que respeita as doses (Bianciardi et al., 2004). 

Certos autores afirmam que o objectivo da instituição deste protocolo é a acção antibacteriana 

que ela confere contra as infecções secundárias existentes na leishmaniose, interferindo de 

alguma maneira na replicação do ADN do protozoário (Bianciardi et al., 2004).   

Em relação à resposta terapêutica, é de referir em primeiro lugar que todos os animais a quem 

foi administrado miltefosina e protocolo terapêutico de metronidazol e enrofloxacina 

associado a antimoniato de meglumina, responderam eficazmente, com melhoria dos sinais 

clínicos existentes e com normalização de todos os parâmetros bioquímicos e de função renal, 

encontrando-se até à data controlados sintomaticamente.  

Os animais que foram submetidos a alopurinol em monoterapia, e de quem temos seguimento 

da resposta terapêutica, reagiram todos favoravelmente, mesmo aqueles que foram 

necessariamente internados para controlar e monitorizar a função renal. Parte destes animais, 

não voltou ao Hospital escolar da FMV após instituição da terapêutica, por isso não se pôde 

determinar a sua evolução. Verificou-se que este fármaco foi administrado igualmente aos 

animais que inicialmente não apresentavam alterações bioquímicas típicas como 

hipoalbuminémia, e hiperproteinémia associada a hiperglobulinémia. 

Em relação aos animais que foram submetidos ao protocolo terapêutico de alopurinol e 

antimoniato de meglumina, constata-se que 56% dos animais que foram submetidos a este 

protocolo responderam eficazmente, com melhoria dos sinais clínicos e dos parâmetros 

hematológicos, de função renal e proteínas séricas. Grande parte dos animais que 

apresentaram no momento do diagnóstico etiológico elevação dos parâmetros de função renal 
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(visto que teriam algum grau de compromisso renal como consequência da doença em si), 

tiveram de ser internados de modo a tentar normalizar estes parâmetros, o que atingiram com 

sucesso na maioria dos casos. Da amostra total de 35 canídeos, apenas um canídeo necessitou 

de dois tratamentos com Glucantime
®
 já que teve uma recidiva dois anos após o primeiro 

tratamento instituído, com reaparecimento dos sinais clínicos típicos de leishmaniose e 

ressurgimento das alterações bioquímicas e hematológicas. No final do tratamento instituído 

para a leishmaniose e apresentando-se o animal ainda clinicamente debilitado diagnosticou-se 

Rickettsiose, acabando por morrer algum tempo depois. Vários factores podem ter contribuído 

para a morte do animal, nomeadamente o inicio tardio da terapêutica instituída, ou a             

co-infecção com vários agentes etiológicos. No dia anterior à sua morte, apresentava 

parâmetros de função renal elevados, o que poderia justificar uma morte súbita por 

insuficiência renal que, em concordância com o mau estado geral existente, levou ao óbito. 

Em relação aos dois canídeos onde a terapêutica não foi tão eficaz, verifica-se que todos eles 

desenvolveram outras doenças concomitantes, nomeadamente Babesiose, Rickettsiose, 

Ehrlichiose ou cistite hemorrágica associada a litíase renal, contudo não foi possível o 

seguimento da doença pois não voltaram a comparecer ao Hospital escolar. 

A monitorização e controlo da doença são necessários para um seguimento eficaz da doença 

em si, por isso é necessário sensibilizar os proprietários de modo a estarem cientes da 

gravidade da doença. Para isso, cabe ao Médico Veterinário alertar os proprietários para 

controlos regulares, essencialmente de seis em seis meses, de modo a permitir a reobservação 

clínica e realização de exames laboratoriais, para posterior estadiamento da doença.  

A terapêutica complementar referida nos resultados foi essencial para a remissão da 

sintomatologia existente na leishmaniose canina, nomeadamente gastrointestinal, ortopédica, 

ocular e dermatológica. Por outro lado, para a terapêutica instituída nos animais que 

desenvolveram outras doenças concomitantes, revelou-se importante a precocidade da sua 

instituição, essencialmente nos animais que apresentaram parasitoses transmitidas por 

ixodídeos. 

Para finalizar e não menos importante, resta referir a necessidade de implementação de uma 

profilaxia eficaz, principalmente ao nível do canídeo, como hospedeiro reservatório da 

espécie L. infantum. Através da informação obtida não foi possível tirar ilações sobre este 

assunto, já que a maioria dos animais (31% da amostra total) não tinha qualquer informação 

acerca da desparasitação efectuada. Contudo, constatou-se que os principais compostos 

administrados aos canídeos foram o imidaclopride (Advantage
®
), a associação 

medicamentosa de imidaclopride e permetrina (Advantix
®
) e ainda coleiras impregnadas de 

deltametrina (Scalibor
®
), o que vem corroborar a informação de vários autores na revisão 
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bibliográfica (Otranto et al., 2007; Ferroglio et al., 2008; Miró, 2008). É necessário 

sensibilizar os proprietários dos canídeos para a necessidade de uma prevenção eficaz contra o 

flebótomo o que reduz o risco de infecção, e posteriormente a diminuição da incidência da 

doença, mesmo em canídeos que já estejam infectados com o género Leishmania. Contudo, 

parece que esta questão não é seriamente encarada pelos proprietários. 

Tendo em conta que a leishmaniose canina é caracterizada como uma doença de carácter 

zoonótico, cabe ao Médico Veterinário alertar os proprietários acerca dos riscos para a Saúde 

Pública, essencialmente para crianças, idosos e indivíduos imunodeprimidos. Tendo em conta 

que após uma terapêutica sucedida e monitorizada permite diminuir os riscos de transmissão 

da doença para a população em geral. 

 

4. CONCLUSÃO 

A componente prática do estágio curricular efectuado no Hospital da Faculdade de Medicina 

Veterinária teve a duração de seis meses, e foi extremamente enriquecedor, tendo superado 

todas as expectativas da autora, nomeadamente na aquisição de novos conhecimento através 

do contacto directo com a prática hospitalar e com o Médico Veterinário, e na consolidação 

da matéria estudada durante os cinco anos do curso frequentado. Foi estimulada a confiança 

da autora no seu trabalho, nomeadamente com a continuidade da prática. O contacto directo 

que esta teve com os proprietários dos animais ajudou de algum modo a estabelecer a sua 

postura como futura Médica Veterinária. Contudo, várias dificuldades foram encontradas 

durante a prática hospitalar, tendo sido bastante importantes no confronto dos problemas, e 

resolução dos mesmos da melhor maneira possível. 

Actualmente, as condições sócio-económicas dos proprietários dos animais constituem uma 

problemática de grande relevo na prática da Medicina Veterinária, uma vez que, perante 

contenção de custos, é necessária a selecção, pelo médico veterinário, de quais os exames 

complementares a executar, de modo obter com sucesso o diagnóstico definitivo do animal 

em questão. Na leishmaniose, este assunto é importante na medida que muitas vezes é 

necessária a conjugação de vários métodos de diagnóstico, para confirmar o diagnóstico 

etiológico. Acresce ainda a impossibilidade de muitos proprietários em suportar a totalidade 

dos custos relacionados com o tratamento necessário para a doença. 

É necessário que o médico veterinário sensibilize o proprietário do animal com leishmaniose 

canina, na medida em que esta, sendo uma doença endémica e de manifestação crónica, 

requer uma monitorização e controlo regulares de seis em seis meses, de modo a controlar a 

progressão da doença e permitir uma rápida intervenção aquando de recidiva da doença. 
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Para além do controlo regular, e sendo a leishmaniose uma zoonose de carácter importante na 

Saúde Pública, é também necessário enfatizar ao proprietário a necessidade da realização de 

um tratamento de modo rigoroso, de modo a que a transmissão da doença ao homem seja a 

mais reduzida possível. 

Através do estudo retrospectivo realizado e de toda a bibliografia recolhida acerca da doença, 

a autora conclui que, no que toca o tratamento da leishmaniose, não existe um esquema 

terapêutico único e uniformizado para todos os animais, talvez porque ainda não se tenha 

descoberto o fármaco de eleição para a leishmaniose. Contudo, tendo em conta as diversas 

possibilidades actuais de tratamento para a leishmaniose, é necessário esclarecer com o 

proprietário o facto de que nenhuma delas elimina na totalidade o parasita, apenas permitem a 

remissão da sintomatologia (cura clínica) e diminuição da capacidade infectante para os 

flebótomos em cerca de 4 meses. 

No que concerne a profilaxia, é necessário sensibilizar os proprietários de qualquer animal 

que recorra à consulta para a importância do seu uso, de modo a reduzir a probabilidade de 

infecção com vários agentes etiológicos, e tendo em conta que, na maioria das vezes, é 

menosprezada pelos mesmos. De futuro, seria também necessário controlar a população de 

animais errantes, na medida em que estes contribuem para a expansão da distribuição não só 

da Leishmaniose, com também de outros agentes patogénicos.  

Futuramente, e de forma a reduzir a prevalência da Leishmaniose canina, é ainda necessário 

percorrer um longo caminho, de forma a desenvolver uma vacina que seja seguramente eficaz 

e capaz de induzir protecção adequada. As empresas farmacêuticas devem continuar a 

investigar novos fármacos, na medida em que sejam mais eficazes, mais baratos e com menos 

contra-indicações do que os existentes actualmente, para além de novos meios profilácticos 

com acção insecticida e repelente. 
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V. ANEXOS 

 

Anexo 1: Apresentações de temas clínicos nas sessões semanais, durante o estágio 

curricular no Hospital Escolar da FMV. 

 

 Leonor Iglésias (Outubro 2007) – “Tudo o que precisam de saber sobre protocolos 

anestésicos (mas têm medo de perguntar...) Parte I” 

 Leonor Iglésias (Outubro 2007) – “Tudo o que precisam de saber sobre protocolos 

anestésicos (mas têm medo de perguntar...) Parte II” 

 Marisa Ferreira (Novembro 2007) – “Transfusões sanguíneas, terapia de componentes 

sanguíneos e soluções transportadoras de oxigénio” 

 Dr. Gonçalo Vicente (Novembro 2007) – Vantagens da quimioterapia como 

complemento da cirurgia oncológica” 

 Dr. Joaquim Henriques (Novembro 2007) – “Terapia fotodinâmica” 

 Dr. José Miguel Matos (Dezembro 2007) – “Terapia de arritmias” 

 Felisbela Loução (Janeiro 2008) – “Pressão arterial em pequenos animais” 

 Lara Pires (Janeiro 2008) – “Triagem” 

 Ana Castro (Janeiro 2008) – “Maneio clínico da epilepsia nos animais de companhia” 

 Mariana Messias (Fevereiro 2008) – “Princípios básicos da endoscopia” 

 Ana Alves (Abril 2008) – “Urgências toxicológicas” 

 Rodolfo Leal (Abril 2008) – “Hiperadrenocorticismo: abordagem ao diagnóstico” 

 Ana Mafalda Lages (Maio 2008) – “Insulinoma Canino” 
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Anexo 2: Apresentação realizada pela autora no dia 13 de Fevereiro de 2008, durante o 

estágio curricular no Hospital da FMV: “Princípios Básicos de Ecografia Abdominal: o 

Normal e o Patológico”. 

 

PRINCÍPIOS BÁSICOS 
DE ECOGRAFIA ABDOMINAL

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA 
FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA

MARIA INÊS MARQUES
13 DE FEVEREIRO DE 2008

 

• É um estudo de imagem dinâmica
• Não é um método invasivo
• Na maior parte das vezes não é necessário sedação.
• Permite uma visualização estrutural do orgão
• Utiliza ultrassons que não são audíveis pelo homem
• Reflexão dos ultrassons depende das características do tecido:

- Pele, osso e ar: reflexão total (surge a branco-
hiperecogénico)

- Liquidos: totalmente permeáveis (surge a negro-
anecogénico)

- Tecidos moles: fazem uma reflexão variável com o grau de 
vascularização, celularidade e profundidade dos mesmos.

• Existem 3 tipos de sondas 
- Lineares: permitem uma visualização de estruturas tubulares 

(ex: ansas intestinais); têm uma forma rectângular
- Sectoriais: emitem os ultrassons de forma divergente. São 

redondos.
- Misto : com uma forma semiconvexa

 
 

 

• A escolha da sonda vai depender do próprio animal 
(espécie, tamanho, peso) e ainda da zona que 
queremos examinar. Assim:

- Comprimento de onda mais curto (sondas de 7,5 
a 12 MHz): usado em zonas mais superficiais (ex. 
baço de um Caniche = 7,5 MHz; olho = 10 MHz) 
- Comprimento de onda maior (sondas de 5 e 3,8 
MHz): usadas para a observação de estruturas em 
profundidade, de animais grandes (ex. fígado de um 
São Bernardo) 

 

• Sala tem de estar escura
• Sonda deve ser agarrada pela mão direita, em pessoas dextras
• O posicionamento e movimento da sonda deve ser lento e calmo
• O exame ecográfico deve ser metódico

ANIMAL                       Deve estar em jejum 12-24 horas
Deve beber fluidos
Realizar sempre tricotomia
Colocar depois o gel ecográfico

 

 

• Aparecem hiperecogénicos

• com SOMBRA ACÚSTICA
• Com flow = turbulência

• DD com bolhas de ar 

Diabetes mellitus
Cistite enfisematosa
Algaliação prévia
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• Mucosa torna-se irregular e ligeiramente 
mais espessada.
• Aparece hiperecogénica
• A transição entre camadas normalmente 
não é visivel
• Temos particulas hiperecogénicas em 
suspensão (sem sombra acústica), quando 
fazemos vários cortes da bexiga
• Partículas estas causadas: por 
acumulação de glóbulos vermelhos, 
células epiteliais ou cristais.

•Espessamento da parede  da bexiga:

Cranioventral e resto da parede normal = sugestivo de CISTITE
Ao nível do trígono da bexiga = sugestivo de TUMOR

 

• Há um espessamento 
evidente da parede vesical, 
tornando-se generalizado nos 
casos mais severos.

• Podemos ter uma bexiga 
trabecular que causa 
espessamento e atonia da 
parede.

 

• Podem aparecer associados a:

Trauma
Cistites hemorrágicas
Neoplasias

• Podem aparecer hiperecogénicos
, sem sombra acústica, com forma 
irregular, e que se movem com o 
movimento da sonda.

 

LINFOSSARCOMA FELINO
• Normalmente temos um espessamento e 
aumento da ecogenicidade da parede, e que é
generalizado
• DD com cistite crónica 

BIBIÓÓPSIA OU PAAFPSIA OU PAAF

• Homogéneo ≠ menor malignidade.
• Apresenta diversas formas
• À uma descontinuidade da interface mucosa
• Carcinomas, Linfoma, leiomioma, 
adenocarcinomas, hemangiossarcoma
• Maior predisposição : Cadelas e Gatos 

 

• POSICIONAMENTO : Decúbito lateral. Colocar a sonda atrás da última costela.
Rim esquerdo = em contacto com a zona caudal do baço
Rim direito = em contacto com o fígado 
Rins de gato mais fáceis de observar

• SONDAS: 7,5 MHz e usar 5 mMHz em cães grandes

• PARTES CONSTITUINTES: Cortex renal = hipoecogénico
Medula renal = anecogénica
Pélvis renal= hiperecogénica

• COMPARAR  ECOGENICIDADES:

BAÇO                      FÍGADO                RINS (Cortex)

+ ECOG+ ECOGÉÉNICO                                      NICO                                      -- ECOGECOGÉÉNICONICO

 

CÃES PESO(kg) LIMITE INFERIOR  (cm) LIMITE SUPERIOR (cm)

0-4 3.2 3.3

5-9 3.2 5.2

10-14 4.8 6.4

15-19 5.0 6.7

20-24 5.2 8.0

25-29 5.3 7.8

30-34 6.1 8.7

35-39 6.6 9.3

40-44 6.3 8.4

45-49 7.6 9.1

50-59 7.5 10.6

GATOS LIMITE INFERIOR (cm) LIMITE SUPERIOR (cm)

Comprimento (cm) 2.7 4.7

Largura (cm) 1.7 2.8
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PLANO LONGITUDINAL               PLANO SAGITAL                  PLANO TRANSVERSAL

 

• É uma doença hereditária dos 
Gatos Persa 
• Lesões quísticas com conteúdo 
anecogénico e com paredes finas
• Perde-se a definição das zonas do 
parênquima renal.
• Normalmente evolui 
irreversivelmente  para IRC 
• DD com massas sólidas, 
hematomas, abcessos.

 

• Corresponde  a uma dilatação da 
cavidade piélica , por haver obstáculo 
à saída de urina

• Acumulação de urina na cavidade =                          
CONTEÚDO  ANECOGÉNICO

• Atrofia da zona cortical
• Podemos ter cortex hiperecogénico

Cálculo no ureter
Compressão externa dos ureteres
Tumor na zona do trígono da bexiga
Ureteres ectópicos
Anormalidades congénitas

 

CÃES 
•Nefrite intersticial, glomerulonefrite, necrose tubular aguda, intoxicação por etilenoglicol, 
IRC, nefrocalcinose.

GATOS
• Sem perda de transiSem perda de transiçção ão corticocortico--medularmedular = Nefrite intersticial, glomerulonefrite, 
linfossarcoma renal, carcinoma das células escamosas, PIF, ou situação normal.
• Com perda de transiCom perda de transiçção ão corticocortico--medularmedular = displasia renal congénita, doenças 
inflamatórias crónicas, rins em “end-stage” de variadas causas (rins pequenos, irregulares, 
diminuição da arquitectura renal)

 

• Temos um anel hiperecogénico entre a transição cortico-medular.

• DD                          Situação normal
PIF  em gatos
Leptospirose em cães
Nefrocalcinose
Intoxicação por etilenoglicol

• Pensa-se estar associado com a calcificação da membrana basal da 
cápsula de Bowman e do epitélio tubular do cortex e medula.

• O prognóstico é reservado devido à doença renal severa provocada pela 
hipercalcémia.

 

Animal normal Intoxicação por etilenoglicol

nefrocalcinose
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• SONDA: Como é um orgão superficial usamos sondas de alta frequência (7,5 MHz), com excepção 
de cães grandes (5MHz). Para gatos utilizamos sondas de 10mmHz
Podemos usar sondas sectoriais ou lineares.

 

• Contornos redondos  
• Aumento do orgão, podendo 
estender-se até à bexiga
• Ecogenicidade variável
• Vasos sanguíneos dilatados
• Pastor Alemão = esplenomegália
fisiológica

DD
Anestésicos, infecção, doenças imuno-mediadas, linfoma, leucemia, 
neoplasia, congestão vascular, anemia hemolítica crónica, 
hemoparasitas (Haemobartonella, Babesia ou Ehrlichia)

 

• Esplenomegália e contornos irregulares (com reentrâncias)
• Bordos hiperecogénicos
• Ecogenicidade inferior à normal
• Pontos/linhas hiperecogénicos e zonas anecogénicas = “lacy pattern” (padrão 
rendilhado)
• Líquido livre no abdomen
• Avaliar com “flow” =  AUSÊNCIAAUSÊNCIA de fluxo sanguíneo

 

• hemangiossarcoma, linfossarcoma, hemangioma, tumores metastáticos, linfoma, 
leiomioma, leiomiossarcoma.

HEMANGIOSSARCOMA • Tumor localizado (cauda ou cabeça)
• Com ecogenicidade mista
• DD com hematoma, quistos, abcessos
• Metastiza para fígado, pulmão e rim.

PODEMOS FAZER PAAF MAS....

 

• POSICIONAMENTO: diafragma (cranialmente), gordura 
falciforme (ventralmente), rim direito (caudalmente e à direita), 
estômago (centralmente), baço (esquerda).
• Devemos colocar o animal em decúbito lateral, dorsal ou em 
estação.
• Animais de peito profundo = acesso intercostal
• SONDA: sonda sectorial de frequência 5 a 7,5 MHz

• Artéria hepática = não visualizada bidimensionalmente
• Veia cava caudal = paredes hiperecogénicas
• Veia porta = parede hiperecogénica
• Veia hepática = sem parede hiperecogénica
• Ductos biliares = sem parede hiperecogénica, e sem fluxo 
sanguíneo quando avaliado com “FLOW”.

 

Vesícula biliar bilobada/septada em gatos                          predispõe a colangiohepatitescolangiohepatites

LAMA VESICULAR =  conteúdo hiperecogénico que se 
movimenta livremente.
COLECISTITE = parede espessada e hiperecogénica, com 
depósito de baixa ecogenicidade
CÁLCULOS = pouco frequente e raramente dão 
sintomatologia
MUCOCELO  da vesícula biliar = em forma de estrela ou 
kiwi. Temos material hiperecogénico não móvel que 
preenche toda a vesícula e está normalmente associada a 
doenças sistémicas.  
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Quisto
Abcesso
Hematomas
Neoplasia
Granuloma

QUISTOS = conteúdo anecogénico, parede bem marcada mas não espessa, e com realce 
acústico

ABCESSO = são raros, com contéudo hipo/hiperecogénico, e com paredes    
relativamente  espessadas e hiperecogénicas.

HEMATOMA = 1ª fase é hiperecogénico, 2ª fase torna-se hipo ou anecogénico (reabsorção) 
. Numa 3ªfase torna-se hiperecogénico (formação de cicatriz)

 

••CÃOCÃO = Hepatopatia por diabetes mellitus, hiperadrenocorticismo, glucocorticóides, 
linfoma, amiloidose, cirrose, mastocitoma.

••GATOGATO = Lipidose hepática, colangiohepatite, linfoma, diabetes.

•Hepatomegália com bordos 
arredondados

•Acumulação de liquído livre 
abdominal (conteúdo 
anecogénico entre lobos)

 

Fazer BIÓPSIA  para dd

 

• POSICIONAMENTO: animal em decúbito 
lateral e dorsal
Localizado caudalmente ao fígado e à
esquerda no abdómen médio.
• SONDA: sonda sectorial com frequência de 
7,5 MHz ou 10MHz

• Partes constituintes da parede:
Serosa = linha hiperecogénica
Muscular = linha hipoecogénica
Submucosa = linha hiperecogénica
Mucosa = linha hipoecogénica
Interface entre mucosa-conteúdo alimentar =  linha hiperecogénica

• Dimensões normais:
Espessura da parede =  3-5 mm (cão) , 2-4.4 (gato)
Contrações gástricas = 3-5 ciclos/min

 

• Parede hiperecogénica
• Espessamento da parede localizado ou 
difuso
• Pode haver perda de transição em camadas.
• úlceras = aparece uma descontinuidade da 
mucosa. Podemos ter bolhas de gás ou 
coágulos sanguíneos no local ulcerado.

• hiperecogenicidade generalizada  = suspeita de mineralização (gastrites urémicas)

• Corpos estranho no estômago na maior parte das vezes de dificil diagnóstico, 
principalmente os mais pequenos de tamanho.

• Dilatação gástrica = conteúdo alimentar no estômago com diminuição da 
motilidade gástrica

 

• Provocam distúrbios na digestão e muitas 
vezes obstrução à passagem do alimento.

• LeiomiomaLeiomioma = massa de pequenas 
dimensões, hiperecogénica e homogénea
•• leiomiossarcomaleiomiossarcoma = massa de grandes 
dimensões, ulcerada. Possui uma cavidade 
central com conteúdo hemorrágico
• LinfomaLinfoma =  espessamento

Hipoecogénico e uniforme da parede. Em gatos está descrito uma perda de definição 
em camadas, diminuição da motilidade, linfoadenopatia regional.
• CarcinomasCarcinomas = espessamento da parede (10-27mm),perda de definição em camadas. 
Parede hiperecogénica.

ENDOSCOPIAENDOSCOPIA
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DUODENODUODENO
• Porção proximal duodeno descendente = em proximidade 
com o estômago
• Duodeno descendente = animal em decubito lateral 
esquerdo. 
Duodeno com parede mais proeminente e espessada que 
jejuno e íleo.

ÍÍLEOLEO
• Mucosas mais hiperecogénicas que duodeno e jejuno.
• íleo e jejuno têm paredes mais finas.

CCÓÓLONLON
• Cólon descendente = em proximidade com a bexiga.
A diferenciação em camadas no cólon é mais difícil devido à
presença de ar e fezes.
Promove REALCE ACÚSTICO.
• Cólon tranverso = caudalmente ao estômago
• Cólon ascendente e ceco = não são diferenciados.

 

DIMENSÕES (mm) CÃO GATO

Duodeno 5 2.9-4

Jejuno 2-4 2-4

cólon ≈2 ≈2

MOVIMENTOS 
PERISTÁLTICOS (Mov/min)

CÃO GATO

Duodeno 5 5

Jejuno 2-3 2-3

Íleo 2-3 2-3

cólon Não se observa peristaltismo

 

 

Onde está
o 
pâncreas?

• É considerado um dos orgãos de mais dificil
visualização!!!
• Na maior parte das vezes só conseguimos 
distinguir um pâncreas alterado!!!
• Orgão hipoecogénico, homogéneo, isoecogénico
em relação ao mesentério, ou isoecogénico em 
relação ao fígado. 
• SONDA: Sonda sectorial com frequência 5 ou 
7,5MHz (cão), 3 MHz (cão grande), 7,5 a 10 MHz 
(gato)

Lobo pancreLobo pancreáático esquerdo = tico esquerdo = Em posição transversal, estendendo-se desde o baço 
até a flexura cranial do duodeno. Está adjacente à veia esplénica .
Encontramos entre a grande curvatura do estômago,baço e cólon transverso.

Lobo pancreLobo pancreáático direito = tico direito = é orientado longitudinalmente e adjacente ao duodeno 
descendente. Dorsal a este lobo está o rim direito e o lobo caudato do fígado.

Corpo do pâncreas = Corpo do pâncreas = encontra-se caudal ao piloro e ventral à veia porta

 

Onde está
o 
pâncreas?

DIMENSÕES 
MÁXIMAS (mm)

Corpo 9.9

Lobo esquerdo 9.5

Lobo direito 5.5

 

• POSICIONAMENTO: Animal em decúbito lateral ou 
dorsal.
• SONDA: sonda sectorial de frequência 5 ou 7,5MHz
• Dimensão normal:
Espessura média da glândula entre 3 e 7,4mm
•É mais hipoecogénica que as estruturas rodeantes.

ADRENAL ESQUERDA ADRENAL ESQUERDA = Animal em decúbito lateral 
direito.  
Relativamente à imagem ecográfica, encontramos a adrenal
esquerda cranial ao rim esquerdo, dorsal à aorta e entre a 
artéria renal e artéria mesentérica cranial.
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ADRENAL DIREITA:  ADRENAL DIREITA:  Colocar o animal em decúbito lateral esquerdo.
Devemos encontrar a bifurcação entre a veia cava e a aorta, e entre elas encontramos 
a adrenal direita.
A adrenal direita é de mais dificil visualização porque se encontra num plano mais 
profundo e mais cranial que a adrenal esquerda.
Podemos encontrá-la em decúbito dorsal imediatamente caudal à última costela ou 
entre o 11º ou 12º espaço intercostal.

Massas circulares craniais aos rins é normalmente 
causado por doença renal.  

• POSICIONAMENTO: Animal em decúbito lateral 
ou decubito dorsal.
Relativamente à imagem temos o útero localizado 
ventralmente à bexiga e dorsalmente ao cólon 
descendente.
• SONDA : Sonda sectorial de frequência 7,5 MHz

• Estrutura tubular de paredes finas e hiperecogénicas.
• Bexiga dilatada facilita a visualização do útero.
• O tamanho do útero aumenta com a idade da fêmea, após gestação, e durante o 
ciclo éstrico
• Podemos confundir com ansa intestinal ou vaso sanguíneo.
• O baço pode fazer de janela acústica para visualizar o corno uterino esquerdo.

 

• Útero aumentado de tamanho, focalmente ou generalizado. 
• Com conteúdo hiperecogénico (pús), ou então anecogénico (mucómetra, hemómetra)
• Parede uterina muito fina ou hiperecogénica com pequenos quistos (hiperplasia
quística)
• Em corte transversal temos uma imagem semelhante a “favos de colmeia”.

 

• Matton, J.S. ; Nyland, T.G.; “Small animal Diagnostic Ultrasound” ; second
edition; 2002;  Saunders.

• Nautrup, C.P.; Tobias, R. ; “ An Atlas and Textbook of Diagnostic
Ultrasonography of the Dog and Cat”; second impression; 2001; Manson
Publishing.

• Dra.  Joana Pontes 
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Anexo 3: Identificação da população total de canídeos com Leishmaniose 

observados durante o estágio curricular no Hospital Escolar da FMV. 

Animal Localidade Raça Sexo Idade 
Ano 

diagnóstico 

1  Azeitão  indeterminada m 15 2004 

2 Lisboa Airedale Terrier m 8 2006 

3 Lisboa indeterminada f 12 2004 

4 Almada Cão da Serra da Estrela m 10 2006 

5 Campolide Pitt Bull f 3 2007 

6 Alto da Ajuda Cão Pastor Alemão m 8 2008 

7 Algés Setter m 3 2007 

8 Alemanha indeterminada f 6 2007 

9 Sesimbra Dobermann f 12 2008 

10 São Francisco Xavier Braco Alemão m 12 2007 

11 Lisboa Caniche m 10 2008 

12 Lisboa indeterminada f 3 2007 

13 Odivelas Dobermann f 4 2006 

14 Oeiras Rottweiler f 11 2002 

15 Campolide Cão de Fila de São Miguel f 8 2004 

16 Loures Dobermann m 4 2007 

17 Castelo Branco Caniche m 7 2007 

18 Caneças indeterminada m 6 2007 

19 Santa Maria dos Olivais Cão Australian Cattle  f 8 2002 

20 Lisboa indeterminada m 8 2007 

21 Amadora indeterminada f 2 2007 

22 Estoril Cão Pastor Alemão m 11 2007 

23 Oeiras Perdigueiro Português m 7 2007 

24 Sintra Husky Siberiano f 9 2003 

25 Oeiras Drahthaar m 12 2003 

26 Lisboa Retriever do Labrador m 13 2007 

27 Loures indeterminada m 10 2008 

28 Lisboa Retriever do Labrador m 9 2003 

29 Lisboa indeterminada m 8 2007 

30 Lisboa indeterminada f 9 2008 

31 Sintra Retriever do Labrador m 5 2008 

32 Carnaxide Golden Retriever f 5 2008 

33 Oeiras Rottweiler f 3 2007 

34 Lisboa Dobermann m 12 2005 

35 Sintra Cão Pastor Alemão m 8 2006 

 

Legenda: m – macho; f - fêmea  
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Animal Diagnóstico Doenças concomitantes Observações 

1 IFI: positivo > 1/160  
 

2 IFI: positivo > 1/320 Babesia + 1/80; otite por Malassezia;  HBP  

3 PCR: positivo Piómetra; otite  

4 já vinha diagnosticado Exérese de massa: rabdomiossarcoma  

5 já vinha diagnosticado   

6 IFI: positivo > 1/320   

7 já vinha diagnosticado  Eutanásia 

8 
IFI: positivo > 1/80; PCR medula 

positivo Ruptura completa do LC MPE; Borreliose 
Eutanásia 

9 IFI: positivo 1/320 Fractura de mandíbula; estenose esofágica Morreu 

10 IFI: positivo > 1/320   

11 
IFI: positivo > 1/320 

Dermatite alérgica; Babesia + >1/32; Rickettsia 

+ >1/40; Ehrlichia + >1/50 
 

12 PCR: positivo   

13 IFI: positivo > 1/160; PCR positivo   

14 
já vinha diagnosticado 

Babesia + >1/32, Rickettsia + 1/40, Ehrlichia 

>1/50 
 

15 já vinha diagnosticado   

16 IFI: positivo > 1/160 Orquite/Epididimite (não descarta tumor)  

17 IFI: positivo > 1/320 Babesia + 1/80; Rickettsia + 1/640, Ehrlichia -  

18 IFI: positivo > 1/320   

19 já vinha diagnosticado   

20 IFI: positivo > 1/320   

21 já vinha diagnosticado   

22 IFI: positivo > 1/160   

23 IFI: positivo > 1/180 Ruptura do LC MPD  

24 já vinha diagnosticado Ovos de Trichuris spp. nas fezes  

25 IFI: positivo > 1/320 Espondilite anquilosante  

26 
já vinha diagnosticado – IFI:  positivo 

1>200  
 

27 IFI: positivo > 1/320   

28 IFI: positivo > 1/160 Otite bilateral  

29 IFI: positivo > 1/320 Rickettsia + 1/160  

30 IFI: positivo 1/320   

31 IFI: positivo > 1/240 Babesia + >1/32, Rickettsia + >1/40, Ehrlichia -  

32 IFI: positivo > 1/320 
Otite; dermatite por Malassezia; Babesia + 1/32, 

Rickettsia 1/40,  Ehrlichia + 1/50 
 

33 IFI: positivo > 1/320   

34 já vinha diagnosticado 
Rickettsia + 1/640, fibroma interdigital, HBP e 

tumor testicular bilateral 
Morreu 

35 
IFI anterior negativo (2006) PCR 

medula positivo 

Babesia + >1/32, Rickettsia + >1/40, Ehrlichia 

>1/50 

 

Legenda: IFI – Imunofluorescência Indirecta; HBP – Hiperplasia Benigna da Próstata; PCR – Polymerase chain 

reaction; LC – Ligamento Cruzado; MPE – Membro Posterior Esquerdo; MPD – Membro Posterior Direito; >  

(acima de); + (positivo) ; - (negativo). 
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Anexo 4: Sintomatologia da população total de canídeos com Leishmaniose 

observados durante o estágio curricular no Hospital Escolar da FMV. 

Legenda: ↓ - Diminuição; PU/PD – Poliúria/Polidipsia. 

Animal Estado geral Linfoadenopatia Sinais Gastrointestinais 

1 
 

Poplíteo direito 
Diarreia (pastosa, sem sangue, sem 

muco) 

2 Prostração 
 

PU/PD; diarreia com melena 

3 Prostração 
Pré-escapular direito; 

poplíteo direito 

Vómito; diarreia com hematoquézia; 

PU/PD (teve piómetra) 

4 Cansa-se mais 
 

Diarreia 

5 Caquexia; prostração Generalizada PU/PD; diarreia com melena 

6 ↓ Apetite; prostração 
 

Vómito 

7 ↓ Apetite; perda de peso; prostração Poplíteos Vómito 

8 ↓ Apetite; perda de peso; prostração 
Pré-escapulares; 

poplíteos 
Diarreia com melena; PU/PD 

9 
Perda de peso; desidratada (muito); 

onicogrifose; caquexia; prostração 
Poplíteos Vómito 

10 Perda de peso progressivo Pré-escapular  

11 Epistáxis Generalizada PU/PD ligeira 

12 Perda de peso; prostração Generalizada Diarreia 

13 ↓ Apetite; onicogrifose; prostração 
Pré-escapular; 

poplíteos 
 

14 
↓ Apetite; atrofia músculos temporais; 

prostração 
Poplíteos Diarreia com melena; PU/PD 

15 
  

 

16 
Perda de peso; caquexia; “cabeça de velha”; 

prostração 
Retrofaríngeo  

17 
  

 

18 
Perda de peso; onicogrifose; prostração; 

atrofia dos músculos temporais 
Generalizada PU/PD 

19 Bom estado geral; bem disposto 
 

 

20 
 

Generalizada PU/PD 

21 
  

 

22 ↓ Apetite 
 

 

23 
 

Generalizada  

24 
↓ Apetite; prostração; fraqueza; 

onicogrifose 
Generalizada 

Dor abdominal; diarreia (provocada 

por Trichuris spp.) 

25 ↓ Apetite; prostração Generalizada  

26 
↓ Apetite; perda de peso; bem disposto; 

caquexia; desidratação 5-6%; apetite 

caprichoso 

Normais Vómito esporádico. 

27 Perda de peso Generalizada Vómito. 

28 Prostração Poplíteos  

29 
 

Retrofaríngeo  

30 ↓ Apetite; prostração Generalizada PU/PD; diarreia; dor abdominal 

31 ↓ Apetite; prostração; onicogrifose Generalizada Diarreia 

32 ↓ Apetite; prostração Poplíteos Diarreia 

33 ↓ Apetite; prostração 
 

Diarreia  com hematoquézia 

34 ↓ Apetite; prostração 
 

PU/PD 

35 ↓ Apetite; prostração 
Pré-escapulares; 

poplíteos 
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Animal  Sinais Dermatológicos 

1 Feridas no cotovelo e almofadinha plantar 

2 Seborreia seca; otite (eritema e prurido auricular) 

3 
Feridas nos membros; dermatite no metacarpo e dígitos; alopécia periocular; otite (eritema e prurido 

auricular) 

4 
 

5 Seborreia seca; pêlo baço e áspero; piodermatite 

6 Corrimento nasal seroso e bilateral; fissuras; lesão na transição mucocutânea 

7 
 

8 Corrimento nasal mucopurulento 

9 Ulcerações na mucosa 

10 Seborreia seca; ferida de difícil cicatrização 

11 Dermatite alérgica; prurido; eritema generalizado; seborreia seca 

12 
 

13 
 

14 
 

15 Alopécia periocular; pele eritematosa e edemaciada; piodermatite 

16 Lesões cutâneas; seborreia seca; piodermatite com pústulas; hiperqueratose do focinho 

17 Prurido 

18 Seborreia seca; lesões ulcerativas na ponta das orelhas, curvilhões e dígitos 

19 
 

20 Seborreia seca; pêlo áspero e baço; ferida na ponta das orelhas  

21 
 

22 Lesões nas almofadinhas plantares; otite por Malassezia 

23 
 

24 
 

25 Dermatite alérgica; seborreia seca 

26 Feridas de difícil cicatrização 

27 Seborreia seca generalizada; alopécia circular periocular bilateral; hiperqueratose 

28 Seborreia seca generalizada; alopécia periocular; hiperqueratose; otite (eritema e prurido auricular) 

29 
 

30 Alopécia e dematite periocular e perilabial; feridas de difícil cicatrização; feridas na ponta das orelhas 

31 
 

32 Hiperqueratose das almofadinhas plantares; otite a Malassezia (eritema auricular e prurido) 

33 Seborreia seca; alopécia periocular 

34 
Seborreia seca; massa ulcerada interdigital (PAAF: Fibroma), com problemas de cicatrização após a 

cirurgia (exérese do nódulo) 

35 
Úlceras na comissura das narinas; lesões em todas as extremidades; úlceras e fístulas nos metatarsos; 

piodermatites cutâneas (por Malassezia) 

 

Legenda: PAAF – Punção Aspirativa por Agulha Fina 
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Animal Sinais Ortopédicos Sinais Oculares 

1 
 

 

2 
 

Corrimento ocular purulento 

3 Claudicação  

4 
 

 

5 
 

 

6 Claudicação MPD  

7 
 

 

8 Claudicação (ruptura do LC)  

9 
Claudicação (displasia da anca bilateral e subluxação 

medial das rótulas) 
 

10 
 

 

11 Claudicação a frio MPD 
Queratite e blefarite, OD (phthisis bulb;, teste de schirmer 

↓) 

12 Claudicação intermitente MAE e MPE  

13 
 

Conjuntivite bilateral, OD (↓PIO; epífora e uveíte) 

14 
 

Corrimento ocular 

15 Dificuldades motoras; atrofia muscular dos MPs.  

16 
 

 

17 
 

Corrimento ocular purulento, OD (↓PIO - uveíte); OE 

(buftalmia; queratite grave; xeroftalmia; houve laceração 

do globo ocular com saída de material - o olho ficou 

inviável) 

18 Claudicação a quente  

19 
 

 

20 
 

 

21 Claudicação MAE: Poliartrite típica 

Conjuntivite purulenta bilateral; hiperémia conjuntival; 

engurgitamento dos vasos da esclera; sinéquia anterior 

com abertura anormal da pupila; quimose; OE (teste de 

schirmer↓) 

22 Dificuldades locomotoras MPs  

23 Claudicação MPD: ruptura do LC MPD  

24 
 

 

25 
 

Conjuntivite bilateral ligeira 

26 
Alguma dor na manipulação ortopédica dos membros e ↓ 

dos deficits proprioceptivos. O raio x diagnosticou 

espondilite anquilosante em 5 vértebras toraco-lombares 

Hiperémia conjuntival; conjuntivite bilateral, OD (↓PIO -

uveíte) 

27 
 

Hiperémia conjuntival; conjuntivite bilateral 

28 Claudicação intermitente MPs  

29 
 

 

30 
 

 

31 Paraparésia e ↓ deficits proprioceptivos  

32 Dificuldades locomotoras MPs  

33 
 

 

34 
Claudicação a frio; crepitação coxofemoral e tarsos (raio x: 

artroses) 
 

35 
 

 

Legenda: MPD – Membro Posterior Direito; LC – Ligamento Cruzado; MAE – Membro Anterior Esquerdo; 

MPE – Membro Posterior Esquerdo; MPs – Membros Posteriores; OD – Olho Direito; OE – Olho Esquerdo; 

PIO – Pressão Intraocular; ↓ - Diminuído. 
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Anexo 5: Resultados dos Hemogramas da população total de canídeos com 

Leishmaniose observados durante o estágio curricular no Hospital Escolar da 

FMV. 

Animal Eritrócitos Hematócrito Hemoglobina VCM HCM CHCM Plaquetas Leucócitos3/µL 

1 
    

    

2 5,5 41 12,2 64,2 20,3 33,9 194 ↓ 6,52 

3 6,69 42,5 15,3 63,5 22,9 36 250 11,4 

4 6,9 48 16,5 69,5 23,9 34,4 293 10,9 

5 3,1↓ 21↓ 6,66↓ 67,8 21,5 31,7 26,9 ↓ 4,82 ↓ 

6 7,48 51,1 17,2 68,3 23 33,6 171 10,5 

7 
    

    

8 3,33 ↓ 22,4 ↓ 7,37 ↓ 67,3 22,1 32,9 267 6,65 

9 5,1 35 ↓ 11,7 ↓ 68,6 22,9 33,4 208 10,2 

10 
    

    

11 3,58 ↓ 25,8 ↓ 8,49 ↓ 72 23,7 32,9 121 ↓ 9,69 

12 5,07 33,9 ↓ 11,2↓ 67,3 22,3 33,1 293 7,26 

13 6,86 47,8 16 69,7 23,2 33,4 145 ↓ 9,72 

14 6,22 41,1 13,8 66,1 22,2 33,5 240 15,4 

15 7,04 48 16,6 68,2 23,6 37,7 ↑ 243 9,31 

16 4,99 ↓ 33,8 ↓ 11,3 ↓ 67,7 22,7 33,5 398 8,77 

17 1,29 ↓ 11,6 ↓ 4,32 ↓ 89.7 ↑ 33,5 ↑ 37,3 ↑ 44,6 ↓ 7,78 

18 4,56 ↓ 32,7 ↓ 10,9 ↓ 71,1 23,8 33,2 
20, 7 (com 

agregação) 
9,16 

19 7,06 47,6 16 67,5 22,7 33,7 233 10,8 

20 5,71 36,9 12,6 64,6 22 34,1 

48,3 

(ligeira 

agregação) 

4,78 ↓ 

21 6,28 47,1 15,6 75 24,9 ↑ 33,1 
131 (com 

agregação) 
7,12 

22 4,94 ↓ 34,8 ↓ 12,1 70,5 24,5 34,7 201 15,1 

23 5,75 41,2 13,9 71,7 24,1 33,7 352 11 

24 6,8 44,6 15,7 65,6 23 35,1 268 13,6 

25 
    

    

26 6,47 45 15,5 69,6 24 34,4 328 14,3 

27 5,74 36,6 ↓ 12,2 63,7 21,3 33,4 
187 (com 

agregação) 
7,98 

28 5,48 36,7 ↓ 10 ↓ 66,9 22,1 33 25 ↓ 7,43 

29 5,22 36,9 12,4 70,7 23,7 33,5 106 ↓ 7,91 

30 6,61 37,9 12,1 57,3 ↓ 18,3 ↓ 32 140 ↓ 5,99 

31 4,38 ↓ 30,4 ↓ 10,2 ↓ 69,5 24,1 34,6 99,2 ↓ 11,3 

32 6,32 42,1 14,3 66,7 22,6 33,8 188 ↓ 12,7 

33 6,07 42,4 13,9 69,9 22,8 32,7 

17,6 

(abundante 

agregação) 

11,3 

34 6,1 38,8 13,8 63,6 22,6 35,5 
139 (com 

agregação) 
7,67 

35 4,93 ↓ 34 ↓ 11,5 ↓ 68,9 23,3 33,9 160 ↓ 8,28 

Legenda: ↓ - Parâmetro Diminuído; ↑ - Parâmetro Aumentado. 
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Animal 
Neutrófilos 

Segmentados 

Neutrófilos 

não 

segmentados 

Linfócitos Monócitos Eosinófilos Basófilos 

1 
   

   

2 6215 0 2053 1230 451 0 

3 8322 0 2280 456 342 0 

4 8502 0 1417 654 327 0 

5 3519 0 1060 96 145 0 

6 7875 0 1680 210 735 0 

7 
   

   

8 5387 0 1131 67 0 ↓ 67 

9 9078 0 1020 102 0 ↓ 0 

10 
   

   

11 7558 0 1454 678 0 ↓ 0 

12 5735 0 726↓ 218 581 0 

13 6318 0 1944 389 1069 0 

14 11396 0 2310 1386↑ 308 0 

15 4050 0 1652 102 372 0 

16 7016 0 1052 263 439 0 

17 6146 0 467 ↓ 1167 0 ↓ 0 

18 7236 0 1099 275 550 0 

19 7236 0 2052 324 1188 0 

20 3489 0 860 ↓ 335 96 ↓ 0 

21 5269 0 1353 498 0 ↓ 0 

22 11476 0 1661 453 1510 ↑ 0 

23 9240 0 1210 440 110 0 

24 8704 0 2040 544 2312 ↑ 0 

25 
   

   

26 11154 0 1287 1144 715 0 

27 5905 0 1436 319 319 0 

28 5000 0 4000 152 402 0 

29 5062 0 2531 237 79 ↓ 0 

30 4792 0 899 180 120 0 

31 10057 0 1243 0 0 ↓ 0 

32 9017 0 2413 635 635 0 

33 8136 0 2034 678 452 0 

34 6059 0 1151 307 153 0 

35 5962 0 1408 580 331 0 

 

       Legenda: ↓ - Parâmetro Diminuído; ↑ - Parâmetro Aumentado. 
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Anexo 6: Resultados das Bioquímicas sanguíneas da população total de canídeos 

com Leishmaniose observados durante o estágio curricular no Hospital Escolar 

da FMV. 

Animal 
Albumina 

(2,2-3,9g/dl) 

PT (5,2-8,2 

g/dl) 

Globulinas 

2,5-4,5 d/dl) 

ALT 

10-100 

U/L 

37ºC) 

FAS (47-

254 U/L) 

Creatinina 

(0,5-1,8 

mg/dl) 

Ureia (7-27 

mg/dL) 

1 3,05 8,23 ↑ 5,17 ↑ 
 

 0,8  

2 2,1 ↓ > 12 ↑ > 9,9 ↑ 144↑ 103 5,6 ↑ 110↑ 

3 2,17 ↓ 6,11 3,94 24  1,03  

4 3,1 7,2 4,2 48  1,1 11 

5 2,3 10,4 ↑ 8,1 ↑ 34  0,7  

6 
   

22,7  0,96 33 ↑ 

7 
 

9,3 ↑ 
  

 2,7 ↑ 48 ↑ 

8 
 

8,4 ↑ 
 

69 395 0,8 28,8 ↑ 

9 
   

145 ↑  0,5 < 20 

10 
    

   

11 2,2 11,4 ↑ 9,2 ↑ 
 

226 0,85 67 ↑ 

12 
 

8,7 ↑ 
 

28  2,8 ↑ 85,5 ↑ 

13 3 6,6 3,5 19 106 0,9 9 

14 2,4 5,7 3,4 < 10 ↓  0,9  

15 2,67 6,24 3,58 30 64 1,01 11,8 

16 2,7 5,4 2,7 325 ↑  0,98 15,3 

17 2,6 8,9 ↑ 6,3 ↑ 134  1,8 90↑ 

18 2,6 7,6 5 ↑ 13  0,618  

19 
 

6,5 
 

132 ↑ 127 0,8 7,8 

20 2,5 7,7 4,7 ↑ 68,3  0,99  

21 
 

6,8 
 

32  0,5 9 

22 2 ↓ 9 ↑ 7 ↑ 23,9  1  

23 
   

42  1,1 16,2 

24 2,9 7,45 4,55 < 10 ↓ 58 1,05 19,5 

25 2,9 8,5 ↑ 5,6 ↑ 88,2 344 0,76 16,5 

26 2,6 7,1 4,5 397  1,3 11 

27 2,6 9,4 ↑ 6,7 ↑ 40 152 0,7 9 

28 3,2 8,5↑ 5,3 ↑ 
 

 1,01 11,3 

29 
 

7,4 
 

115 ↑ 326 ↑  58,8 ↑ 

30 2,6 > 12 ↑ > 9,4 ↑ 48 162 1,6 22 

31 2 ↓ 7,2 5,2 ↑ 33 76 2,3 ↑ 37↑ 

32 2,4 8,9 ↑ 6,5 ↑ 37 149 1,7 55↑ 

33 2,2 ↓ 7,8 5,6 ↑ 26  0,704 25,8 

34 2,5 7,7 5,2 ↑ 21 121 1,1  

35 2,3 8,6 ↑ 6,3 ↑ < 10 ↓ 42 1,2 21 

Legenda: PT – Proteínas Totais; ALT – Alanina aminotransferase; FAS – Fosfatase alcalina sérica; ↓ - 

Parâmetro Diminuído; ↑ - Parâmetro Aumentado; > - Maior que; < - Menor que. 
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Anexo 7: Terapêutica instituída à população total de canídeos com Leishmaniose 

observados durante o estágio curricular no Hospital Escolar da FMV.  

Animal PRIMEIRO Tratamento Dose 

1 Alopurinol + Glucantime® 10 mg/kg BID;  100 mg/kg SC SID 

2 Alopurinol + Glucantime® 25 mg/kg PO BID; 100 mg/kg SC SID 

3 
Alopurinol + Glucantime® (apenas durante dois 

dias) 
25mg/kg PO BID; 50 mg/kg SC BID 

4 Alopurinol 25 mg/kg PO BID 

5 Alopurinol + Glucantime® 25 mg/kg PO BID; 50 mg/kg SC BID 

6 Alopurinol + Glucantime® 25 mg/kg PO BID; 50 mg/kg SC BID 

7 Alopurinol (até eutanásia) 25 mg/kg PO BID 

8 Eutanásia (sem tratamento) 
 

9 Alopurinol (até morrer) 25 mg/kg PO BID 

10 Alopurinol 25 mg/kg PO BID 

11 Alopurinol + Miltefosina 25 mg/kg PO BID; 2mg/kg PO SID 

12 
Fluidoterapia + Metronidazol + Enrofloxacina 

+ Alopurinol + Glucantime® 

10 mg/kg EV BID; 5 mg/kg EV BID; 25 

mg/kg PO BID; 50 mg/kg SC BID 

13 Alopurinol 25 mg/kg PO BID 

14 Alopurinol 25 mg/kg PO BID 

15 Alopurinol 25 mg/kg PO BID 

16 Alopurinol 25 mg/kg PO BID 

17 Alopurinol + Glucantime® 25 mg/kg PO BID; 50 mg/kg SC BID 

18 Alopurinol + Glucantime® 25 mg/kg PO BID; 100 mg/kg SC SID 

19 Alopurinol 25 mg/kg PO BID 

20 Alopurinol + Glucantime® 25 mg/kg PO BID; 50 mg/kg SC BID 

21 Alopurinol 30 mg/kg PO SID 

22 Alopurinol + Glucantime® 25 mg/kg PO BID; 50 mg/kg SC BID 

23 Alopurinol 25 mg/kg PO BID 

24 Alopurinol; dieta renal 30 mg/kg PO SID 

25 Alopurinol + Glucantime® 25 mg/kg PO BID; 50 mg/kg SC BID 

26 Alopurinol 25 mg/kg PO BID 

27 Alopurinol + Glucantime® 25 mg/kg PO BID; 50 mg/kg SC BID 

28 Alopurinol + Glucantime® 25 mg/kg PO BID; 50 mg/kg SC BID 

29 Alopurinol 25 mg/kg PO BID 

30 Alopurinol + Glucantime® 25 mg/kg PO BID; 100 mg/kg SC SID 

31 Alopurinol + Miltefosina 25 mg/kg PO BID; 2 mg/kg PO SID 

32 Alopurinol + Glucantime® 25 mg/kg PO BID; 50 mg/kg SC BID 

33 Alopurinol 25 mg/kg PO BID 

34 Alopurinol + Glucantime® 25 mg/kg PO BID; 100 mg/kg SC SID 

35 Alopurinol + Glucantime® 30 mg/kg PO BID; 75 mg/kg SC BID 

Legenda: PO – Via per os; SC – Via subcutânea; EV – Via endovenosa; SID – Uma vez ao dia; BID – Duas 

vezes ao dia. 
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Animal Quantidade Administrada Duração Profilaxia (Desparasitação) 

1 1 cp; 10 mL 30 dias; 10 dias 
D. externa (com Advantage® duas vezes 

por ano); D. interna (Vitaminthe®) 

2 2 cp ; 1,8 mL Indefinida; 21 dias  

3 3 cp; 5mL Indefinida 
D. externa (em atraso); D. interna (em 

dia) 

4 3 cp  Indefinida  

5 
1 + ¼ cp, (0,75 mL + 1,25 

mL; 2,5 mL) 
Indefinida; 20 dias com repouso de 10 dias  

6 3 cp Indefinida; 20 dias com repouso de 10 dias D. em atraso 

7 2 cp Indefinida  

8     
D. externa (Scalibor®); D. interna 

(Drontal®) 

9 2,5 cp Indefinida D. em atraso 

10 2 cp   D. em atraso 

11 ¾ cp; 1,8 mL Indefinida; 28 dias D. em atraso 

12 24 mL; 1,2 mL; 1 cp; 2 mL 
6 dias tratamento combinado; Indefinida; 20 

dias com repouso de 10 dias 
D. em atraso 

13 2 cp Indefinida D. externa (Scalibor®); D.  interna em dia 

14 3 cp Indefinida D. em atraso 

15 1,5 cp Indefinida D. em dia (não sabe o desparasitante) 

16 1,5 cp Indefinida D. em dia (não sabe o desparasitante) 

17 ¼ cp; 0,91 mL  Indefinida; 20 dias com repouso 10 dias D. em dia (não sabe o desparasitante) 

18 2,5 cp; 10 mL Indefinida; 20 dias com repouso 10 dias  

19 3,5 cp Indefinida D. externa (Advantix®); D. interna em dia 

20 
1,5 cp; (0,8 mL+ 1,5 mL ; 3,3 

mL) 
Indefinida; 20 dias com repouso 10 dias  

21 ½ cp Indefinida D. em atraso 

22 3 cp; 7 mL Indefinida; 20 dias com repouso 10 dias D. em dia (não sabe o desparasitante) 

23 1,5 cp Indefinida D. em dia (não sabe o desparasitante) 

24 2 cp  Indefinida D. em atraso 

25 2 cp; 7,5 mL Indefinida; 20 dias com repouso 10 dias D. externa (Scalibor®); D. interna em dia 

26 2,5 cp Indefinida D. em dia (não sabe o desparasitante) 

27 
¾ cp; (0,3 mL + 0,6 mL;  1,7 

mL). 
Indefinida; 20 dias com repouso 10 dias 

D. externa (Advantix®); D. interna em dia 

(Drontal®) 

28 2,5 cp; 5 mL Indefinida; 20 dias com repouso 10 dias  

29 3 cp Indefinida  

30 1 cp; 5 mL Indefinida; 40 dias consecutivos  

31 3 cp; 3,7 mL Indefinida ; 28 dias D. em dia (não sabe o desparasitante) 

32 3 cp; 6,5 mL Indefinida; 20 dias com repouso 10 dias  

33 2 cp Indefinida 
D. externa (Advantix®); D. interna em dia 

(Drontal®) 

34 4cp; 10 mL Indefinida; 20 dias com repouso 10 dias D. em atraso 

35 4 cp; (5 mL + 10 mL) Indefinida; 4 semanas (30 dias)  

Legenda: cp – Comprimido; mL – Mililitro; D. – Desparasitação. 

 


