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Resumo 

 

A leishmaniose é uma doença zoonótica endémica e frequente em Portugal, sendo os cães 

os principais hospedeiros reservatórios da infeção para os seres humanos. Este estudo 

consistiu no acompanhamento e descrição de três casos clínicos de cães com leishmaniose que 

foram observados no Hospital Veterinário Montenegro durante o período de estágio curricular 

(Janeiro a Maio de 2012). Os três cães apresentaram uma ampla diversidade de sinais clínicos, 

incluindo linfadenopatia, lesões cutâneas, perda de peso, temperatura elevada e artropatia. O 

diagnóstico foi realizado através da deteção de amastigotas de Leishmania em citologias 

aspirativas por agulha fina dos linfonodos e através da quantificação do título de anticorpos 

anti-Leishmania. Os protocolos terapêuticos utilizados foram as combinações de antimoniato 

de meglumina com alopurinol e de miltefosina com alopurinol. Após o tratamento foi 

necessária uma monitorização regular, uma vez que pode ocorrer a recorrência dos sinais 

clínicos.  
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Abstract 

 

Leishmaniosis is a common endemic zoonotic disease in Portugal, which has dogs as the 

main reservoir of infection for human beings. This study consisted of the follow and 

description of three clinical cases of dogs with leishmaniosis that were observed at the 

Hospital Veterinário Montenegro during the curricular practice period (from January till May, 

2012).  The three dogs showed a large range of clinical signs, including lymphadenopathy, 

skin lesions, weight loss, fever and arthropathy. Diagnosis was established by detection of 

Leishmania amastigotes in fine-needle aspiration cytology of lymph nodes and by titration of 

antibodies to Leishmania. The therapeutic protocols used were the combination of meglumine 

antimoniate with allopurinol and of miltefosine with allopurinol. After treatment regular 

monitoring was required as disease recurrence may occur. 
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NOTA INTRODUTÓRIA 

 

As doenças caninas transmitidas por vetores (CVBD – “canine vector-borne diseases”) 

são um problema mundial emergente, devido à sua frequência, morbilidade e, na maioria dos 

casos, devido também à sua importância zoonótica, sendo os cães potenciais portadores de 

agentes que podem infetar seres humanos (Cardoso et al., 2012). 

Entre as doenças transmitidas por vetores nos seres humanos, a leishmaniose é a terceira 

mais importante a seguir à malaria e ao conjunto das filarioses. A leishmaniose é endémica 

em mais de 88 países com mais de 350 milhões de pessoas em risco (Solano-Gallego et al., 

2009). A leishmaniose humana é uma das doenças tropicais mais negligenciadas com uma 

incidência anual estimada em 1-1,5 milhões de casos de leishmaniose cutânea e 500.000 casos 

de leishmaniose visceral (Gramiccia, 2011). A leishmaniose causada pela Leishmania 

infantum é uma zoonose potencialmente fatal em humanos e em cães, com estes últimos a 

serem considerados o principal hospedeiro reservatório para a infeção. Devido a esse facto, a 

infeção nos cães representa um problema em medicina veterinária e em saúde pública 

(Solano-Gallego et al., 2009).  

As leishmanioses são doenças dinâmicas e as circunstâncias de transmissão estão a mudar 

continuamente em relação ao ambiente, demografia e fatores comportamentais dos seres 

humanos. Alterações no habitat dos hospedeiros vertebrados naturais e dos vetores, condições 

imunodepressoras e consequências de guerras e conflitos sociais, tudo isto contribui para 

mudanças do panorama da leishmaniose (Gramiccia, 2011). 

As características clinicas da doença variam amplamente podendo em humanos ser 

classificada em forma visceral, cutânea e mucocutânea. Nos cães, as características clinicas 

são similares à forma visceral humana conjuntamente com complicações cutâneas graves 

(Ciaramella e Corona, 2003). A grande maioria dos animais infetados não manifesta a doença 

(Miró et al., 2008).  

A abordagem diagnóstica de primeira escolha nos cães com história e presença de sinais 

clínicos compatíveis com leishmaniose inclui a análise citológica dos tecidos lesados e 

análises serológicas específicas. Testes mais específicos e precisos podem ser realizados, 

dependendo dos resultados anteriores (Paltrinieri et al., 2010). As análises de PCR (reação em 

cadeia da polimerase) aumentam a sensibilidade do diagnóstico parasitológico da infeção por 

L.infantum (Miró et al., 2008). 

O tratamento da LCan é um desafio para os veterinários devido ao curso imprevisível da 

doença, e, apesar dos fármacos dirigidos à resolução desta doença serem capazes de efetuar 
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uma remissão permanente ou temporária dos sinais clínicos, duvida-se da sua capacidade de 

eliminar a infeção (Oliva et al., 2010). No que diz respeito à prevenção, têm sido realizados 

progressos consideráveis no desenvolvimento de inseticidas tópicos e vacinas para prevenir a 

infeção (Miró et al., 2008).  

Este trabalho decorre do estágio curricular realizado no Hospital Veterinário Montenegro 

(HVM), localizado no Porto, entre 2 de Janeiro a 31 de Maio de 2012. O HVM foi fundado 

em 1999 e presta um serviço completo 24 horas por dia. A equipa é constituída por catorze 

médicos veterinários, quatro enfermeiros veterinários e um auxiliar de veterinária. O HVM 

disponibiliza serviços de análises clínicas, consultas, vacinação, dermatologia, ecografia, 

endoscopia, oftalmologia, reprodução animal, eletrocardiografia, fisioterapia, internamento, 

oncologia, imagiologia/radiologia, cirurgia, comportamento animal, ecocardiografia, 

eletroretinografia, hemodiálise e urgência. O objetivo do estágio consistiu no 

acompanhamento de casos clínicos e cirúrgicos de todas as áreas da clínica e medicina interna 

de animais de companhia. O interesse pela LCan surgiu por constituir um desafio clínico, 

visto ser uma patologia com uma apresentação clínica muito variável. Neste trabalho são 

relatados os casos do Kuwait, do Raposinho e da Sally, três canídeos que se apresentaram no 

HVM nesse mesmo período. Todas as decisões clínicas foram tomadas pelos médicos 

veterinários responsáveis clínicos de cada animal. Os diagnósticos foram realizados através de 

citologia e da quantificação do título de anticorpos anti-Leishmania. Os parâmetros 

laboratoriais foram mensurados pelo equipamento disponível no HVM e por laboratórios 

veterinários de referência tal como a CEDIVET, DNAtech, Segalab e Inno.  

Este trabalho inclui uma revisão bibliográfica focada nos aspetos clínicos da doença, uma 

descrição detalhada dos casos clínicos, uma discussão, de modo a enquadrar a abordagem 

realizada pelo HVM com a informação disponível na literatura científica, e ainda conclusões e 

perspetivas futuras acerca da abordagem ao problema representado pela LCan.  
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1. REVISÃO DA LITERATURA CIENTÍFICA 

 

1.1. Etiologia  

 

Os parasitas Leishmania spp. são protozoários cujo género está dividido nos subgéneros 

Leishmania e Viannia (Weese e Fulford, 2011). As leishmânias são membros da família 

Trypanosomatidae, pertencente à ordem Kinetoplastida, e são caracterizadas pela presença de 

um evidente organelo de DNA mitocondrial chamado cinetoplasto (Paltrinieri et al., 2010), 

que está ligado a um corpo basal de onde se liga um flagelo único (Ciaramella e Corona, 

2003). As leishmânias são caracterizadas por três diferentes tipos morfológicos: amastigota, 

promastigota e paramastigota (Marsella e Gopegui, 1998; Ciaramella e Corona, 2003). As 

formas amastigotas são corpos ovais que têm 2-5 μm, contêm um núcleo excêntrico, não 

possuem flagelo visível e são encontradas dentro das células do hospedeiro vertebrado. As 

formas promastigotas têm 10-15 μm, possuem um longo flagelo alongado (até 20 μm) e são 

tipicamente encontradas no hospedeiro invertebrado. As paramastigotas também são 

encontradas no hospedeiro invertebrado, contudo possuem um flagelo mais curto (Ciaramella 

e Corona, 2003), sendo consideradas um estádio transitório entre os dois tipos morfológicos 

anteriores (Marsella e Gopegui, 1998). 

São conhecidas várias espécies do género Leishmania causadoras de doença em animais e 

seres humanos, mas é de L. infantum que vem o principal risco para os animais de companhia 

(Weese e Fulford, 2011), sendo o cão o principal hospedeiro reservatório deste parasita para a 

infeção em humanos (Solano-Gallego et al., 2009). Enquanto na região Mediterrânica o 

agente etiológico causador da leishmaniose zoonótica é L. infantum (Cortes et al., 2012), na 

América do Sul, os agentes etiológicos mais difundidos da LCan visceral e cutânea são, 

respetivamente, Leishmania chagasi e Leishmania braziliensis (Dantas-Torres et al., 2010). 

Com base em análises genéticas, L. chagasi é agora considerada o mesmo organismo que L. 

infantum (Weese e Fulford, 2011). Leishmania donovani é a responsável pela leishmaniose 

visceral humana no subcontinente indiano e no este de África, tendo os seres humanos como 

os únicos hospedeiros reservatórios conhecidos (Manna et al., 2009). 

Têm sido encontrados cães infetados por outras espécies de Leishmania responsáveis por 

leishmaniose visceral, cutânea e mucocutânea em seres humanos. No entanto, para estas 

espécies, os cães, embora eventualmente infetados e doentes, não parecem ser um importante 

reservatório de infeção para as pessoas (Solano-Gallego et al., 2009). 
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Na bacia do Mediterrâneo, foram identificados em cães, um total de 12 zimodemes da 

espécie L.infantum: MON-1, MON-24, MON-34, MON-34, MON-72, MON-77, MON-80, 

MON-98, MON-105, MON-108, MON-199 e MON-281 (Aït-Oudhia et al., 2011). Dentro 

destes, o zimodeme MON-1 é o mais frequentemente isolado em cães (Manna et al., 2008). 

 

 

1.2. Epidemiologia 

 

A LCan é uma zoonose endémica em mais de 70 países e que está presente em regiões do 

sul da Europa, África, Ásia, América do Sul e Central, tendo também sido descrita nos 

Estados Unidos da América (Solano-Gallego et al., 2011). Esta é uma doença emergente em 

várias zonas do mundo, inclusive em regiões tradicionalmente não endémicas, como 

consequência do aumento do número de cães que viajam (Sousa et al., 2011). No norte da 

Europa a infeção está geralmente limitada a cães que tenham viajado para zonas endémicas do 

Mediterrâneo durante períodos de exposição ao vetor ou a cães oriundos de zonas endémicas 

(Shaw, 2009). 

Nos países da bacia do Mediterrrâneo os cães são o maior reservatório de L. infantum e 

podem desempenhar um importante papel de longa duração na manutenção da leishmaniose 

visceral humana (Cardoso et al., 2004). Em Portugal, Espanha, França e Itália existem pelo 

menos 2,5 milhões de cães infetados com o protozoário parasita (Moreno e Alvar, 2002).  

Foram descritas infeções em gatos, cães selvagens e cavalos em áreas onde a doença é 

endémica (Solano-Gallego et al., 2009; Gramiccia, 2011). Os gatos podem também sofrer de 

leishmaniose, sendo a doença menos grave em comparação com a LCan. Os equinos 

domésticos podem sofrer ocasionalmente de lesões cutâneas simples ou múltiplas, mas 

provavelmente representam um hospedeiro acidental da infeção (Gramiccia, 2011).  

Os únicos vetores biológicos aceites na transmissão das espécies de Leishmania são os 

flebótomos (Dantas-Torres, 2011). Estes são dípteros hematófagos pertencentes à família 

Psychodidae e subfamília Phebotominae. Na infeção canina estão envolvidos dois géneros: o 

género Phlebotomus no Velho Mundo e o género Lutzomyia no Novo Mundo (Roze, 2005; 

Paltrinieri et al., 2010). Na região mediterrânica, os principais vetores de L. infantum, 

causadora da leishmaniose humana visceral e cutânea e da LCan, pertencem ao subgénero 

Larroussius (Bongiorno et al.,2003). Phebotomus perniciosus, Phlebotomus ariasi, 

Phlebotomus perfiliewi, Phlebotomus neglectus e Phlebotomus tobbi são as cinco principais 

espécies de vetores pertencentes àquele subgénero. Na Europa, estes insetos exibem atividade 
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crepuscular e noturna, que se estende desde o final da Primavera até ao final do Outono 

(Paltrinieri et al., 2010; Gramiccia 2011). Na América do Sul, várias espécies do género 

Lutzomyia têm sido associadas como vetores de L. braziliensis e L. infantum. Lutzomyia 

whitmani, Lutzomyia intermedia, Lutzomyia wellcomei e Lutzomyia complexa serão os vetores 

de L. braziliensis enquanto Lutzomyia longipalpis será o principal vetor de L. infantum na 

América do Sul, encontrando-se estes ativos durante todo o ano (Dantas-Torres et al., 2010; 

Paltrinieri et al., 2010).  

Os flebotomineos são insetos muito pequenos que medem entre 2 a 3 mm e que dependem 

da ingestão de sangue para a maturação dos seus ovos, sendo apenas as fêmeas hematófagas. 

Essa ingestão ocorre geralmente durante a noite com um pico de alimentação entre a 3h30 e 

as 5h30. Nos climas temperados, a maturação dos flebótomos é muito lenta durante as épocas 

frias; por outro lado, durante as épocas mais quentes poderão existir dois ciclos completos de 

desenvolvimento (Ciaramella e Corona, 2003). Apesar de nos últimos anos terem surgido 

novos debates acerca do papel vetorial das carraças e pulgas na L.infantum, não existem ainda 

provas que comprovem o seu envolvimento no ciclo de transmissão (Coutinho et al., 2005; 

Dantas-Torres, 2011). 

Os cães podem sofrer de doença grave caracterizada pela evolução crónica dos sinais 

viscerocutâneos, que ocorre em menos de 50% dos animais infetados. Não obstante, quer os 

sintomáticos quer os assintomáticos podem transmitir a infeção ao vetor (Gramiccia, 2011; 

Cardoso et al., 2012).  

A presença de cães infetados em zonas onde a doença não é endémica pode contribuir 

para a manutenção do parasita na população canina através de modos de transmissão 

potencialmente não dependentes de vetor (Solano-Gallego et al., 2009). Vias de transmissão 

não vetoriais tal como a transmissão vertical (Silva et al., 2009a), venérea (Silva et al., 

2009b), horizontal por contacto direto com sangue infetado e iatrogénica por transfusão foram 

referidas em zonas de onde o vetor flebótomo está ausente. Contudo, estes modos e vias de 

transmissão serão relativamente raros e desempenham um papel secundário na epidemiologia 

da leishmaniose (Andrade et al., 2002; Baneth et al., 2008; Solano-Gallego et al., 2009; 

Freeman, 2010). 

Vários fatores predisponentes como a idade, a raça e a constituição genética têm sido 

associados ao desenvolvimento da doença. Raças como o Boxer, o Cocker Spaniel, o 

Rottweiler e o Pastor Alemão parecem ser mais suscetíveis ao desenvolvimento da doença 

enquanto o Podengo de Ibiza raramente desenvolve sinais clínicos de leishmaniose (Solano-

Gallego et al., 2011). Num estudo efetuado pela Universidade Autónoma de Barcelona, 
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verificou-se entre a população doente uma maior e significativa proporção de machos 

comparativamente com fêmeas, uma maior e significativa proporção de cães pertencentes à 

raça Pastor Alemão, Rottweiler e Boxer e uma menor e significativa proporção de cães 

pertencentes à raça Yorkshire Terrier e Caniche (Miranda et al., 2008). Num estudo realizado 

em Portugal verificou-se que em média 6,3% dos cães apresentavam anticorpos anti-

Leishmânia e que mais de metade dos animais seropositivos (53,7%) não apresentava sinais 

clínicos. Nesse mesmo estudo Beja (12,1%), Castelo Branco (17,4%) e Portalegre (12,5%) 

foram identificados como os distritos com maior seroprevalência. Esta revelou-se maior nos 

distritos do interior de Portugal em relação aos do litoral, observando-se um risco relativo de 

seropositividade 2,43 vezes maior nos distritos regiões do interior (Cortes et al., 2012). Estes 

distritos são conhecidos como tendo mais dias quentes com temperaturas mais altas durante a 

época de transmissão, o que pode favorecer a atividade vetorial (Cortes et al., 2012). Num 

outro estudo realizado em Portugal verificou-se que, entre agentes vectorialmente 

transmissíveis em cães (Dirofilaria immitis, Ehrlichia canis, Borrelia burgdoferi, Anaplasma 

spp. e L. infantum), a prevalência de infeção/exposição a L. infantum foi a mais elevada 

(Cardoso et al., 2012). 

A idade aparenta ser um fator importante para o surgimento da doença, apresentando esta 

uma distribuição bimodal, com um primeiro pico constituído por animais com idade próxima 

dos 3 anos e um segundo pico menos evidente constituído por animais com idade próxima dos 

8 anos (Moreno e Alvar, 2002; Miranda et al., 2008). No entanto, num estudo realizado em 

Portugal, Cortes et al. (2012) verificaram que os cães com idades inferiores aos 2 anos 

apresentavam menor seroprevalência relativa, enquanto os cães com idades compreendidas 

entre os 5 e 8 anos foram o grupo etário com maior seroprevalência.  

Fatores genéticos envolvidos na suscetibilidade do hospedeiro à LCan foram associados a 

polimorfismos do gene Slc11a1 e a alguns alelos dos genes do complexo principal de 

histocompatibilidade (MHC) II (Barbiéri, 2006; Sanchez-Robert et al., 2008; Solano-Gallego 

et al., 2011). 
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1.3. Ciclo biológico  

 

O início do ciclo biológico ocorre quando o flebótomo ingere sangue do hospedeiro 

infetado, ingerindo também as formas amastigotas presentes na derme (Marsella e Gopegui, 

1998). Os flebótomos alimentam-se em cães principalmente em zonas da pele onde o pelo é 

mais escasso, tal como a cabeça, focinho, pavilhões auriculares e em áreas inguinais e 

perineais (Solano-Gallego, 2009). Após a picada do flebótomo no hospedeiro infetado, os 

parasitas desenvolvem-se em formas promastigotas extracelulares no intestino do flebótomo 

em aproximadamente 1 semana (Weese e Fulford, 2011), daí migram em direção ao 

probóscide, de onde podem subsequentemente ser transferidas para o hospedeiro vertebrado 

(Ciaramella e Corona, 2003). O ciclo de transmissão fica completo quando o flebótomo 

infetado se alimenta em outro hospedeiro vertebrado suscetível, as formas promastigotas são 

inoculadas na pele do hospedeiro final e são fagocitadas por macrófagos convertendo-se em 

amastigotas, dando-se posteriormente a replicação do parasita (Figura 1).  

 

 

 

Figura 1 – Ciclo de vida de L. infantum com indicação das prováveis e menos prováveis vias de transmissão 
para os cães (adaptado de: Solano-Gallego et al., 2011). 
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1.4. Patogenia 

 

O parasitismo dos macrófagos inicia-se na pele, a partir do ponto de inoculação, onde se 

origina uma reação inflamatória localizada que atrai macrófagos, histiócitos, monócitos e 

neutrófilos, que por sua vez iniciam a fagocitose das formas parasitárias presentes. Após 

fagocitose, o parasita dissemina-se por via hemática e linfática para todo o organismo, 

preferivelmente baço, linfonodos, fígado, pele, rins e medula óssea (Moreno et al., 1999), ou 

seja, nos tecidos mais ricos em células do sistema macrocítico macrofágico (Paltrinieri et al., 

2010). Tecidos como os testículos, próstata, bexiga urinária, cartilagens articulares, pulmões, 

intestino, olhos, sistema nervoso central (SNC), etc. são também locais possíveis de conterem 

formas amastigotas (Moreno et al., 1999). 

A resposta inicial do hospedeiro no momento da infeção desempenha um papel 

fundamental para que o cão seja resistente ou desenvolva futuramente a doença (Freeman et 

al., 2010). Nos cães, a infeção varia desde uma forma subclínica que é assintomática até um 

completo desenvolvimento da doença, dependendo esta variação da capacidade da resposta 

imunitária no controlo da replicação do parasita (Alexandre-Pires et al., 2010) 

O princípio-chave que nos ajuda a perceber os diferentes desenvolvimentos imunológicos 

entre os pacientes infetados é o princípio da dualidade entre as populações de linfócitos T 

auxiliares (Th) (Roze et al., 2005). Leishmania infantum aparenta induzir uma resposta 

imunitária celular mista entre linfócitos Th1 e Th2, na qual o controlo da replicação do 

parasita, a progressão da doença ou a cura são determinados pelo equilíbrio entre estas duas 

tendências (Baneth et al., 2008) (Figura 2). 

A produção de interferão-γ (IFN-γ), interleucina (IL)-2, e TNF-α pelo fenótipo Th1 está 

associada à indução da atividade dos macrófagos contra as leishmânias e consequente 

resolução da infeção e proteção do animal (Ciaramella e Corona, 2003; Solano-Gallego et al., 

2009). Por outro lado, a produção de IL-4, IL-5, IL-6, IL-10 e IL-13 pelo fenótipo Th2 está 

associada à depressão da imunidade celular e à estimulação de linfócitos B, que por 

consequência produzem anticorpos, levando à progressão da infeção até ao estado de doença 

(Ciaramella e Corona, 2003; Roze, 2005; Solano-Gallego et al., 2009). Em geral, estes dois 

tipos de resposta coexistem mas um é prevalente sobre o outro (Roze, 2005).  

As citoquininas possuem também um papel importante na indução dos linfócitos Th1 e 

Th2, tendo a IL-12 um papel importante na indução e sustentação dos linfócitos Th1, assim 

como na indução da secreção de IFN-γ (Barbiéri, 2006).  
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Figura 2 – Interação entre as respostas imunitárias Th1 e Th2 na LCan (adaptado de: Baneth et al., 2008). 
 

A intensa resposta imunitária humoral mediada pelos anticorpos produzidos pelos 

linfócitos B está frequentemente associada ao estado de doença, na medida em que os 

anticorpos não possuem função protetora para o hospedeiro. Apesar de conseguirem induzir a 

fagocitose, os anticorpos não conseguem causar a morte intracelular das formas amastigotas, 

comprometendo assim o controlo da infeção (Saridomichelakis, 2009). A contínua produção 

de anticorpos em excesso causa uma hipergamoglobulinemia crónica, resultando na formação 

e deposição de imunocomplexos que podem causar glomerulonefrites, poliartrites, vasculites 

e meningites, assim como produção de auto-anticorpos contra plaquetas e células da linha 

vermelha (Paltrinieri et al., 2010). Esta circulação e deposição de imunocomplexos nos 

órgãos, juntamente com a produção de uma inflamação não supurativa, constituem os dois 

principais mecanismos patofisiológicos pelo qual o parasita causa lesões (Koutinas et al., 

1999). Entre as classes de imunoglobulinas (Ig), a IgG é a predominante enquanto IgM, IgE e 

a IgA apresentam concentrações e frequências menores. A concentração de IgG está 

relacionada positivamente com a densidade parasitária nos tecidos e talvez com a gravidade 

clinica, uma vez que nos animais assintomáticos a concentração de IgG é menor que nos 

sintomáticos (Saridomichelakis, 2009). As subclasses de imunoglobulinas IgG1 e IgG2 foram 

sugeridas como marcadores fidedignos do estado clínico da LCan em comparação com a IgG 
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total (Cardoso et al., 2007). Alguns estudos demonstram também o envolvimento dos 

linfócitos citotóxicos CD8+ na resistência à LCan, visto que foram detetados em cães 

infetados e assintomáticos. Em contrapartida este tipo de linfócitos não foi encontrado em 

cães sintomáticos, o que sugere que a lise de macrófagos infetados por leishmânias por células 

T citotóxicas representa um mecanismo adicional na resistência à doença (Barbiéri, 2006).  

Fatores como imunossupressão e doenças concomitantes podem quebrar o equilíbrio 

imunitário dos animais assintomáticos e levar ao desenvolvimento de doença (Solano-Gallego 

et al., 2009). Entre as doenças concorrentes que influenciam as manifestações 

clinicopatológicas da leishmaniose incluem-se a erliquiose, babesiose, anaplasmose, 

bartonelose, hepatozoonose, dirofilariose, espirocercose, demodicose, sarna sarcótica, 

pênfigos foliáceo, lúpus sistémico eritematoso, hipotiroidismo, hemangiossarcoma, linfoma, 

mieloma, histiocitoma e tumor venéreo transmissível (Saridomichelakis, 2009).   

 

1.5. Sinais clínicos 

 

Nos cães, o período de incubação da doença pode variar entre 3 meses e 7 anos (Miró et 

al., 2008). A LCan é uma doença sistémica que pode potencialmente envolver qualquer órgão, 

tecido ou fluidos corporais e é manifestada por sinais clínicos não específicos (Solano-

Gallego et al., 2011). As características clinicas da leishmaniose variam largamente em 

consequência dos numerosos mecanismos patogénicos no processo de doença, dos diferentes 

órgãos afetados e da diversidade da resposta imunitária iniciada pelo hospedeiro (Solano-

Gallego et al., 2009).  

A imagem típica da LCan reflete geralmente uma disfunção orgânica múltipla, podendo 

observar-se diversos tipos de combinação entre sinais clínicos. Não obstante, muitos cães 

podem apresentar-se somente com uma manifestação clínica (Koutinas et al., 1999).  

Os principais dados clínicos encontrados no exame físico incluem lesões de pele, 

linfadenomegalia generalizada, perda de peso progressiva, atrofia muscular, intolerância ao 

exercício, apetite diminuído, letargia, esplenomegalia, poliúria e polidipsia, lesões oculares, 

epistaxe, onicogrifose, claudicação, vómitos e diarreia (Solano-Gallego et al., 2009) (Figura 

3).  
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Num estudo realizado na Grécia em 158 cães com LCan, Koutinas et al. (1999) 

observaram que as principais queixas relatadas pelos proprietários foram lesões cutâneas 

(50,6%), perda de peso progressiva (25,3%), diminuição de apetite (16,5%) e intolerância ao 

exercício (10,8%). No exame clínico as manifestações mais comuns foram lesões cutâneas 

(81%). Estas eram simétricas, não pruriticas, alopécicas/ hipotricóicas, generalizadas ou 

focais/multifocais. Entre as lesões cutâneas, a dermatite exfoliativa foi a mais observada 

(64,1%), enquanto as ulcerações cutâneas foram as segundas (34,4%). O pioderma bacteriano 

secundário foi visto em 24,2% das lesões cutâneas. Entre as lesões não cutâneas observadas, a 

linfadenopatia generalizada (65,2%), a atrofia dos músculos mastigatórios (24,7%) e a 

conjuntivite (24,1%) foram as mais frequentes no exame clinico. Num estudo realizado em 

Portugal, Cortes et al. (2012) observaram que os sinais clínicos mais frequentes foram lesões 

cutâneas (73,7%), perda de peso (38,2%), onicogrifose (19,7%) e linfadenopatia (18,4%).  

Quase todos os animais com LCan desenvolvem a forma crónica da doença. Por outro 

lado, a forma aguda é caracterizada por febre, linfadenomegalia generalizada e ausência de 

lesões cutâneas, sendo observada em 4% dos cães doentes (Ciaramella et al., 1997). 

Figura 3 – Alguns dos sinais clínicos encontrados da leishmaniose canina: A) Epistaxe; B) uveíte 
bilateral e opacidade corneal; C) Conjuntivite purulenta e blefarite; D) Alopécia exfoliativa no membro 
posterior e linfadenomegalia do poplíteo; E) Caquexia marcada e alopécia exfoliativa generalizada 
(fonte: Solano-Gallego et al., 2011). 
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1.5.1. Alterações cutâneas 

 

As alterações dermatológicas são detetadas em mais de metade dos cães com leishmaniose 

e podem ser observadas de forma isolada ou acompanhadas por outras manifestações clínicas 

relacionadas com a doença (Koutinas et al., 1999). A manifestação cutânea mais frequente na 

LCan é a dermatite exfoliativa, que pode ser facilmente diferenciada da dermatite seborreica 

pelo carácter granulomatoso e/ou piogranulomatoso (Papadogiannakis et al., 2005). A 

dermatite exfoliativa é caracterizada como não prurítica, com ou sem alopecia, generalizada 

ou localizada ao longo da face, orelhas e membros (Solano-Gallego et al., 2009), com 

seborreia, xerose (pele seca), eritema e hiperpigmentação (Saridomichelakis, 2009).  

As ulceras de pele são observadas em 40% dos animais doentes e são habitualmente 

distribuídas pelas protuberâncias ósseas, almofadinhas plantares, margens dos pavilhões 

auriculares, narinas, e junções mucocutâneas (Ciaramella e Corona, 2003; Solano-Gallego et 

al., 2009). Estas alterações foram atribuídas a trauma local e/ou lesão vascular 

(Saridomichelakis, 2009). Outras entidades dermatológicas descritas incluem, a dermatite 

nodular focal ou multifocal, a dermatite mucocutânea proliferativa e a dermatite papular. 

Manifestações cutâneas como a despigmentação, paniculites, hiperqueratose nasal e digital, 

erupção pustular, alopecia areata ou pênfigos foliáceo e eritema multiforme são relativamente 

pouco frequentes. Por outro lado, o pioderma com estafilococos superficial ou profundo é 

uma complicação frequente (Solano-Gallego et al., 2009). A presença de onicogrifose está 

associada a uma dermatite mononuclear liquenóide (Saridomichelakis, 2009). 

 

1.5.2. Linfadenopatia e esplenomegalia 

 

A linfadenopatia é outro dos sinais mais frequentes na LCan e caracteriza-se por um 

aumento do tamanho dos linfonodos, podendo esta alteração ser localizada ou generalizada 

(Lima et al., 2004). Apesar de a linfadenopatia ser detetada principalmente nos linfonodos 

pré-escapulares e poplíteos (Koutinas et al., 1999), com maior ocorrência nos pré-escapulares 

(Ciaramella et al., 1997), esta alteração pode estar também presente nos linfonodos 

mesentéricos, mediastínicos e periféricos (Petersen, 2009). A maior afeção nos linfonodos 

pré-escapulares em relação aos poplíteos pode estar relacionada com a conexão entre os 

primeiros e os vasos linfáticos que drenam as regiões mais craniais, regiões essas onde 

frequentemente se apresentam lesões cutâneas graves (Ciaramella et al., 1997). Esta ideia é 

compreensível, se considerarmos que as principais zonas por onde ocorre a transmissão das 
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leishmânias pelos vetores são as orelhas e focinho (Lima et al., 2004). Em estádios avançados 

da doença, principalmente em situações de insuficiência renal, os linfonodos podem regressar 

ao seu tamanho normal ou tornarem-se até hipoplásicos, acompanhando uma perda geral da 

condição corporal (Saridomichelakis, 2009). 

A esplenomegalia é um sinal clinico frequente na LCan (Ciaramella et al., 1997) e é 

geralmente subclínica, requerendo o auxílio da radiologia e ecografia para a sua identificação 

(Koutinas et al., 1999), uma vez que pode não ter dimensão suficiente para se tornar detetável 

através da palpação abdominal (Saridomichelakis et al., 2009). Esta situação patológica deve-

se à proliferação e infiltração de células imunitárias e à hiperplasia associada da polpa branca 

e vermelha, assim como às alterações da estrutura microvascular (Saridomichelakis, 2009). 

 

1.5.3. Alterações renais  

 

Em cães doentes, é essencial avaliar a função renal e classificar o estádio da afeção renal 

usando as recomendações da “International Renal Interest Society” (IRIS), uma vez que a 

LCan está associada a uma considerável prevalência de insuficiência renal crónica (Solano-

Gallego et al., 2009). A lesão renal pode ser a única alteração clínica provocada pela doença e 

tem frequentemente como único sinal clinico apresentado poliúria/polidipsia. No entanto, os 

sinais clínicos podem variar desde proteinúria moderada até síndrome nefrótica ou 

insuficiência renal crónica (Ciaramella e Corona, 2003; Solano-Gallego et al., 2011). Em cães 

com leishmaniose, é encontrada uma alta frequência de nefrite intersticial e glomerulonefrite. 

Existe uma ampla variedade de padrões de lesões glomerulares, apresentando-se a 

glomerulonefrite membranoproliferativa difusa e a glomerulonefrite proliferativa mesangial 

difusa como as mais frequentes (Costa et al., 2003), enquanto a amiloidose raramente está 

associada (Koutinas et al., 1999). Outros padrões tais como a glomérulo-esclerose segmentar 

e focal, alterações glomerulares menores e glomerulonefrite progressiva são também 

observados. A nefrite intersticial está mais presente no córtex renal, sendo também mais grave 

nessa região. No que diz respeito às alterações tubulares, as mais frequentes são a 

degenerescência vacuolar e hialina, também presentes em casos sem infiltração inflamatória 

intersticial e atrofia (Costa et al., 2003). Estas lesões renais explicam a proteinúria e podem 

causar hipertensão, que por sua vez resulta num ciclo vicioso agravando ainda mais a 

patologia glomerular, provocando uma síndrome nefrótica e insuficiência renal crónica, sendo 

esta a causa mais comum de mortalidade devida à leishmaniose (Saridomichelakis, 2009). As 

lesões renais são frequentemente irreversíveis, mesmo após prolongado tratamento contra a 



14 
 

doença. Uma dieta apropriada pode aumentar a qualidade de vida do animal doente, assim 

como a sua esperança média de vida (Koutinas et al., 1999). 

 

1.5.4. Atrofia muscular 

 

As leishmânias podem induzir uma polimiosite progressiva que afeta os músculos 

esquelético e mastigatório. Esta polimiosite pode dever-se ao dano muscular direto causado 

pelo parasita ou à deposição de imunocomplexos nos músculos esquelético e mastigatório, 

visto que, foram encontradas formas amastigotas de L. infantum em biópsias musculares 

(Vamvakidis et al., 2000). A atrofia muscular tem início nos músculos da cabeça e dá ao cão a 

aparência de um animal velho (Roze, 2005). Esta atrofia é mais proeminente nos músculos 

mastigatórios, sendo mais subtil nos restantes músculos esqueléticos. A miosite atrófica 

associada à leishmaniose raramente está associada à perda da função da mandibula como 

ocorre em casos de neuropatia do trigémio e de miosite atrófica idiopática (Vamvakidis et al., 

2000) A perda de peso foi atribuída à anorexia, à competição por nutrientes essenciais entre o 

hospedeiro e o parasita, à reduzida absorção intestinal e à patologia renal (Saridomichelakis, 

2009). 

 

1.5.5. Distúrbios hemorrágicos 

 

Distúrbios hemorrágicos tal como a epistaxe, hematúria e diarreia hemorrágica foram 

também descritos na LCan (Ciaramella et al., 2005), sendo a epistaxe usualmente unilateral e 

intermitente (Ciaramella e Corona, 2003). Foram encontrados em infeções por Leishmania 

casos de trombocitopenia, trombocitopatia, tempo de trombina prolongado, tempo de 

tromboplastina parcial ativada prolongado e aumento dos produtos da degradação do 

fibrinogénio, que indicam que este protozoário afeta a hemóstase primária, a coagulação e a 

fibrinólise (Ciaramella et al., 2005).  

Mais do que um mecanismo patogénico isolado, a interação entre fatores tais como 

trombocitopatia, hiperviscosidade devida a hiperglobulinemia e rinite (ulcerativa/não 

ulcerativa) pode ser responsabilizada pela epistaxe em cães com leishmaniose (Petanides et 

al., 2008). 

Na LCan existem alterações hemostáticas primárias e secundárias, que são mais evidentes 

em cães marcadamente sintomáticos, nos quais o estado imunodeprimido, um processo 
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inflamatório persistente ou lesão renal e hepática podem influenciar a função das plaquetas e a 

síntese e metabolismo dos fatores de coagulação (Ciaramella et al., 2005). 

 

1.5.6. Alterações locomotoras 

 

A LCan pode também afetar os ossos e articulações com o aparecimento de lesões 

simétricas e bilaterais com claudicação intermitente (Pugliese 2006) e associadas a poliartrite 

erosiva/ não erosiva. A sua etiologia deve-se ao próprio parasita, à circulação de 

imunocomplexos ou ao depósito de ambos na membrana sinovial (Koutinas et al., 1999). 

Radiograficamente, nas diáfises de ossos longos, patela e pélvis pode-se observar uma reação 

perióstica com radiopacidade aumentada, com danos corticais e medulares, enquanto nas 

articulações pode-se observar lesões osteolíticas (Pugliese et al., 2006). A poliartrite não é a 

única razão pela qual um cão com leishmaniose pode apresentar claudicação. Lesões ósseas e 

das almofadas plantares, polimiosite e neuralgia são causas adicionais (Saridomichelakis, 

2009). 

 

1.5.7. Lesões oculares 

 

Os sinais oculares mais frequentes verificam-se na câmara anterior do olho (Ciaramella e 

Corona, 2003) e incluem conjuntivite, blefarite (exfoliativa, ulcerativa ou nodular), uveíte 

anterior, queratoconjuntivite comum ou seca, queratite e esclerite (Ciaramella et al., 1997; 

Koutinas et al., 1999; Solano-Gallego et al., 2009). Dentro dos mecanismos patogénicos 

propostos para as alterações oculares incluem-se a acumulação de um infiltrado 

granulomatoso provocado pela presença de formas amastigotas, que se acumula à volta dos 

ductos das glândulas lacrimais, provocando assim uma dilatação retrógrada com acumulação 

de secreção (Naranjo et al., 2005), a deposição de imunocomplexos, as lesões secundárias a 

outras alterações oculares e as manifestações sistémicas provocadas pela leishmaniose 

(Saridomichelakis, 2009). Consequências oculares da hipertensão sistémica, tal como, 

descolamento ou hemorragias da retina, tortuosidade arterial da retina ou hifema são muito 

pouco frequentes e são observadas em somente alguns cães com leishmaniose e hipertensos 

(Solano-Gallego et al., 2009). 

 

 



16 
 

1.5.8. Outros 

 

As membranas mucosas estão frequentemente pálidas, dependendo do grau de anemia, ou 

castanho-avermelhadas, como resultado de lesão hepatorrenal (Ciaramella e Corona, 2003). 

Foram ocasionalmente relatadas lesões dos sistemas cardiovascular, digestivo e SNC, 

sinais osteoarticulares, sinais respiratórios, despigmentação das narinas e dermatofibrose 

nodular (Blavier et al., 2001).  

 

1.6. Diagnóstico 

 

O diagnóstico da leishmaniose em cães deve basear-se numa abordagem integrada e 

considerar a história, dados clínicos físicos e laboratoriais básicos (ou não-específicos), e os 

resultados de análises que detetam o parasita (testes diretos) ou que avaliam a resposta 

imunitária específica do hospedeiro (testes indiretos) (Paltrinieri et al., 2010; Gramiccia, 

2011).  

Os testes laboratoriais básicos incluem hemograma, análises bioquímicas séricas ou 

plasmáticas, eletroforese das proteínas e urianálise. Estes testes podem permitir a deteção de 

uma ou mais alterações associadas à doença. Com base nestes resultados, podem ser 

realizadas análises laboratoriais adicionais (Paltrinieri et al., 2010; Gramiccia, 2011).  

Uma anemia moderada a grave, não regenerativa, normocítica e normocrómica é 

relativamente frequente na LCan (Koutinas et al., 1999). As anemias podem ser causadas pela 

perda de sangue (epistaxe), hemólise (autoanticorpos, imunocomplexos, alterações das 

proteínas de membrana dos eritrócitos), redução da eritropoiese (anemia de infeção cronica, 

deficiência em ferro, insuficiência renal cronica, displasia eritróide) e infeções/doenças 

concorrentes (erliquiose monocítica) (Saridomichelakis, 2009).  

Em animais que tenham história e quadro clinico compatível com insuficiência renal 

crónica é observada uma proteinúria renal com um rácio urinário proteína/creatina superior a 

0,5 ou azotemia renal com valores de creatinina sérica, ureia nitrogenada sérica (BUN) e 

fosfato sérico acima dos valores de referência normais (Koutinas et al., 1999; Solano-Gallego 

et al., 2009). Sinais de comprometimento hepático são também frequentes incluindo um 

aumento da fosfatase alcalina (ALP), alanina amino-transferase (ALT) e hipercolesterolemia 

(Petersen, 2009). A hiperproteinemia é outra alteração bioquímica frequente. Esta é 

geralmente atribuída à hiperglobulinemia policlonal β e γ e está quase sempre associada a 

uma hipoalbuminemia que, por sua vez, se encontra frequentemente associada à perda de 
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proteína por nefropatia, doença hepática, malnutrição prolongada ou a uma combinação entre 

todas as anteriores. A hipoalbuminemia pode usualmente compensar a hiperglobulinemia, 

resultando em valores normais de proteínas séricas (Koutinas et al.,1999). Outras alterações 

como leucocitose, leucopenia e diminuição do rácio albuminas/globulinas, hiperviscosidade 

sérica, trombocitopatia, trombocitopenia, hemostasia secundária reduzida e fibrinólise podem 

também ser detetadas (Solano-Gallego et al., 2009). 

Testes diagnósticos fiáveis são essenciais para a deteção da infeção em cães, quer seja nos 

sintomáticos ou nos assintomáticos. Os métodos de diagnóstico estão divididos em dois tipos 

principais: diretos (avaliação citológica, histológica, cultura do organismo, análise de PCR e 

xenodiagnóstico) e indiretos (testes serológicos e avaliação da resposta imunitária celular) 

(Paltrinieri et al., 2010). 

 

1.6.1. Avaliação citológica 

 

Um diagnóstico conclusivo e potencialmente rápido pode ser feito através da observação 

microscópica de formas amastigotas de Leishmania em esfregaços corados a partir de órgãos 

e tecidos potencialmente infetados, tais como a medula óssea, linfonodos, baço e pele (Baneth 

e Aroch, 2008; Gomes et al., 2008; Gramiccia, 2011). Os exames citológicos podem envolver 

aspiração com agulha fina de nódulos papulares e lesões cutâneas ulcerativas (podem também 

ser avaliadas por citologia por aposição) e qualquer fluido biológico que possa ser obtido a 

partir de locais afetados tal como o líquido articular quando se está perante artrite ou 

poliartrite ou o líquido cefalorraquidiano quando sinais neurológicos estão presentes 

(Paltrinieri et al., 2010). A observação de esfregaços de aspirados de medula óssea e 

linfonodos pode fornecer resultados falsos negativos devido a um reduzido número de 

parasitas presentes nesses tecidos, especialmente em cães assintomáticos (Gomes et al., 2008), 

podendo o mesmo ocorrer em cães claramente doentes (Solano-Gallego et al., 2009). 

Em caso de ausência de sinais que envolvam ou possam ser atribuídos a determinados 

órgãos ou tecidos, as amostras devem ser obtidas a partir de tecidos nos quais os parasitas têm 

maior probabilidade de serem detetados. Estes são por ordem decrescente de sensibilidade 

diagnóstica a medula óssea, os linfonodos, o baço e a capa leucocitária (“buffy coat”) obtida a 

partir de sangue periférico (Paltrinieri et al., 2010). Em termos de sensibilidade não existe 

diferença significativa entre os esfregaços de medula óssea e de linfonodos (Saridomichelakis 

et al., 2005a). 
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O exame citológico é realizado através de esfregaços em lâminas coradas com Giemsa e 

examinadas microscopicamente a uma ampliação entre 400 a 1000 vezes (Gramiccia, 2011). 

As formas amastigotas, encontradas livres ou intracelularmente em monócitos, macrófagos e 

neutrófilos, apresentam-se como corpos ovais a arredondados com cerca de 2 a 4 μm de 

diâmetro, citoplasma azul pálido com um relativo grande núcleo de coloração vermelha (Maia 

e Campino, 2008). No mesmo plano do núcleo, mas em ângulo reto em relação ao mesmo, 

apresenta-se um corpo vermelho profundo ou violeta, que é o cinetoplasto (Figura 4). 

 

 
Figura 4 - Formas intracelulares e extracelulares de amastigotas de Leishmania num esfregaço de linfonodo 
reativo de um cão com leishmaniose (x1000) (fonte: Solano-Gallego et al., 2011). 

 

Em cães doentes com leishmaniose a sensibilidade da microscopia de esfregaços de 

linfonodos e de medula óssea pode atingir os 94,7%, mas nos cães assintomáticos a 

sensibilidade é inferior a 30% (Saridomichelakis et al., 2005a).  

Perante a presença de formas amastigotas nos tecidos lesados, os cães devem ser 

considerados afetados pela doença, independentemente dos resultados serológicos, contudo se 

as formas amastigotas não forem observadas torna-se necessário a realização de testes 

serológicos ou outros, de modo a tentar esclarecer se o cão está infetado com Leishmania 

(Paltrinieri et al., 2010). 

 

1.6.2. Avaliação histológica 

 

A deteção de parasitas pode também ser realizada através da análise histopatológica de 

tecidos infetados, incluindo o baço, o fígado, os linfonodos e a medula óssea, corados com 
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hematoxilina-eosina. No entanto, é reconhecida uma baixa sensibilidade a esta técnica visto 

que a identificação morfológica das leishmânias é mais desafiante que no esfregaço citológico 

e os seus resultados são muitas vezes inconclusivos (Maia e Campino, 2008; Gomes et 

al.,2008; Paltrinieri et al., 2010). Nesta análise, além do parasita, podem-se detetar alterações 

patológicas consistentes com leishmaniose (Paltrinieri et al., 2010). O uso de imuno-

histoquímica na histopatologia é útil para aumentar a sensibilidade de deteção quando se está 

perante uma baixa densidade parasitária (Maia e Campino, 2008; Miró et al., 2008). No 

entanto, estes métodos são algo invasivos, demorados e pouco apropriados para estudos 

epidemiológicos (Gomes et al.,2008). 

 

1.6.3. Cultura de Leishmania 

 

A cultura de leishmânias é uma análise bastante específica devido ao desenvolvimento e 

multiplicação de formas promastigotas. Contudo, o meio de cultura não está disponível 

comercialmente e, assim, estas culturas são realizadas somente em laboratórios especializados 

(Paltrinieri et al., 2010). O isolamento e propagação de parasitas em cultura a partir de tecidos 

infetados não é o adequado para um diagnóstico rápido e tem uma sensibilidade menor do que 

a PCR ou a deteção de anticorpos (Miró et al., 2008).  

 

1.6.4. Métodos serológicos 

 

Várias técnicas serológicas estão disponíveis para a deteção, e também quantificação, de 

anticorpos específicos que se ligam a antigénios de Leishmania. Os métodos serológicos mais 

frequentemente à disposição incluem o IFAT (“indirect immunofluorescent antibody test” – 

teste de imunofluorescência indireta), o ELISA (“enzyme-linked immunosorbent assay” – 

ensaio imunoenzimático) e os testes rápidos imunocromatográficos. A seroconversão pode 

ocorrer entre o primeiro e o 22º meses (média de 5 meses) seguintes à infeção (Gramiccia, 

2011).  

Entre os métodos serológicos, o IFAT é considerado um dos de primeira linha. Este teste 

que usa como antigénio promastigotas inteiros é útil em estudos epidemiológicos, na prática 

clínica e também na monitorização do tratamento (Maia e Campino, 2008). O IFAT é 

realizado através da colocação de diluições de soro seriadas em lâminas de vidro revestidas 

pelo antigénio. Os anticorpos são revelados através do uso de conjugados fluorescentes 

(Paltrinieri et al., 2010). Na avaliação microscópica, as diluições em que os parasitas revelam 
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uma fluorescência verde homogénea são consideradas positivas, enquanto aquelas que 

apresentam uma coloração vermelha fosca são consideradas negativas (Maia e Campino, 

2008). Apesar de o título de anticorpos (ou seja, o inverso da maior diluição positiva) não 

estar sempre associado à gravidade da doença, é útil para distinguir os cães infetados 

subclinicamente, (normalmente possuem um baixo título de anticorpos) daqueles que 

apresentam disseminação parasitária e doença (normalmente possuem um título elevado). O 

conceito de título alto ou baixo é estabelecido em comparação com o título limiar de 

positividade (“cut-off”), que pode variar consoante o laboratório desde 40 a 320. É sensato 

considerar-se um título alto a valores 2 a 4 vezes superiores ao limiar de positividade e um 

titulo baixo a valores 1 a 2 vezes superiores ao limiar (Paltrinieri et al., 2010; Gramiccia, 

2011).  

No teste de ELISA produz-se uma reação colorimétrica que pode ser quantificada através 

de espectrofotometria, sendo objetiva a leitura dos resultados, ao contrário do que acontece 

com o IFAT. O ELISA também permite quantificar o título específico de anticorpos 

(Paltrinieri et al., 2010).  

Os “kits” de imunocromatografia rápida são bastante atrativos devido ao seu formato 

individual, uso fácil e rápida resposta, o que permite ao médico veterinário dispor de 

informação muito rapidamente. O aparecimento de duas linhas, uma de controlo e uma de 

teste (independentemente da intensidade da coloração), representa um resultado positivo 

(Maia e Campino, 2008). Contudo, estes testes apenas permitem uma avaliação qualitativa 

(Solano-Gallego et al., 2011) e o seu desempenho em termos de sensibilidade, sobretudo em 

cães infetados assintomáticos, é geralmente mais baixo que o dos testes de ELISA e IFAT 

(Paltrinieri et al., 2010; Gramiccia, 2011).  

Dependendo dos antigénios, deve-se admitir a possibilidade de reações cruzadas, entre 

outras com espécies de tripanossomas na América Central e do Sul, onde o protozoário 

Trypanosoma cruzi é endémico e infeta cães (Baneth e Aroch, 2008). Nestas regiões e em 

caso de títulos inconclusivos a PCR é um complemento à serologia (Miró et al., 2008). 

 

1.6.5. Métodos moleculares 

 

O diagnóstico por PCR é baseado na amplificação in vitro de sequências específicas de 

nucleótidos presentes no parasita, em especial os genes codificadores de RNA ribossomal 

(rRNA) ou DNA do cinetoplasto (kDNA) (Gomes et al., 2008; Miró et al., 2008; Paltrinieri et 
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al., 2010). Esta técnica melhorou muito a sensibilidade do diagnóstico da infeção por 

Leishmania em cães (Miró et al., 2008).  

Os três protocolos mais comummente usados são a PCR convencional, PCR “nested” e 

PCR em tempo real que pode proporcionar análise quantitativa (Paltrinieri et al., 2010). 

Na PCR convencional, o DNA de Leishmania é amplificado usando “primers” específicos 

(pequenas sequências complementares às sequencias de DNA de Leishmania). Na PCR 

“nested” são realizadas duas amplificações consecutivas com “primers” internos (Paltrinieri et 

al., 2010). A PCR qualitativa pode ser útil quando é necessário ter um diagnóstico imediato e 

sensível, especialmente em casos com resultados serológicos duvidosos (Gomes et al., 2008). 

Na PCR em tempo real são usadas sondas fluorescentes para quantificar o número de 

cópias de DNA de Leishmania presentes numa amostra biológica, a partir de uma quantidade-

padrão de DNA predefinida (Paltrinieri et al., 2010). 

A PCR em tempo real é uma ferramenta adicional de diagnóstico sensível, que é capaz de 

definir a quantidade de parasitas numa amostra e detetar um número minúsculo de moléculas 

de ADN do parasita nos tecidos (Baneth e Aroch, 2008). A PCR em tempo real facilita a 

monitorização dos níveis de parasitismo durante (Gomes et al., 2008) e após o tratamento 

farmacológico, permitindo assim aproximar-se do prognóstico de recorrências decorrentes de 

uma carga parasitária residual pós- tratamento (Maia e Campino, 2008). 

A PCR para a deteção de Leishmania pode ser aplicada a uma ampla variedade de 

amostras clínicas (Maia e Campino, 2008). As amostras com a maior probabilidade de 

conterem DNA de Leishmania são por ordem decrescente de sensibilidade a medula óssea, 

linfonodos, pele, conjuntiva e “buffy coat” de sangue periférico (Paltrinieri et al., 2010). A 

PCR em amostras de conjuntiva obtidas não invasivamente através de zaragatoa revelou-se 

útil no diagnóstico direto da infeção canina (Baneth e Aroch, 2008).  

São obtidos por vezes na avaliação por PCR resultados variáveis e discordantes a partir de 

diferentes tecidos pertencentes ao mesmo cão. Esta variação pode ser justificada pela 

distribuição heterógena do parasita em cada tecido, pela carga parasitária de cada órgão 

associado ao tropismo da estirpe e também pela resposta imunitária local (Maia e Campino, 

2008). 

Os cães sintomáticos ou aqueles que progridem nesse sentido irão normalmente dar 

resultados positivos na serologia e na PCR. Porém, um único resultado de PCR negativo num 

cão clinicamente suspeito de leishmaniose não é suficiente para excluir a infeção. Quando a 

suspeita é elevada, é recomendada a avaliação de tecidos adicionais por PCR (Baneth e 

Aroch, 2008). Os cães doentes com análise de PCR negativa e que apresentem um baixo título 
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de anticorpos anti-Leishmania devem ser considerados como cães que estiveram expostos ao 

parasita e que estarão afetados clinicamente por outra doença. Para análise por PCR, as 

amostras podem ser frescas, congeladas ou então fixadas em álcool etílico a 95% (Paltrinieri 

et al., 2010). A abordagem diagnóstica em cães doentes que habitam em áreas endémicas é 

demonstrada na figura 5. 

 

 

 

1.7. Tratamento 

 

O tratamento tem como objetivo a redução da carga parasitária, a resolução das alterações 

orgânicas causadas pelo parasita, a restauração da eficiência da resposta imunitária, a 

estabilização da melhoria clínica e a prevenção da recaída clinica (Oliva et al., 2010). Todos 

os fármacos conhecidos contra a leishmaniose podem conduzir a uma remissão permanente 

ou temporária dos sinais clínicos (Oliva et al., 2010). Contudo, os animais podem permanecer 

serologicamente e parasitologicamente positivos, sendo muitas vezes necessários repetidos 

 
Figura 5 - Abordagem diagnóstica em cães com suspeita clinica de leishmaniose ou com alterações 
clinicopatológicas consistentes com leishmaniose (adaptado de: Solano-Gallego et al., 2011). 
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tratamentos a fim de manter a remissão dos sinais clínicos (Baneth e Aroch, 2008). A resposta 

clinica dos cães doentes ao tratamento pode variar de boa a fraca, dependendo do estado 

clinico do animal no início do tratamento e da sua resposta específica ao tratamento (Solano-

Gallego et al., 2011). Após tratamento os cães tornam-se não infeciosos ou menos infeciosos 

para os vetores durante 4 a 5 meses (Oliva et al., 2010). Em cães e em seres humanos a 

leishmaniose não deve ser tratada com fármacos com os mesmos mecanismos de ação, de 

modo a evitar a seleção de estirpes resistentes de Leishmania e a sua transmissão dos animais 

às pessoas (Baneth e Shaw, 2002). O antimoniato de meglumina e a miltefosina são fármacos 

etiotrópicos específicos para o tratamento da leishmaniose canina e licenciados na Europa 

(Solano-Gallego et al., 2009). 

As opções terapêuticas e a escolha dos fármacos devem ter em consideração as diferentes 

formas clinicas da doença (Oliva et al., 2010). O Canine Leishmaniasis Working Group 

(CLWG) propõe quatro estádios para classificar os cães infetados, tendo em conta os 

resultados positivos a testes serológicos e a identificação do parasita por métodos diretos de 

diagnóstico (Paltrinieri et al., 2010). O estádio A compreende os cães expostos ao parasita, 

com um baixo título de anticorpos e resultados citológicos, histológicos, parasitológicos e 

moleculares negativos. Estes não apresentam alterações clínicas. O estádio B compreende os 

cães infetados e clinicamente normais que possuem um baixo título de anticorpos e resultados 

positivos através de métodos diretos de diagnóstico. O estádio C compreende os cães 

clinicamente doentes, com um alto título de anticorpos e resultados positivos no esfregaço 

citológico. Os cães pertencentes a este estádio apresentam um ou mais sinais clínicos 

associados à doença quer sejam ao exame físico ou nas análises laboratoriais básicas. O 

estádio D compreende os cães em condições clínicas graves, com evidência de nefropatia com 

proteinúria, insuficiência renal crónica ou problemas concorrentes, tal como doença ocular ou 

articular (Oliva et al., 2010; Paltrinieri et al., 2010). Para fins terapêuticos existem ainda o 

estádio E-a e E-b, que compreendem respetivamente os cães que não respondem à terapia 

instituída e os cães em que ocorre recorrência dos sinais clínicos logo após o cessar da terapia 

(Oliva et al., 2010). Este sistema de classificação proposto não deve ser considerado de uma 

forma rígida e esquemática mas como uma ferramenta útil para o maneio de cães afetados 

(Paltrinieri et al., 2010). O LeishVet também propõe quatro estádios clínicos na LCan com 

base no estado serológico, sinais clínicos e dados laboratoriais. O estádio clínico I caracteriza-

se por sinais clínicos moderados, ausência de alterações laboratoriais e título de anticorpos 

negativo ou baixo. O estádio II caracteriza-se pela presença de lesões cutâneas, anorexia, 

perda de peso, febre, epistaxe, anemia moderada não regenerativa, hiperglobulinemia, 
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hipoalbuminemia, ausência de alterações laboratoriais a nível renal e um título de anticorpos 

baixo/alto. O estádio III caracteriza-se pela presença de lesões dos estádios anteriores com a 

adição de lesões originadas a partir da deposição de imunocomplexos, valores de creatinina 

entre 1-2 mg/dL e um título de anticorpos médio/alto. O estádio IV caracteriza-se pelos sinais 

anteriores com a adição de tromboembolismo pulmonar, síndrome nefrótico e estádio terminal 

de doença renal, valores de creatinina superiores a 2 mg/dL, proteinúria marcada e um título 

de anticorpos médio/alto (Solano-Gallego et al., 2011). 

 

1.7.1. Antimoniato de meglumina 

 

Na terapia isolada com antimoniato de meglumina o protocolo mais frequentemente 

utilizado é a administração por via subcutânea (SC) de 100 mg/kg/dia durante 3-4 semanas 

(Baneth e Shaw, 2002). Após um período de uma ou mais semanas de tratamento observa-se 

frequentemente uma melhoria clínica juntamente com uma melhoria dos valores 

hematológicos e da bioquímica sérica. Contudo, a recorrência clínica ocorre frequentemente 

entre alguns meses até 2 anos após o tratamento, aumentando a frequência da recorrência se a 

duração do tratamento for inferior a 4 semanas (Oliva et al., 2010).  

 

1.7.2. Alopurinol 

 

O alopurinol é amplamente usado na LCan, quer isoladamente quer em combinação com 

os antimoniais pentavalentes, devido à sua baixa toxicidade, à sua eficácia na melhoria do 

estado clinico, ao baixo custo e à comodidade que a administração oral proporciona (Manna et 

al., 2009). Quando usado isoladamente, a dose prescrita de alopurinol mais comum é de 5 a 

20 mg/kg, por via oral (PO), de doze em doze horas (BID) durante 2-24 meses. Quando 

administrado isoladamente num período mínimo de 2-3 meses frequentemente leva a uma 

melhoria clínica moderada e restauração parcial de alguns valores laboratoriais para dentro 

dos limites de referência. Contudo, no tratamento isolado com alopurinol a recorrência clínica 

pode ocorrer após a interrupção do tratamento (Oliva et al., 2010). 

 

1.7.3. Combinação antimoniato de meglumina com alopurinol 

 

O protocolo terapêutico mais utilizado é a combinação de antimoniato de meglumina com 

alopurinol (Oliva et al., 2010). Este protocolo é considerado eficaz e tem constituído a 
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primeira linha contra a doença (Solano-Gallego et al., 2009). Nos cães que se apresentem nos 

estádios B, C ou D, o antimoniato de meglumina pode ser administrado por via subcutânea na 

dose de 100 mg/kg, de 24 em 24 horas (SID) durante 4-8 semanas em combinação com 

alopurinol PO na dose de 10 mg/kg, BID, durante pelo menos 6 meses. A dose de antimoniato 

de meglumina pode também ser dividida em doses iguais de 50 mg/kg BID. Quando 

corretamente aplicado, este protocolo deve promover uma cura clinica estável durante mais de 

1 ano e uma diminuição da carga parasitária durante vários meses nos cães que se apresentem 

nos estádios B e C. A aplicação deste protocolo nos cães que se apresentem no estádio D pode 

não resultar em cura clínica, especialmente na presença de insuficiência renal, mas a 

possibilidade de melhoria é grande. Nestes casos, além do tratamento anti-Leishmania os cães 

necessitam de tratamento adjuvante, dependendo dos órgãos afetados (Oliva et al., 2010). A 

melhoria clinica ocorre muito rapidamente (nos cães presentes no estádio clínico II do 

Leishvet) e a maioria dos sinais clínicos desaparece entre os dias 30 e 90 após o início do 

tratamento com antimoniato de meglumina em combinação com alopurinol, podendo apenas 

persistir sinais moderados como linfadenopatia moderada (Torres et al., 2011). Existe um bom 

indício para se recomendar o uso a longo termo de alopurinol após o uso inicial da terapia 

com antimoniato de meglumina, visto que diminui significativamente a taxa de recorrência 

(Noli e Auxilia, 2005) e encurta a duração da terapia com antimoniais pentavalentes tornando 

a terapia mais barata e bem tolerada (Manna et al., 2009). Num estudo realizado em Itália em 

que se monitorizou a resposta terapêutica a diferentes protocolos, Paradies et al. (2012) 

observaram que em cães tratados isoladamente com alopurinol na dose de 15 mg/kg, PO, 

BID, durante 12 meses, as recorrências surgiram entre o 2º e o 11º mês após o final de 

tratamento e que em cães tratados isoladamente com antimoniato de meglumina as 

recorrências surgiram maioritariamente entre o 7º e o 11º mês de monitorização. Por sua vez, 

na terapia combinada entre o antimoniato de meglumina e o alopurinol, observou-se que este 

foi o tratamento mais eficaz e que não houve recorrências durante o ano de monitorização, 

sendo que o intervalo de tempo registado entre o início do estudo até ao aparecimento de 

recorrências variou entre 16 e 65 meses (Paradies et al., 2012).  

Os efeitos secundários mais frequentes no tratamento com antimoniato de meglumina são 

dor e edema no local de administração (Oliva et al., 2010). Apesar de ser considerado um 

fármaco nefrotóxico, a utilização de antimoniato de meglumina parece não conduzir a doença 

renal em cães sem doença renal no início do tratamento. No entanto, em cães com doença 

renal pré-existente, os fármacos potencialmente nefrotóxicos devem ser evitados ou utilizados 

cuidadosamente (Torres et al., 2011). Este pode causar uma hepatotoxicidade passageira, com 
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aumento das enzimas hepáticas, mas sem presença de sinais clínicos associados (Ikeda-Garcia 

et al., 2007). Casos de febre, diarreia, perda de apetite, aumento momentâneo da ALT e da 

amílase, também foram descritos (Oliva et al., 2010). 

Quanto ao alopurinol, os efeitos secundários não são frequentes. Contudo, é aconselhada a 

monitorização da função renal e hepática devido à possibilidade de formação de urólitos de 

xantina, em particular em cães com doença hepática (Noli e Auxilia, 2005). Este é o principal 

efeito adverso causado pela terapia prolongada com alopurinol em cães. Medidas como uma 

alimentação equilibrada e uma boa hidratação podem contribuir para a sua prevenção (Torres 

et al., 2011).  

 

1.7.4. Combinação miltefosina com alopurinol 

 

A combinação da miltefosina com o alopurinol foi sugerida como uma alternativa à 

combinação anterior (Solano-Gallego et al., 2009). A miltefosina tem sido administrada na 

dose de 2 mg/kg, PO, SID, durante 28 dias isoladamente ou combinada com alopurinol na 

dose de 10 mg/kg, PO, BID, este último durante vários meses (Oliva et al., 2010). Num 

estudo realizado por Manna et al. (2009), os animais tratados com miltefosina/alopurinol 

mostraram uma melhoria clínica progressiva 1 mês após o início da terapia, acompanhada 

com diminuição do título de anticorpos anti-Leishmania e redução da carga de DNA de 

Leishmania nos linfonodos. A recorrência clínica é frequente quando a miltefosina é utilizada 

isoladamente. Quando utilizada em conjunto com o alopurinol, a sua eficácia clínica melhora 

(Oliva et al., 2010). Os principais efeitos adversos da miltefosina são vómitos passageiros 

(Andrade et al., 2011). 

 

1.7.5. Anfotericina B 

 

A anfotericina B permite a cura clinica na maioria dos cães tratados, contudo não é usada 

rotineiramente devido à complexidade de preparação e administração por via intravenosa (IV) 

(Oliva et al., 2010). Este fármaco induz nefrotoxicidade através da vasoconstrição renal e 

pode causar febre, vómitos, anorexia e periflebites. A administração de anfotericina B requer 

uma monitorização apertada da função renal durante o tratamento, com interrupção da terapia 

caso os valores de creatinina ultrapassem os valores de referência (Noli e Auxilia, 2005).  
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1.7.6. Outros 

 

Outros fármacos também utilizados no tratamento da LCan são a pentamidina, 

metronidazole, espiramicina, cetoconazol, marbofloxacina (Solano-Gallego et al., 2009), 

buparvaquona e a enrofloxacina, contudo ainda não se provou serem tão eficazes como o 

antimoniato de meglumina (Noli e Auxilia, 2005). A aminosidina tem sido usada no cão como 

agente único ou em combinação com o antimoniato de meglumina. A dose do protocolo de 

aminosidina mais frequente no cão é 5 mg/kg, SC, SID durante 3 semanas, em conjunto com 

60 mg/kg de antimoniato de meglumina, IM, BID, durante 4 semanas. Esta combinação 

permite melhores resultados clínicos e parasitológicos em comparação com os fármacos 

usados individualmente. Uma das suas limitações para o seu uso está relacionada com os 

efeitos tóxicos renais e vestibulares (Oliva et al., 2010), não devendo por isso ser utilizada em 

cães com comprometimento da função renal (Noli e Auxilia, 2005). 

A domperidona, um antagonista dos recetores de dopamina, provoca a libertação de 

serotonina, que por sua vez estimula a produção de prolactina (Oliva et al., 2010). Esta última 

estimula a produção de linfócitos Th1 e de IL-2, IL-12, INF-γ e TNF-α, levando à ativação 

dos macrófagos seguida da diminuição da população de Th2. A administração de 

domperidona na dose de 1 mg/kg PO, BID durante 1 mês foi eficaz para o controlo e redução 

dos sinais clínicos e do título de anticorpos anti-Leishmania, não produzindo sinais adversos 

(Gómez-Ochoa et al., 2009). A administração de domperidona em cães saudáveis na dose de 

0,5 mg/kg/dia durante 1 mês aumentou o grau e a duração da atividade fagocítica até 1 mês 

após o final da administração do fármaco (Gómez-Ochoa et al., 2012). Segundo Gómez-

Ochoa et al. (2009) a domperidona poderá ser integrada como fármaco imunomodulador em 

protocolos de eficácia provada tal como o antimoniato de meglumina/alopurinol. 

A adição de prednisolona ao protocolo terapêutico constituído pelo antimoniato de 

meglumina com o alopurinol pode ser útil para melhorar a função plaquetária. Contudo, a 

utilização de doses imunossupressoras na leishmaniose é considerada perigosa devido às suas 

propriedades hipoalbuminémicas, pelo que a sua utilização deverá ser realizada com especial 

cuidado e tendo em conta os seus riscos e benefícios (Cortese et al., 2008).  

 

1.7.7. Monitorização 

 

A frequência de monitorização dos parâmetros clinicopatológicos varia entre pacientes 

mas na maioria dos casos estes devem ser controlados após o primeiro mês de tratamento e a 
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partir daí todos os 3-4 meses. Esta monitorização deverá incluir um hemograma completo, 

bioquímica sérica e urianálise com rácio proteína/creatinina urinário em cães com proteinúria 

prévia (Solano-Gallego et al., 2009). Após o final do tratamento com alopurinol a reavaliação 

clinica e a avaliação do título de anticorpos deve ser realizada todos os 6 meses (Oliva et al., 

2010). 

O alopurinol pode ser descontinuado na presença de uma completa recuperação física e 

clinicopatológica acompanhada de diminuição acentuada do título de anticorpos (Solano-

Gallego et al., 2011).  

A serologia é muito útil para confirmar recorrências visto que estas podem estar 

associadas ao aumento do título de anticorpos. Cães com elevados títulos de anticorpos no 

momento do diagnóstico estão predispostos a desenvolver complicações imunomediadas 

durante a terapia e monitorização (Torres et al., 2011). A recorrência da doença clinica pode 

ocorrer devido à eliminação incompleta do parasita pela terapia. Cães tratados que vivam em 

áreas endémicas estão constantemente expostos ao parasita e podem por isso ser reinfectados 

(Baneth e Aroch, 2008). Na presença de recorrência dos sinais clínicos o tratamento pode ser 

retomado com o fármaco utilizado inicialmente ou com outro tratamento alternativo (Oliva et 

al., 2010). 

 

1.8. Prevenção 

 

Um dos métodos para o controlo da leishmaniose é o uso de inseticidas com efeito 

repelente, de modo a evitar as picadas dos flebótomos e prevenir a transmissão do agente 

(Molina et al., 2001), reduzindo-se desse modo o risco da infeção entre hospedeiros 

vertebrados, incluindo os cães e seres humanos (Maroli et al., 2010). Entre os vários 

compostos que revelaram um efeito repelente e inseticida sobre os flebotomineos os 

piretróides sintéticos são os produtos mais largamente usados, combinando a eficácia contra 

os flebotomíneos e a baixa toxicidade nos cães (Miró et al., 2008; Gramiccia, 2011). Estes 

repelentes existem em diferentes modalidades de aplicação que incluem as coleiras de 

libertação lenta, as soluções para unção punctiforme (formulações “spot-on”) e os “sprays” 

(Maroli et al., 2010). Estas diferentes formulações fornecem uma atividade protetora em 

tempos diferentes, requerendo por isso diferentes intervalos de aplicação (Gramiccia, 2011).  

Nas áreas endémicas, os cães afetados ou que estejam sob terapia contra a leishmaniose 

devem ser protegidos contra a picada do flebótomo de modo a reduzir o risco de infeção na 

comunidade canina e também em humanos, visto estes poderem continuar a ser infeciosos 
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para os flebótomos apesar da cura clinica e da redução da carga parasitária induzida pelo 

tratamento (Maroli et al., 2010). 

 

1.8.1. Repelentes 

 

As coleiras impregnadas com deltametrina protegem os cães de 96% das picadas dos 

phlebotomos entre a 2ª e a 34ª semana após a sua colocação (Killick-Kendrick et al., 1997), 

não sendo no entanto eficazes na primeira semana após a sua aplicação (Killick-Kendrick et 

al., 1997; Reithinger et al., 2001). Devido ao facto de o efeito protetor se manter durante 6 

meses, e visto que na região mediterrânica a época de atividade dos flebótomos se estende 

entre Maio e Outubro, uma só coleira por época pode ser suficiente para proteger os cães da 

infeção (Killick-Kendrick et al., 1997).  

Além da prevenção da LCan, as coleiras também podem influenciar parcialmente o curso 

clinico da infeção, visto ter sido observada uma maior frequência e velocidade de progressão 

dos sinais clínicos nos cães sem coleira comparativamente aos cães com coleira. Esta 

influência pode ser justificada pelo efeito protetor das coleiras contra a picada do flebótomo, 

que leva à diminuição do número de picadas de insetos infeciosos, que por sua vez parece 

reduzir o estímulo antigénico necessário para alterar a resposta imunitária de protetora para 

não-protetora (Manzillo et al., 2006).  

Nas formulações “spot-on” a proteção total é adquirida aproximadamente 24h a 48h após 

a sua aplicação, visto ser este o tempo necessário para a difusão do inseticida por toda a 

superfície do corpo (Maroli et al., 2010). 

A formulação “spot-on” de permetrina a 65% protege o animal da picada do flebótomo 

durante 28 dias após aplicação com uma eficácia superior a 90%, causando também uma 

mortalidade substancial dos flebótomos. A aplicação mensal desta formulação pode ser útil na 

prevenção da LCan (Molina et al., 2001). A combinação “spot-on” de 10% de imidaclopride 

com 50% de permetrina fornece um efeito repelente eficaz (92,7-97,7%) 24 h após a sua 

aplicação e até 21 dias, podendo-se assim reduzir significativamente a picada dos flebótomos 

através da sua aplicação de 3 em 3 semanas (Miró et al., 2007). A formulação “spray” que 

combina permetrina com piriproxifeno fornece um efeito repelente eficaz durante 28 dias e 

um efeito inseticida durante 21 e 14 dias em cães adultos e jovens respetivamente, devendo-se 

por isso pulverizar os adultos repetidamente com 3-4 semanas de intervalo e os cães jovens de 

2-2 semanas (Mercier et al., 2003). Devido à curta duração da atividade ectoparasiticida das 
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formulações “spot-on” e “sprays”, é exigido aos proprietários a sua aplicação frequente 

(Gramiccia, 2011). 

Em suma, a aplicação de formulações “spot-on” de permetrina isolada ou em combinação 

com imadaclopride, ou uma coleira de libertação lenta impregnada com deltametrina são a 

prevenção recomendável contra a picada dos flebótomos (Maroli et al., 2010). 

 

1.8.2. Vacinas 

 

A vacina composta por proteínas secretadas-excretadas de L. infantum (LiESP) e adjuvada 

por de um extrato purificado de Quillaja saponaria (QA-21), mais conhecida por 

CaniLeish®, é a primeira disponível comercialmente na Europa (Moreno et al., 2012). As 

LiESP revelaram-se melhores estimuladoras de linfócitos T quando comparadas com o 

antigénio do parasita inteiro (Rosa et al., 2005). QA-21 é o adjuvante ideal para esta vacina, 

devido à sua capacidade de estimular uma resposta imunitária por linfócitos Th1 e ativar 

linfócitos T citotóxicos (Sun et al., 2009). A vacina é administrada num total de 3 doses 

intervaladas por 21 dias e induz uma resposta imunitária celular caracterizada por atividade de 

linfócitos Th1 no período de 3 semanas após a primeira dose, que consequentemente reduz a 

carga parasitária de Leishmania nos macrófagos conforme demonstrado in vitro (Moreno et 

al., 2012). A atividade parasiticida estimulada pela vacina é mantida durante pelo menos um 

ano, pelo que a revacinação deverá ser efetuada anualmente de modo a manter a imunidade. A 

CaniLeish® é indicada em cães a partir dos 6 meses de idade e diminui significativamente o 

risco de infeção ativa por L. infantum e de manifestações clínicas. A vacinação com 

CaniLeish® estimula uma resposta imunitária específica de longa duração e dominada por 

linfócitos Th1. Esta vacina diminui o número de cães que progridem para um estado 

sintomático da doença. Todos os cães devem ser testados serologicamente antes da 

administração da primeira dose da vacina. No caso do título de anticorpos ser negativo a 

vacinação pode ser realizada. Se o título for alto positivo a vacinação não é recomendável. No 

caso de o título ser baixo positivo deverá ser realizada outro teste serológico 3 meses mais 

tarde. Se daí resultar um título negativo, a vacinação poderá ser realizada; se o título for 

positivo o cão não deve ser vacinado. É recomendável um intervalo de pelo menos 2 semanas 

entre a vacinação com CaniLeish® e a aplicação de outras vacinas (Virbac, 2011). 
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1.8.3. Outros 

 

Medidas de controlo adicionais incluem pulverizações nas paredes e telhados dos abrigos 

animais com inseticidas de longa ação, janelas protetoras, portas e redes de canil e cortinas 

tratadas com piretróides residuais (Miró et al., 2008; Maroli et al., 2010). A administração de 

alopurinol, ao longo do período de atividade dos flebótomos numa dose diária de 20 mg/kg 

durante uma semana por mês não previniu a infeção (Saridomichelakis et al., 2005b). 
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2. CASOS CLÍNICOS 

 

2.1. Caso clínico nº 1 

 

a) Identificação 

 

O Kuwait é um canídeo macho inteiro de raça Boxer 

nascido a 16 de Dezembro de 2010. No momento da 

consulta tinha aproximadamente 1 ano e 3 meses (Figura 6). 

 

 

b) Anamnese 

 

Tinha vacina antirrábica (Rabigen®, Virbac) e 

desparasitado internamente com fenbendazol e praziquantel 

(Caniquantel®, Esteve) e externamente com permetrina e 

imidaclopride (Advantix®, Bayer). Veio de Barcelona com 4 meses. Vivia no exterior da 

casa. Veio anteriormente à consulta no dia 6 de fevereiro de 2012 com queixas por parte do 

proprietário de poliúria/polidipsia desde há 3 dias, altura que coincidiu com a destruição de 

uma planta do género Yucca em casa. À exceção de seborreia abundante, não apresentava 

outras manifestações clínicas e os valores do hemograma e de BUN e creatinina estavam 

normais. Foi para casa com um suplemento dietético à base de ómega 3 e outros nutrientes 

necessários para a recuperação de doenças dermatológicas (Omnicutis®, Hifarmax). 

Veio a consulta no dia 9 de Março de 2012 por queixas de vómito e temperatura elevada. 

 

 

c) Exame físico 

 

A temperatura encontrava-se elevada (39,8ºC; Temperatura normal: 37,8-39,3ºC). Durante 

a palpação detetou-se aumento do volume dos linfonodos pré-escapulares e poplíteos. A 

condição corporal encontrava-se ligeiramente diminuída. Não apresentava mais alterações no 

exame físico. 

 

 

Figura 6 – Canídeo Kuwait no 
internamento – dia 11 de Março de 
2012 (fotografia de Filipe Oliveira). 
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d) Diagnósticos diferenciais 

 

Tendo em conta a presença de sinais sistémicos tais como aumento da temperatura e 

linfadenopatia, considerou-se a hipótese de doenças infeciosas generalizadas de carácter 

bacteriano, fúngico, parasitário ou viral, presença de neoplasia metastática ou neoplasia 

hematopoiética primaria como linfoma ou leucemia.  

Presença de corpo estranho abdominal, ulceração gástrica ou duodenal, hérnia 

diafragmática, insuficiência renal, doença hepatobiliar, pancreatite, sépsis, desequilíbrio 

eletrolítico, parasitoses intestinais, diabetes mellitus e hipoadrenocorticismo. 

 

e) Exames complementares 

 

Tendo em conta os diagnósticos diferenciais, deu-se seguimento aos seguintes exames 

complementares:  

Foi realizada ecografia abdominal na qual se visualizou aumento dos linfonodos 

abdominais. Não se visualizaram corpos estranhos. Procedeu-se a colheita de sangue para 

realização de hemograma, esfregaço sanguíneo, bioquímica sérica e proteinograma. O 

hemograma demonstrou a presença de trombocitopenia, monocitose e leucopenia por 

neutropenia (Anexo 1 – Tabela I). No esfregaço não se observaram hemoparasitas e foi 

confirmada a neutropenia com causa provável num processo infecioso ou num processo 

inflamatório agudo com consumo superior à produção. A bioquímica sérica revelou um 

aumento da creatinina sérica e da ALT (Anexo 1 – Tabela II). O proteinograma revelou a 

presença de hiperproteinemia, rácio albumina/globulina sérico diminuído, hipoalbuminemia e 

hiperglobulinemia monoclonal com aumento das globulinas-γ (Anexo 1 – Tabela III). Foi 

realizada citologia aspirativa por agulha fina dos linfonodos pré-escapulares e poplíteos onde 

se identificou a presença marcada de formas livres e intramacrofágicas compatíveis com 

amastigotas de Leishmania. Foi recolhida urina para determinação do rácio proteína/creatinina 

urinário, encontrando-se este elevado (Anexo 1 – Tabela IV). Foi realizada serologia para 

Leishmania e Ehrlichia onde se obteve um título de 128, positivo para Leishmania (limiar de 

positividade: 32) (Anexo 1 – Tabela V). 
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f) Diagnóstico 

 

Perante os sinais clínicos, o exame físico e os exames complementares foi estabelecido 

um diagnóstico de LCan, com linfadenopatia reativa devida à presença de organismos de 

Leishmania e com lesão renal devida à deposição de imunocomplexos. Segundo o CLWG e o 

LeishVet, o Kuwait apresentava-se, respetivamente, no estádio D e no estádio IV, que 

segundo o LeishVet tem um mau prognóstico.  

 

g) Tratamento e evolução 

 

O Kuwait foi internado após a consulta (no dia 9 de Março de 2012), tendo recebido 

fluidoterapia IV com NaCl à taxa de 73 ml/h (duas vezes a taxa de manutenção) em 

associação com dopamina à taxa de 2 μg/kg/h.  

No dia 14 de Março de 2012 foi instituido o protocolo terapêutico anti-Leishmania 

constituído pela combinação de miltefosina com alopurinol. A miltefosina (Milteforam®, 

Virbac) foi administrada na dose de 2 mg/kg, PO, SID durante 28 dias. Foi também 

administrado alopurinol (medicamento genérico; Ratiopharm) na dose de 10 mg/kg, PO, BID, 

durante 8 meses. Com a fluidoterapia e o tratamento os valores renais foram melhorando ao 

longo do tempo (Anexo 1 – Tabela VI). Durante o período de internamento (12 dias) 

verificou-se uma perda de peso acentuada (Anexo 1 – Tabela VII) e foi observada atrofia dos 

músculos mastigatórios. No dia 20 de Março (6 dias após o início do tratamento) as proteínas 

totais plasmáticas (PPT) continuavam elevadas (12,2 g/dL) e o valor de creatinina sérica já se 

encontrava entre os valores considerados normais (Anexo 1 – Tabela VI). Nesse mesmo dia o 

Kuwait começou a claudicar devido a um edema no joelho e a temperatura encontrava-se 

elevada (39,9ºC). Realizou radiografia ao joelho em causa onde não foram observadas 

alterações. Apresentava apenas inflamação dos tecidos moles periarticulares. Foi realizada 

artrocentese do joelho para realização de citologia do líquido articular. Os resultados foram 

compatíveis com uma artropatia inflamatória purulenta asséptica devido a uma reação 

imunomediada secundária à infeção por Leishmania. Foi prescrito prednisolona 

(Lepicortinolo®, Decomed) na dose de 0,2 mg/kg, PO, SID, durante 4 dias, e 0,1 mg/kg, SID, 

nos 4 dias seguintes. Durante o mesmo tempo foi prescrito omeprazol (medicamento 

genérico; Sandoz) na dose de 0,85 mg/kg, PO, SID. No dia 21 o Kuwait teve alta. Continou-se 

a desparasitação externa mensal com a associação permetrina e imidaclopride. 
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No dia 23 de Março (9 dias após o início do tratamento) o Kuwait voltou ao HVM e 

detetou-se uma linfadenite supurativa no linfonodo pré-escapular direito. Aguardou-se pela 

evolução. Voltou ao HVM 2 dias mais tarde devido à duplicação do seu tamanho. Tinha 

vómitos, temperatura elevada (39,8ºC) e estava desidratado. Foi internado para realização de 

fluidoterapia com NaCL na taxa de 46 ml/h (1,5 vezes a taxa de manutenção) e antibioterapia 

IV com cefazolina na dose de 20 mg/kg, de 8 em 8 horas (TID), durante o período em que 

esteve internado (5 dias). Realizou-se a drenagem do linfonodo, contudo não se observaram 

melhoras. Recorreu-se portanto à utilização da metilprednisolona (Solu-Medrol®, Pfizer) em 

doses imunossupressoras (2 mg/kg, SID) IV. Dois dias após a corticoterapia a temperatura 

normalizou, estava ativo e a comer com apetite. Teve alta no dia 30 de Março. Continuou com 

o protocolo terapêutico anti-Leishmania e foi-lhe prescrito cefadroxil (medicamento genérico; 

Mylan) na dose de 22 mg/kg, BID; prednisolona na dose 1,7 mg/kg, SID, PO, pela manhã e 

omeprazol na dose de 0,85 mg/kg, PO, SID pela manhã. Planeou-se controlo para 5 dias 

depois. Não interrompeu medicação até à nova avaliação. Voltou 5 dias depois (4 de Abril) 

para controlo. Clinicamente estava em muito bom estado. O valor sérico da creatinina 

encontrava-se entre os valores considerados normais e o do BUN só ligeiramente aumentado 

(Anexo I – Tabela VI). Parou-se o antibiótico e iniciou-se o “desmame” da prednisolona 

passando para metade da dose durante uma semana. Voltou dia 19 de Abril (36 dias após 

início do tratamento). Clinicamente estava muito bem e aumentou de peso. Os valores renais 

encontravam-se estáveis. Continuou o “desmame” da prednisolona. Marcou-se controlo para 

30 dias depois, para avaliação do estado geral e realização de serologia anti-Leishmania. 

Voltou dia 16 de Maio (63 dias após início do tratamento) para controlo. Clinicamente 

estava bem. A condição corporal melhorou significativamente. Apresentava apenas algum 

prurido nas axilas com algumas zonas alopécicas no tronco. Nessa altura os valores renais 

estavam normais (Anexo I – Tabela VI). Na serologia obteve-se um título superior a 160, 

positivo para anticorpos anti-Leishmania (limiar de positividade: 80) (Anexo I – Tabela VIII). 

Foi administrada domperidona (Leishguard®, Esteve) na dose de 0,5 mg/kg/dia, PO 

durante 1 mês. No dia 20 de Junho (98 dias após o início do tratamento) realizou 

proteinograma onde se verificou a sua normalização com apenas uma ligeira 

hipoalbuminemia (Anexo 1 – Tabela IX). 
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2.2. Caso clínico nº2 

 

a) Identificação 

 

O Raposinho é um canídeo 

macho inteiro de raça Spitz 

Alemão, nascido a 8 de Março de 

2007. No momento da consulta 

tinha aproximadamente 5 anos 

(Figura 7). 

 

 

b) Anamnese 

 

Havia recebido vacina antirrábica (Rabigen®, Virbac) e a associação dos desparasitantes 

internos febendazol e praziquantel (Caniquantel®, Esteve). Não recebia aplicação regular de 

desparasitantes externos mensalmente, havendo meses em que não aplicava. Vivia no interior 

de casa e fazia passeios na rua. Viajava todos os fins-de-semana para o Pinhão, nas margens 

do Douro.  

A proprietária já se tinha queixado há uns meses de poliúria/polidipsia e dificuldade em 

subir e descer escadas. Nessa altura fez terapia anti-inflamatória com carprofeno (Rimadyl®, 

Pfizer) comprimidos. A propietária tinha-se queixado 1 mês antes por telefone devido a lesões 

ulceradas e pruríticas nos quatro membros desde a região dorsal dos dígitos até ao meio do 

membro. Como a proprietária não tinha possibilidade de vir ao HVM, o Raposinho fez por 

indicação telefónica do médico veterinário banho local com fitoesfingosina e hinokitiol 

(Douxo® calm shampoo, Sogeval) e aplicação tópica de dexpantenol e cloridrato de 

clorexidina (Bepanthene®, Bayer).  

Segundo a proprietária, as lesões persistiram e passaram a localizar-se também noutras 

partes do corpo, onde supurararam e apresentaram prurido, especialmente nas patas. Tinha 

perdido peso e apresentava, segundo a proprietária, poliúria/polidipsia. 

Veio a consulta no dia 9 de Abril de 2012 por queixa de lesões cutâneas nos quatro 

membros, poliúria/polidipsia e perda de peso.  

 

 

Figura 7 – Canídeo Raposinho no 1º dia de internamento (fotografia 
de Filipe Oliveira). 
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c) Exame físico 

 

Observou-se a presença de lesões cutâneas caracterizadas por crostas e colaretes 

epidérmicos (áreas circunscritas de epitélio com uma área central de hiperpigmentação), 

hipotricose e seborreia nos membros, regiões de apoio e plano nasal (Figura 8). Observou-se 

também a presença de queilite e blefarite. Não se observou presença de otite. À palpação 

verificou-se aumento do volume dos linfonodos pré-escapulares, sub-mandibulares e 

poplíteos. No restante exame do estado geral o Raposinho estava normal.  

 

d) Diagnósticos diferenciais 

 

Como diagnósticos diferenciais incluíram-se as causas de poliúria/polidipsia, tal como 

diabetes mellitus, diabetes insipidus, hiperadrenocorticismo, hipertiroidismo, hipo-

adrenocorticismo, glomerulonefrite, pielonefrite, insuficiência renal crónica/aguda, 

hipercalcemia, hipocalemia e doença hepática. Doenças de pele imunomediadas, infeções 

dérmicas e hipotiroidismo são também diagnósticos diferenciais devido às lesões de pele. 

Tendo em conta a presença de sinais sistémicos, tal como linfadenopatia, considerou-se a 

presença de doenças infeciosas generalizadas de carácter bacteriano, fúngico, parasitário ou 

viral, e presença de neoplasia metastática ou neoplasia hematopoiética primaria, tal como 

linfoma ou leucemia.  

 

 

 

 

Figura 8 – Lesões cutâneas ao nível do plano nasal e ao nível distal do membro anterior (fotografia de 
Filipe Oliveira). 
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e) Exames complementares  

 

Tendo em conta os diagnósticos diferenciais, deu-se seguimento aos seguintes exames 

complementares:  

Procedeu-se a colheita de sangue para realização de microhematócrito, mensuração das 

PPT e bioquímica sérica (glicose, ureia e creatinina) (Anexo 2 – Tabela X). O 

microhematócrito encontrava-se diminuído (28%). As PPT estavam entre os valores normais 

(7,4 g/dL). O valor da glicose sérica encontrava-se entre os limites considerados normais (100 

mg/dL). Da análise bioquímica resultou um aumento do valor sérico da ureia (91,3 mg/dL; 

valores de referência 18,9-55,5 mg/dL).  

Realizou-se urianálise. Na tira urinária observou-se a presença de eritrócitos e proteinúria. 

No exame do sedimento urinário não se observaram alterações.  

Realizou-se citologia cutânea por raspagem na zona do plano nasal onde se observou 

microscopicamente presença de inúmeras formas compatíveis com bacilos e alguns cocos 

(Figura 9). Para este quadro dermatológico com piodermite considerou-se como possíveis 

diagnósticos a leishmaniose, uma piodermite superficial recorrente secundária a alteração de 

queratinização, um quadro alérgico com piodermite secundária, e hipotiroidismo.  

 

 

Não se realizou citologia dos linfonodos por indisponibilidade monetária da proprietária. 

Realizou-se serologia anti-Leishmania em que obteve a presença de um título de 320 

positivo (limiar de positividade: 160) (Anexo 2 – Tabela XI).  

 

 

 

 

Figura 9 – Citologia cutânea do plano nasal. Presença de inúmeros bacilos e alguns cocos. Piodermite 
(x1000) (fotografia de Filipe Oliveira). 
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f) Diagnóstico 

 

LCan com alteração renal e cutânea secundária. Segundo o CLWG e o LeishVet, o 

Raposinho apresentava-se, respetivamente, no estádio C e no estádio II/III, que segundo o 

LeishVet tem um prognóstico reservado/bom. 

 

g) Tratamento e evolução 

 

O Raposinho foi internado no HVM após a consulta (no dia 9 de Abril de 2012) e foi 

realizada fluidoterapia com NaCl 0,9% a uma taxa de 15 ml/h (taxa de manutenção) de modo 

a repor os valores renais. 

Institui-se a administração de cefalexina (Kefavet®, Esteve) na dose de 25 mg/kg, PO, 

BID durante 15 dias, mais banhos 2 vezes por semana com gluconato de clorexidina e 

miconazol (Malaseb®, Antimicrobial). Como começou a vomitar deixou de tomar cefalexina 

e administrou-se cefovecina sódica (Convénia®, Pfizer) na dose de 8 mg/kg, SC. 

O tratamento contra a leishmaniose consistiu na terapia combinada de antimoniato de 

meglumina com alopurinol. O plano de tratamento baseou-se na administração de antimoniato 

de meglumina (Glucantime®, Merial) na dose de 100 mg/kg, SC, SID, durante 4 semanas 

conjuntamente com alopurinol (Zyloric®, Laboratórios Vitória) a 15 mg/kg, BID, durante um 

período de 6 meses. O Raposinho teve alta 5 dias após ter sido internado. Foi colocada uma 

coleira de libertação lenta impregnada com deltametrina (Scalibor®, intervet).  

Foi estabelecido para monitorização o controlo do estado clinico do Raposinho todos os 2 

meses e o controlo serológico e bioquímico a cada 3 meses  

Voltou dia 12 de Maio (32 dias após início do tratamento) para controlo analítico do rim. 

Os valores renais normalizaram. Já não apresentava piodermite e o peso voltou a aumentar 

(Anexo 2 – Tabela XII). Estava ativo e bem-disposto. Os linfonodos poplíteos apresentaram-

se ligeiramente aumentados, os restantes aparentemente normais. Estabeleceu-se novo 

controlo para 1 mês depois e nova serologia dois meses depois da interrupção do tratamento.  
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2.3. Caso clínico nº3 

 

a) Identificação 

 

A Sally é um canídeo fêmea, 

castrado, de raça Dogue Alemão 

nascida a 15 de Junho de 2011. 

No momento da consulta tinha 

10 meses. (Figura 10).  

 

b) Anamnese 

 

A Sally estava vacinada contra esgana, adenovírus, parvovírus, raiva e leptospirose 

(Hexadog®, Merial) e desparasitada internamente com fenbendazol e praziquantel 

(Caniquantel®, Esteve) e externamente com permetrina e imidaclopride (Advantix®, Bayer). 

Era uma cadela de exterior. Segundo o proprietário apresentava por vezes claudicação de um 

dos membros posteriores.  

Veio a consulta de urgência no dia 12 de Abril de 2012 devido a 

temperatura elevada, perda de apetite e prostração.  

 

c) Exame físico 

 

No exame clínico a Sally apresentava aumento da temperatura 

(40,3ºC) e aumento do volume dos linfonodos pré-escapulares e 

poplíteos à palpação exploratória. Ao exame ortopédico os tarsos 

estavam quentes, tumefatos e dolorosos à palpação (Figura 11). O 

exame clínico não revelou outras alterações.  

 

d) Diagnósticos diferenciais 

 

Tendo em conta a presença de sinais sistémicos, tais como temperatura elevada e 

linfadenopatia, considerou-se a presença de doenças infeciosas generalizadas de carácter 

bacteriano, fúngico, parasitário ou víral. Presença de neoplasia metastática ou neoplasia 

hematopoiética primária, tal como linfoma ou leucemia.  

Figura 10 – Canídeo Sally no1º dia de internamento (fotografia de 
Filipe Oliveira). 

Figura 11 – Articulação do
tarso tumefata (fotografia 
de Filipe Oliveira). 
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Devido ao aumento de temperatura, claudicação e tumefação das articulações do tarso, 

considerou-se a existência de artrite inflamatória erosiva de natureza reumatóide, 

imunomediada ou séptica. Também foi considerada a hipótese de artrite inflamatória não 

erosiva por doença infeciosa. Considerou-se ainda presença de trauma e/ou alterações ósseas.  

 

e) Exames complementares 

 

Tendo em conta os diagnósticos diferenciais, foi realizada uma série de exames 

complementares.  

Foi realizada radiografia dos membros afetados com principal foco nas articulações da 

anca e dos tarsos, tendo-se observado destruição e erosão óssea em ambos os tarsos, ou seja, 

indícios de artrite inflamatória erosiva (Figura 12). A nível da anca não se observaram 

alterações radiográficas. Foi realizada artrocentese, sob sedação, dos tarsos e carpos para 

realização de citologia do líquido articular. Como resultado foi obtido um número 

significativo de neutrófilos polimorfonucleares no líquido articular dos tarsos. Ao nível dos 

carpos foi observado um número reduzido de neutrófilos mononucleares, contudo em 

quantidade superior ao considerado normal. Foram também observadas ao nível dos tarsos 

formas intracelulares e extracelulares compatíveis com amastigotas de Leishmania (Figura 

13).  

Foi realizada colheita de sangue para realização de hemograma, esfregaço sanguíneo, 

bioquímica sérica e proteinograma. No hemograma verificou-se uma diminuição do 

hematócrito e do número de glóbulos vermelhos (Anexo 3 – Tabela XIII). A nível da linha 

branca verificou-se presença de monocitose. No que diz respeito ao esfregaço sanguíneo não 

foram observados hemoparasitas e não se identificaram sinais citológicos sugestivos de 

regeneração da linha vermelha, sugerindo a presença de anemia não-regenerativa. A 

bioquímica demonstrou normalidade nos valores séricos de BUN, creatinina e ALP (Anexo 3 

– Tabela XIV). No proteinograma verificou-se a presença de gamopatia policlonal com 

aumento das globulinas-α2 e γ, hipoalbuminemia e diminuição do rácio albumina/globulina 

(Anexo 3 – Tabela XV). 
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Figura 12 – Radiografia do tarso esquerdo. Artrite erosiva ao nível da articulação (imagem gentilmente cedida 
pelo HVM). 

 

 
Figura 13 – Citologia do líquido articular do tarso esquerdo. Ao centro, presença de forma amastigota de 
Leishmania (x1000) (fotografia de Filipe Oliveira). 

 

Foi realizada citologia aspirativa por agulha fina dos linfonodos pré-escapulares e 

poplíteos, tendo-se identificado formas amastigotas de Leishmania, intramacrofágicas e livres. 

Os dados reportados foram compatíveis com linfadenopatia reativa secundária a infeção por 

Leishmania.  

Procedeu-se à realização de serologia para pesquisa de anticorpos anti-Leishmania 

obtendo-se um título de 160 positivo (limiar de positividade: 80) (Anexo 3 – Tabela XVI).  
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f) Diagnóstico 

 

LCan com linfadenopatia reativa devida à presença de organismos de Leishmania e atrite 

erosiva secundária a leishmaniose. Segundo o CLWG e o LeishVet, a Sally apresentava-se, 

respetivamente, no estádio D e no estádio III, que segundo o LeishVet tem um prognóstico de 

reservado a mau.  

 

g) Tratamento e evolução 

 

A Sally foi internada após a consulta (no dia 12 de Abril) e administrou-se meloxicam 

(Metacam®, Boehringer Ingelheim) na dose de 0,2 mg/kg, SC, de modo a diminuir a 

temperatura. Fez fluidoterapia com NaCl 0,9% à taxa de 60 ml/h (taxa de manutenção). A 

terapia contra a leishmaniose instituída foi a combinação de antimoniato de meglumina com 

alopurinol. O tratamento consistiu na administração de antimoniato de meglumina 

(Glucantime®, Merial) na dose de 100 mg/kg, SC, SID, durante 8 semanas. O alopurinol 

(Zyloric®, Laboratórios Vitória) foi administrado na dose de 16 mg/kg PO, BID durante 8 

meses. Foi administrada metilprednisolona (Solu-Medrol®, Pfizer) a doses anti-inflamatórias 

(0,5 mg/kg, IV, BID). Paralelamente à metilprednisolona foi administrado omeprazol 

(medicamento genérico; Sandoz) na dose de 0,9 mg/kg, PO, SID. Durante o período de 

internamento a Sally foi perdendo peso (Anexo III – Tabela XVII). 

A Sally foi para casa no dia 16 de Abril com o tratamento para a leishmaniose, 

prednisolona (Lepicortinolo®, Decomed) a 0,5 mg/kg, PO, BID, durante 15 dias com 

posterior “desmame” e omeprazole PO durante o mesmo período de tempo na dose de 0,9 

mg/kg, SID. Veio a controlo no dia 19 de Abril (5 dias após o início do tratamento), altura em 

que os linfonodos estavam normais e a Sally encontrava-se muito melhor em termos de 

atividade. No dia 3 de Maio (19 dias após o início do tratamento) já não apresentava 

inflamação das articulações e verificou-se perda de peso (Anexo III – Tabela XVII). Começou 

o “desmame” da prednisolona passando a tomar somente metade da dose BID durante uma 

semana. Continuou-se a desparasitação externa mensal com permetrina e imidaclopride. 

No dia 17 de Maio (33 dias após início do tratamento) realizou-se controlo serológico e 

proteinograma. O título de anticorpos diminuiu significativamente para 80 positivo (limiar de 

positividade: 80) (Anexo 3 – Tabela XVIII). O proteinograma revelou um aumento da 

albumina e do rácio albumina/globulina para valores normais e uma diminuição das 

globulinas-γ para valores normais (Anexo 3 – Tabela XIX). As globulinas-α2 permaneceram 
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aumentadas. A nível físico a Sally encontrava-se muito bem, sem claudicação e aumentou de 

peso (Anexo III – Tabela XVII). Parou a prednisolona passados 3 dias.  
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3. DISCUSSÃO 

 

A LCan parece estar disseminada em Portugal, com seroprevalências de infeção 

superiores a 20% em algumas áreas. O distrito do Porto, em particular, apresentou uma 

recente seroprevalência de 3,2% (Cortes et al., 2012). 

Durante o período de estágio (5 meses) vieram à consulta veterinária no HVM três cães 

doentes com LCan, sendo esta doença uma razão relativamente frequente pela qual os cães 

são levados aos centros de atendimento médico-veterinário em Portugal (Cardoso et al., 

2012). 

No que diz respeito aos hábitos de vida dos animais, quer o Kuwait quer a Sally eram cães 

exclusivamente de exterior, o que aumenta o risco de exposição aos flebótomos (Cortes et al., 

2012). O Kuwait e a Sally eram desparasitados externamente com uma formulação “spot-on” 

constituída por 10% de imidaclopride e 50% de permetrina. A proteção com inseticidas de 

aplicação tópica é uma medida útil e que pode ser integrada com sucesso em programas de 

controlo da LCan e de forma adicional à vacinação contra a leishmaniose (Miró et al., 2008) 

recentemente disponibilizada em Portugal. No caso do Raposinho, a desparasitação externa 

não era realizada de forma adequada, visto não se cumprirem as aplicações de forma regular, 

havendo períodos em que não se aplicava. Em nenhum dos casos houve vacinação contra a 

infeção por Leishmania. A solução combinada de permetrina com imidaclopride para unção 

punctiforme (“spot-on”) fornece um efeito repelente eficaz 24 h após a sua aplicação até 21 

dias (92,7-97,7%), podendo-se assim reduzir significativamente a picada dos flebótomos 

através da sua aplicação de 3 em 3 semanas (Miró et al., 2007). 

No presente estudo, verificou-se divergência na sintomatologia apresentada e no grau de 

gravidade (Baneth et al., 2008), o que confirma que a LCan é uma doença sem sinais clínicos 

específicos e que pode envolver qualquer órgão, tecido e mesmo fluido biológico. Tal deve-se 

aos numerosos mecanismos patogénicos causadores de doença, aos diferentes órgãos afetados 

e à diversidade da resposta imunitária de cada hospedeiro (Solano-Gallego et al., 2009). 

Os motivos pelos quais os animais foram trazidos ao HVM incluíram no geral 

poliúria/polidipsia, vómitos, temperatura elevada, perda de apetite, prostração, claudicação e 

lesões cutâneas, estando de acordo com estudos que verificaram que os principais sinais 

clínicos relatados pelos proprietários no momento da consulta foram intolerância ao exercício, 

lesões cutâneas, anorexia e perda de peso progressiva (Ciaramella et al., 1997; Koutinas et al., 

1999). Os sinais clínicos apresentados pelos animais em estudo no momento da consulta, para 

além dos relatados pelos proprietários, foram no geral também linfadenopatia generalizada, 
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temperatura elevada, claudicação, perda da condição corporal e lesões cutâneas. Num estudo 

realizado por Koutinas et al. (1999) verificou-se que os sinais clínicos mais frequentes ao 

exame físico foram lesões cutâneas, linfadenopatia, atrofia muscular dos músculos 

mastigatórios e alterações oculares. Segundo Ciaramella et al. (1997) a presença de febre e 

artropatia verificada em dois dos casos clínicos (Kuwait e Sally) representam apenas 4% das 

manifestações clínicas da LCan. Entre as principais causas de febre nos animais de companhia 

encontram-se a existência de infeções localizadas ou sistémicas, alterações imunomediadas, 

neoplasia e outros variados tipos de alterações (Dunn, 2000).  

No caso do Raposinho, para além da linfadenopatia, o quadro clínico apresentado era 

predominantemente dermatológico com dermatite exfoliativa multifocal com hipotricose, 

crostas, colaretes epidérmicos e seborreia distribuída ao longo dos membros, regiões de apoio, 

plano nasal e à volta dos olhos, e dermatite ulcerativa principalmente nos membros. As lesões 

dermatológicas são a manifestação mais frequente da LCan em cães admitidos para 

tratamento (Solano-Gallego et al., 2009), estando presentes em aproximadamente 80 a 90% 

dos casos de LCan (Saridomichelakis, 2009). A dermatite exfoliativa está presente em 53-

73% dos cães com leishmaniose e é clinicamente caracterizada por seborreia e xerose (pele 

seca), com ou sem alopécia, eritema e hiperpigmentação. Por sua vez, a dermatite ulcerativa 

está presente em 15-40% dos cães clinicamente doentes e são observadas frequentemente nas 

margens dos pavilhões auriculares, pontos de pressão, membros e junções mucocutâneas 

(Saridomichelakis, 2009). Verificou-se também a presença de pioderma bacteriano 

secundário, presente em 24,2% dos cães com lesões cutâneas associadas à LCan (Koutinas et 

al., 1999).  

O Kuwait e a Sally apresentavam ambos claudicação e presença de articulações 

edemaciadas e quentes nos membros em causa. As lesões articulares resultam frequentemente 

em claudicação; contudo, não são a única razão pela qual um cão com leishmaniose clínica 

pode claudicar. Lesões ósseas e nas almofadinhas plantares, polimiosite e neuralgia podem ser 

causas adicionais (Saridomichelakis, 2009). 

Radiograficamente as articulações da Sally apresentavam lesões osteolíticas e 

osteoproliferativas sugestivas de poliartrite erosiva. Por outro lado a articulação do Kuwait 

apresentava radiograficamente somente inflamação dos tecidos moles periarticulares sem 

sinais de erosão articular. A poliartrite resulta frequentemente de uma reação de 

hipersensividade do tipo III com depósito de imunocomplexos dentro da articulação (Blavier 

et al., 2001). Na citologia do líquido articular da Sally para além da visualização de uma 

numerosa população de neutrófilos foram observadas formas amastigotas de Leishmania, que 
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podem ser identificadas no líquido articular ou nos macrófagos da membrana sinovial 

(Blavier et al., 2001). Segundo os dados relatados pelo laboratório de referência que realizou a 

citologia do líquido articular do Kuwait tratava-se de uma poliartrite inflamatória purulenta 

asséptica com predomínio de neutrófilos maturos não degenerados e alguns neutrófilos 

sinoviais reativos. A poliartrite na leishmaniose é frequentemente não erosiva e pode ser ou 

não associada com sinovite demonstrada clinicamente por calor e edema dos joelhos e 

acompanhada por dor e ocasionalmente atrofia muscular (Blavier et al., 2001). A infeção 

sinovial e a inflamação neutrofílica devido à deposição de imunocomplexos são o mecanismo 

patogénico proposto para a lesão articular (Saridomichelakis et al., 2009).  

No exame físico observou-se em todos os animais a presença de linfadenopatia detetável à 

palpação com aumento do tamanho dos linfonodos pré-escapulares, submandibulares e 

poplíteos. A linfadenopatia generalizada pode estar associada a septicemia/bacteremia, a uma 

fase inicial de várias infeções virais, a demodicose generalizada, erliquiose, leishmaniose e 

alterações auto-imunes tal como anemia hemolítica autoimune e poliartropatia imunomediada 

(Dunn, 2000). A linfadenopatia é a segunda manifestação clínica mais frequente na LCan, 

logo a seguir às lesões cutâneas (Ciaramella, 1997; Koutinas et al., 1999).  

Em todos os casos em estudo observou-se uma perda acentuada do peso e da condição 

corporal ao longo do período de doença. No Kuwait, além das modificações anteriores, foi 

observada atrofia dos músculos mastigatórios, dando-lhe um aspeto de cão velho (Ciaramella 

e Corona, 2003). A perda de peso é atribuída à anorexia, competição entre o parasita e o 

hospedeiro por nutrientes essenciais, redução da absorção intestinal e patologia renal 

(Saridomichelakis, 2009). Em todos os casos clínicos do presente estudo foi observada pelo 

menos uma das razões anteriores para a perda de peso. A atrofia muscular presente no Kuwait 

é uma manifestação frequente na LCan que é atribuída à presença do parasita nas miofibrilas, 

deposição de imunocomplexos e produção de auto-anticorpos contra as miofibrilas 

(Saridomichelakis, 2005). 

A abordagem diagnóstica a estes animais foi realizada de uma forma integrada, tendo em 

conta a história, os sinais clínicos encontrados e os resultados de análises laboratoriais básicas 

e análises para a deteção direta do parasita ou avaliação da resposta imunitária específica do 

hospedeiro (Paltrinieri et al., 2010). No presente estudo, as análises laboratoriais realizadas 

incluíram hemograma, bioquímica sérica, urianálise, proteinograma, citologia aspirativa, 

esfregaço sanguíneo e serologia.  

No que respeita aos resultados das análises laboratoriais básicas, estes incluíram 

diminuições do hematócrito e do número de glóbulos vermelhos, leucopenia por neutropenia, 
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monocitose e trombocitopenia. À exceção da neutropenia, ocorrida no Kuwait, as alterações 

anteriores estão de acordo com algumas referências que relatam a presença de anemia não 

regenerativa normocrómica e normocítica, leucocitose neutrófilica e monocitica com 

linfopenia e eosinopenia, leucopenia e trombocitopenia (Ciaramella et al., 1997; Freeman, 

2010; Paltrinieri et al., 2010). A neutropenia do Kuwait poderá ter-se devido à existência de 

inflamação aguda com um consumo de neutrófilos superior à sua produção. 

Nos esfregaços sanguíneos não foram visualizaram formas amastigotas de Leishmania, o 

que está de acordo com a bibliografia existente, segundo a qual o sangue periférico não é o 

tecido de eleição para a visualização de leishmânias (Baneth e Aroch, 2008; Maia e Campino, 

2008; Paltrinieri et al., 2010). 

No caso do Kuwait verificaram-se valores superiores aos limites normais na mensuração 

da creatinina sérica e do BUN, e no caso do Raposinho valores superiores aos limites normais 

na mensuração da ureia sérica. A LCan está associada a uma grande prevalência de 

insuficiência renal com aumento do BUN e creatinina para valores que ultrapassam os 

considerados normais (Ciaramella et al., 1997; Koutinas et al., 1999). Em ambos os casos 

(Kuwait e Raposinho) foi relatado por parte dos proprietários presença de poliúria/polidipsia. 

A poliúria/polidipsia é frequentemente o único sinal clínico da leishmaniose e pode indicar 

presença de lesão renal (Ciaramella e Corona, 2003).  

No Kuwait a ALT apresentava-se elevada indicando comprometimento hepático. A 

patologia hepática da LCan frequentemente contribui para varias alterações clinicopatológicas 

tal como a hipoalbuminemia e o aumento da atividade das enzimas séricas, mas raramente 

termina em insuficiência hepática (Saridomichelakis, 2009; Petersen, 2009).  

Visto que no Kuwait foi observado um estado ligeiramente azotémico com aumento dos 

valores séricos do BUN e da creatinina foi realizada a determinação do rácio 

proteína/creatinina urinárias. Este encontrava-se aumentado indicando presença de proteinúria 

devido à glomerulonefrite causada pela deposição de imunocomplexos nos glomérulos 

(Saridomichelakis, 2009, Solano-Gallego et al., 2009). A avaliação da proteinúria deve ser 

sempre incluída na avaliação de todos os cães com leishmaniose, uma vez que insuficiência 

renal é a principal causa de morte (Roze, 2005).  

No resultado do proteinograma foi observado no Kuwait e na Sally hiperproteinemia, 

hipoalbuminemia e diminuição do rácio albumina/globulina séricas. Foi também observada 

gamopatia monoclonal e policlonal respetivamente no Kuwait e na Sally. Estes resultados 

estão de acordo com os dados bibliográficos existentes, que associam a presença de 

hiperproteinemia devido à hiperglobulinemia e a presença de hipoalbuminemia e diminuição 
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do rácio albumina/globulina na leishmaniose clínica (Paltrinieri et al., 2010). As gamopatias 

policlonais são as mais observadas na LCan; contudo, foram também já relatadas gamopatias 

monoclonais (Freeman, 2010). No caso da Sally não foi observada hiperproteinemia, 

provavelmente devido ao facto de os valores de hipoalbuminemia existente poderem mascarar 

a hiperglobulinemia. Como causas de hipoalbuminemia contam-se a perda de proteína devido 

à nefropatia, doença hepática ou má nutrição prolongada (Koutinas et al., 1999).  

Entre as globulinas o aumento mais marcado no Kuwait e na Sally foi das globulinas-γ, o 

que está de acordo com Ciaramella et al. (1997), que relataram um envolvimento principal das 

globulinas-β e γ na hiperglobulinemia. No presente estudo, em nenhum dos animais foi 

observado um aumento dos valores das globulinas-β. Verificou-se na Sally elevação dos 

valores das globulinas-α2 e diminuição do valor das globulinas-α1. No Kuwait verificou-se 

uma tendência para valores perto do limite inferior das globulinas-α1 e valores perto do limite 

superior das globulinas-α2, podendo isso ser considerado um indício do aumento dos valores 

das globulinas-α2 associados à LCan (Paltrinieri et al., 2010; Saridomichelakis, 2009). 

Em todos os casos de linfadenopatia e artrite/poliartrite foi realizada citologia aspirativa 

por agulha fina à exceção do Raposinho por não concordância do proprietário. Para além da 

causa da linfadenopatia ser frequentemente estabelecida através da avaliação citológica de 

aspirados por agulha fina (Dunn, 2000), este procedimento é recomendado em todos os 

tecidos que apresentem lesões compatíveis com leishmaniose (Maia e Campino, 2008; 

Paltrinieri et al., 2010). Na avaliação microscópica da citologia aspirativa dos linfonodos 

foram identificadas em ambos os casos formas amastigotas de Leishmania, o que possibilitou 

o estabelecimento de um diagnóstico rápido e conclusivo. Este resultado confirma a 

probabilidade considerável de se encontrarem parasitas em linfonodos de cães com 

leishmaniose (Saridomichelakis et al., 2005a; Maia e Campino, 2008; Paltrinieri et al., 2010)  

Na citologia articular da Sally foram identificadas formas amastigotas de Leishmania, 

conforme referido acima. Contudo, o mesmo não ocorreu na citologia do líquido articular do 

Kuwait. Este resultado pode dever-se ao facto de a presença de parasitas ser reduzida (Baneth 

e Aroch, 2008). Outra justificação possível será o facto de a citologia aspirativa ter sido 

realizada 8 dias após a instituição da terapia combinada com miltefosina e alopurinol, 

podendo já ter havido redução da carga parasitária. Segundo Manna et al. (2009), é observada 

uma grande redução da carga de DNA de Leishmania nos linfonodos 1 mês após o início da 

terapia combinada com miltefosina e alopurinol.  

Para estabelecimento (Raposinho) ou confirmação (Kuwait e Sally) do diagnóstico foi 

realizada serologia anti-Leishmania nos três casos clínicos. Em cães com história e sinais 
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clínicos sugestivos de leishmaniose a abordagem diagnóstica de eleição inclui a análise 

citológica juntamente com análises serológicas específicas (Paltrinieri et al., 2010). No 

presente estudo, a análise serológica utilizada foi a IFAT. Esta técnica é considerada de 

referência entre os diagnósticos serológicos (Maia e Campino, 2008). Outro motivo para o 

recurso ao IFAT é a utilidade dos testes serológicos quantitativos na monitorização do 

tratamento (Maia e Campino, 2008). É recomendado a realização de uma serologia 6 meses 

após o início da terapia para quantificação do título de anticorpos (Solano-Gallego et al., 

2009; Oliva et al., 2010). 

No presente estudo, todos os animais apresentaram no momento do diagnóstico um título 

de anticorpos 2-4 vezes superior ao título limiar de positividade adotado pelos laboratórios 

considerando-se por isso estarmos perante altos títulos de anticorpos. Considera-se estar 

perante um baixo titulo quando os valores são 1-2 vezes superiores ao título limiar de 

positividade indicado pelo laboratório de referência. Valores 2-4 vezes superiores são 

considerados títulos altos (Paltrinieri et al., 2010). Enquanto um baixo título de anticorpos 

está associado a cães expostos à infeção e que não manifestam a doença, um alto título de 

anticorpos está associado a cães sintomáticos ou a portadores persistentemente assintomáticos 

(Baneth e Aroch, 2008).  

Segundo uma escala de estadiamento clínico da LCan estabelecida pelo LeishVet (Solano-

Gallego et al., 2011), e baseada no resultado serológico, em sinais clínicos e achados 

laboratoriais, o Kuwait foi o doente que apresentou o estadiamento clínico mais grave (estádio 

IV – doença muito grave) da afeção, tendo em conta a presença de síndrome nefrótico com 

valores de creatinina sérica superiores a 2 mg/dL. Os outros dois doentes apresentavam-se 

ambos no estádio III (doença grave), tendo em conta que, apesar de não apresentarem um 

estado nefrótico, o Raposinho apresentava proteinúria e a Sally apresentava sinais clínicos 

derivados da deposição de imunocomplexos, como é o caso da artrite. O estádio clínico I 

caracteriza-se por sinais clínicos moderados, ausência de alterações laboratoriais e negativo 

ou baixo título de anticorpos. O estádio II caracteriza-se pela presença de lesões cutâneas, 

anorexia, perda de peso, febre, epistaxe, anemia moderada não regenerativa, 

hiperglobulinemia, hipoalbuminemia, ausência de alterações laboratoriais a nível renal e um 

título de anticorpos baixo/alto. Os estádios III e IV são caracterizados por um título de 

anticorpos que pode variar desde médio a alto (Solano-Gallego et al., 2011).  

No caso da Sally e do Raposinho o protocolo instituído foi a combinação antimoniato de 

meglumina/alopurinol. Este é considerado o protocolo terapêutico de primeira linha e o mais 

eficaz (Solano-Gallego et al., 2009). Na Sally e no Raposinho, o antimoniato de meglumina 
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foi administrado na dose de 100 mg/kg, SC, SID durante 8 e 4 semanas respetivamente. Esta 

dose é a mais frequentemente utilizada nos protocolos terapêuticos que combinam o 

antimoniato de meglumina com o alopurinol (Oliva et al., 2010). A utilização de antimoniato 

de meglumina em combinação com alopurinol resulta numa percentagem de cura clinica 

superior à que é proporcionada pela utilização isolada de cada um dos fármacos (Baneth e 

Shaw, 2002). O protocolo antimoniato de meglumina/ alopurinol não foi o escolhido para o 

Kuwait por este apresentar alterações renais. O antimoniato de meglumina é considerado um 

fármaco nefrotóxico, devendo por isso ser evitado em animais com doença renal pré-existente 

(Torres et al., 2011). Como a glomerulonefrite é relativamente frequente em cães com 

leishmaniose, deve-se avaliar o grau de insuficiência renal de modo a determinar o risco de 

toxicidade causado pelo antimoniato de meglumina (Baneth e Shaw, 2002). Tendo em conta o 

estado azotémico e os elevados níveis de BUN e creatinina sérica do Kuwait, o protocolo 

instituído foi a combinação miltefosina/alopurinol. Este protocolo é uma alternativa à 

combinação antimoniato de meglumina/alopurinol (Solano-Gallego et al., 2009) e os seus 

efeitos adversos consistem apenas em vómitos e/ou diarreia (Oliva et al., 2010). A miltefosina 

foi administrada na dose de 2 mg/kg, PO, SID durante 28 dias e o alopurinol foi administrado 

na dose de 10 mg/kg, PO, BID durante um longo período de tempo (8 meses), estando ambas 

as doses de acordo com a bibliografia (Manna et al., 2009; Oliva et al., 2010). 

O alopurinol foi utilizado no Kuwait, no Raposinho e na Sally nas doses de 10, 15 e 16 

mg/kg, BID, respetivamente, durante longos períodos de tempo estando de acordo com dados 

bibliográficos que relatam que a dose de alopurinol utilizada quando em combinação com a 

miltefosina é de 10 mg/kg, BID (Oliva et al., 2010) e quando em combinação com o 

antimoniato de meglumina varia entre 10-20 mg/kg, BID (Noli e Auxilia, 2005) durante 

vários meses (Oliva et al., 2010). Em todos os casos foi necessário o recurso a tratamentos 

adjuvantes para diversas lesões causadas pela doença. Em cães no estádio D do CLWG, para 

além do tratamento anti-parasitário é necessário o recurso a tratamentos adjuvantes tendo em 

conta os órgãos afetados (Oliva et al., 2010).  

A colocação de uma coleira de libertação lenta impregnada com deltametrina (Raposinho) 

e a continuação das aplicações “spot-on” com permetrina e imidaclopride de forma regular 

(Kuwait e Sally) é um procedimento recomendado uma vez que, apesar da cura clínica, os 

cães podem, mais cedo ou mais tarde, voltar a ser infeciosos para os flebótomos (Maroli et al., 

2010; Oliva et al., 2010). 

Em todos os casos foi observada a resolução parcial dos sinais clínicos dentro do primeiro 

mês após a instituição da terapia, tanto a nível físico como laboratorial. A monitorização dos 
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animais deve ser realizada após o tratamento com antimoniato de meglumina ou 1 mês após o 

início da terapia com alopurinol (Oliva et al., 2010). Segundo Torres et al. (2011), a melhoria 

clinica ocorre muito rapidamente em cães presentes no estádio clínico II de Solano-Gallego 

(2009), resolvendo-se os sinais clínicos 30-90 dias após o início da terapia com antimoniato 

de meglumina/alopurinol , podendo apenas persistir sinais moderados tal como linfadenopatia 

moderada. Paralelamente a esta melhoria clínica está também descrita a normalização do 

proteinograma (Torres et al., 2011), tal como aconteceu na Sally. Manna et al. (2009) 

observaram nos cães com leishmaniose uma melhoria clínica progressiva 1 mês após o início 

da terapia com miltefosina/alopurinol. No caso da Sally foi realizada nova serologia 

aproximadamente 1 mês após o início da terapia em que se observou uma diminuição 

acentuada do título de anticorpos anti-Leishmania. No entanto esta diminuição não é 

obrigatória visto o declínio do título de anticorpos ser mais lento nos primeiros meses após o 

início da terapia (Solano-Gallego et al.,2009; Torres et al., 2011). O recurso à serologia 

quantitativa como ferramenta de monitorização do tratamento é apenas recomendado 6 meses 

após o início da terapia (Solano-Gallego et al., 2009). No caso do Kuwait observou-se no 

controlo realizado 2 meses após o início da terapia indícios de recorrência clínica, devido ao 

aparecimento de zonas alopécicas ao longo do tronco. Além dessas lesões verificou-se na 

serologia realizada a persistência de um título alto de anticorpos pelo que começou a 

administração de domperidona durante 1 mês. Segundo Oliva et al. (2010), na presença de 

recorrência clínica revelada por sinais clínicos associados à LCan, o tratamento deve ser 

reiniciado com o fármaco inicialmente utilizado ou com outro fármaco alternativo. 

A evolução dos cães em estudo foi favorável, principalmente nos casos do Kuwait, cuja 

função renal normalizou, e da Sally, que recuperou dos sinais de poliartrite. Os tratamentos 

administrados podem conduzir a cura clínica, contudo parecem não promover a eliminação do 

parasita (Oliva et al., 2010). O tratamento dos cães em estudo poderá cessar na presença de 

resolução completa dos sinais clínicos conjuntamente com diminuição acentuada do título de 

anticorpos. No caso de não ocorrerem tais condições, a administração de alopurinol deverá ser 

continuada (Solano-Gallego et al., 2011). Após o término do tratamento com os fármacos 

contra a leishmaniose os cães devem ser reavaliados regularmente de 6 em 6 meses através de 

serologia quantitativa (Oliva et al., 2010).    
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4. CONCLUSÃO 

 

Clinicamente os animais doentes com LCan apresentaram-se com uma potencial grande 

variedade de sinais clínicos. Entre os sinais clínicos observados é de realçar a presença de 

linfadenopatia, que se revelou um sinal característico.  

A abordagem diagnóstica mais eficaz incluiu a visualização do parasita em citologias 

aspirativas por agulha fina, precisamente dos linfonodos aumentados e/ou das articulações 

lesadas, bem como a quantificação de anticorpos anti-Leishmania. 

O tratamento eleito nos animais com LCan foi a administração subcutânea de antimoniato 

de meglumina durante 4-8 semanas em combinação com alopurinol administrado oralmente 

durante um período de tempo prolongado (8 meses no Kuwait e Sally; 6 meses no 

Raposinho). Na presença de estado avançado de lesão renal, que impediu a utilização do 

antimoniato de meglumina, o tratamento alternativo escolhido foi a administração oral de 

miltefosina durante 1 mês em combinação com alopurinol durante o mesmo período de tempo 

descrito para a associação com o antimoniato de meglumina. A remissão dos sinais clínicos 

ocorreu muito rapidamente com ambos os protocolos, contudo é necessária uma 

monitorização frequente nos primeiros tempos de tratamento e pós-tratamento uma vez que 

pode ocorrer a recorrência dos sinais clínicos.  

A presença do parasita e da doença no território português é uma realidade que nos alerta 

para a grande necessidade de medidas preventivas, tais como a aplicação de 

inseticidas/repelentes tópicos nos cães e a vacinação. Além do efeito preventivo no 

desenvolvimento da doença em cães saudáveis, a aplicação de inseticidas/repelentes tópicos é 

também de grande utilidade em cães doentes, pois contribui para prevenir a eventual 

transmissão do parasita a outros cães e mesmo ao homem, tornando mais segura a 

convivência entre pessoas e animais. 

A realização deste estudo e o acompanhamento de perto dos casos clínicos de LCan 

permitiram-me a aquisição de conhecimentos no que respeita ao reconhecimento clínico da 

doença e à abordagem diagnóstica e terapêutica. Essa variedade de sinais clínicos observada e 

o estudo aprofundado acerca da doença sensibilizou-me para a necessidade de inclusão da 

LCan nas listas de diagnósticos diferenciais, visto ser uma doença endémica e frequente em 

Portugal. 
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6. ANEXOS 
 

 

Anexo 1 - Kuwait 

 
 
Tabela I – Hemograma do Kuwait. Os valores sublinhados encontram-se fora dos valores de referência. 
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Análises Resultado Valores de referência (unidades) 

Hemograma Completo     

Glóbulos vermelhos 5,8 5,4 – 8,5 1012/L 

Hemoglobina 12,4 12,0 – 18,0 g/dL 

Hematócrito 36,9 37,0 – 55,0 % 

VCM 63,8 60,0 – 77,0 fL 

CHCM 33,7 31,0 – 36,0 g/dL 

RDW 14,1 11,9 – 14,5 % 

HDW 1,9 1,4 – 2,1 g/dL 

Plaquetas  91,0 173,0– 486,5 109/L 

VPM 18,9 8,6 – 14,4 fL 

Glóbulos brancos 5,4 5,8 – 20,3 109/L 

Neutrófilos 3,3 3,7 – 13,3 109/L 

Linfócitos 1,3 1,0 – 3,6 109/L 

Monócitos 0,4 0,2 – 0,7 109/L 

Eosinófilos  0,3 0,1 – 1,3 109/L 

Basófilos 0,0 ˂ 0,1 109/L 

Neutrófilos (%) 61,2 46,2 – 73,6 % 

Linfócitos (%) 24,6 19,0 – 41,3 % 

Monócitos (%) 8,0 3,1 – 6,9 % 

Eosinófilos (%) 5,1 1,2 – 9,3 % 

Basófilos (%) 0,2 0,2 – 0,7 % 

 Laboratório Cedivet, Porto. 
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Tabela II – Bioquímica do Kuwait. Os valores sublinhados encontram-se fora dos valores de referência 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Tabela III – Proteinograma do Kuwait. Os valores sublinhados encontram-se fora dos valores de referência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela IV – Perfil de Proteinúria do Kuwait. Os valores sublinhados encontram-se fora dos valores de 

referência. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Análises Resultado Valores de referência (unidades) 

Análises Unitárias    

Rácio Albumina:Globulina 0,3 0,5 – 1,2  

Proteínas totais  10,3 5,0 – 7,8  g/dL 

Globulinas (calculadas) 8,1 2,7 – 4,4  g/dL 

Creatinina 3,8 0,4 – 1,2  mg/dL 

ALT/GPT  84 10 – 90  UI/L 

Albumina 2,2 2,7 – 3,6  g/dL 

Análises Resultado Valores de referência (unidades) 

Proteinograma    

Proteínas totais 10,3 5,5 – 7,5 g/dL 

Albumina 2,2 2,6 – 3,3 g/dL 

α-1 Globulina 0,2 0,2 – 0,5 g/dL 

α-2 Globulina 1,0 0,3 – 1,1 g/dL 

β-Globulina 2,0 1,2 – 2,2 g/dL 

γ-Globulina 4,9 0,5 – 1,8 g/dL 

Rácio Alb/Glob 0,3 0,5 – 1,2  

Análises Resultado  Valores de referência (unidades) 

Perfil de Proteinúria    

Proteínas urinárias 322,3 N/D mg/dL 

Creatinina urinária 97,3 N/D mg/dL 

Rácio proteína:creatinina urinárias 3,3 ˂ 0,5 N/D 

 Laboratório Cedivet, Porto.  

Laboratório Cedivet, Porto 

 Laboratório Cedivet, Porto.  
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Tabela V – Serologia do Kuwait. Os valores sublinhados encontram-se fora dos valores de referência. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tabela VI – Valores séricos da creatinina e do BUN no Kuwait ao longo do tempo. Os valores sublinhados 

encontram-se fora dos valores de referência. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*Valores de referência da ureia: 17-60 mg/dL 
(Laboratório inno, Braga). 

 
 

 
Tabela VII – Evolução do peso do Kuwait ao longo do tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análises Resultado Limiar de positividade (cut-off) 

Análises Unitárias   

Ac Leishmania (IFAT) 128 (positivo)  32 

Ac Ehrlichia canis (IFAT) ˂ 40 (negativo)  40 

Dia Creatinina (0,5-1,7 mg/dL) BUN (9-30 mg/dL) 

12-03-2012 3,7 66,1 

14-03-2012 4,1 78,9 

16-03-2012 2,8 67,9 

18-03-2012 2,0 67,8 

20-03-2012 1,6 45,2 

23-03-2012 1,2 42,1 

28-03-2012 0,7 37,3 

4-04-2012 0,6 31,0 

19-04-2012 0,7 36,8 

17-05-2012 1,11 54 (ureia)* 

Dia Peso (Kg) 

9-03-2012 27 

23-03-2012 23 

24-03-2012 22,7 

5-04-2012 22 

19-04-2012 25 

16-05-2012 28,5 

 Laboratório Cedivet, Porto. 

Laboratório do HVM. 
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Tabela VIII – Serologia do Kuwait. Os valores sublinhados encontram-se fora dos valores de referência. 
 

 

 

 

 
 

 
 
Tabela IX – Proteinograma do Kuwait. Os valores sublinhados encontram-se fora dos valores de referência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Análises Resultado Limiar de positividade (cut-off) 

Análises Unitárias   

Ac Leishmania (IFAT) 160 (positivo)  80 

Análises Resultado Valores de referência (unidades) 

Proteinograma    

Proteínas totais 6,7 5,5 – 7,5 g/dL 

Albumina 2.4 2,6 – 3,3 g/dL 

α-1 Globulina 0,2 0,2 – 0,5 g/dL 

α-2 Globulina 0,9 0,3 – 1,1 g/dL 

β-Globulina 1,6 1,2 – 2,2 g/dL 

γ-Globulina 1,6 0,5 – 1,8 g/dL 

Rácio Alb/Glob 0,6 0,5 – 1,2  

 Laboratório Inno, Braga. 

 Laboratório Cedivet, Porto. 
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Anexo 2 - Raposinho 

 
Tabela X – Análises laboratoriais do Raposinho. Os valores sublinhados encontram-se fora dos valores de 

referência. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Tabela XI – Serologia do Raposinho. Os valores sublinhados encontram-se fora dos valores de referência. 
 

 
 

 
 

 

 
Tabela XII – Evolução do peso do Raposinho ao longo do tempo. 

 

 

 

 

 

 

  

Análises Resultado Valores de referência (unidades) 

Glucose sanguínea 100 70 – 138 mg/dL 

Microhematócrito 28 37 - 55 % 

Proteínas totais plasmáticas 7,4 5,0 – 7,8 g/dL 

Creatinina 1,10 0,5 – 1,6 mg/dL 

Ureia 91,3 18,9 – 55,5 mg/dL 

Análises Resultado Limiar de positividade (cut-off) 

Análises Unitárias   

Ac Leishmania (IFAT) 320 (positivo) 160 

Dia Peso (Kg) 

28-01-2012 11,1 

09-04-2012 9,5 

14-04-2012 9,7 

29-04-2012 9,5 

12-05-2012 10 

Laboratório Segalab, Leça do Balio. 

Laboratório Segalab, Leça do Balio e laboratório HVM. 
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Anexo 3 - Sally 

 

 
Tabela XIII – Hemograma da Sally. Os valores sublinhados encontram-se fora dos valores de referência. 
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Análises Resultado Valores de referência (unidades) 

Hemograma Completo (canino)    

Glóbulos vermelhos 4,8 5,4 – 8,5 1012/L 

Hemoglobina 10,1 12,0 – 18,0 g/dL 

Hematócrito 31,6 37,0 – 55,0 % 

VCM 65,3 60,0 – 77,0 fL 

CHCM 32,0 31,0 – 36,0 g/dL 

RDW 14,4 11,9 – 14,5 % 

HDW 1,9 1,4 – 2,1 g/dL 

Plaquetas  224,0 173,0 – 486,5 109/L 

VPM 12,0 8,6 – 14,4 fL 

Glóbulos brancos 13,5 5,8 – 20,3 109/L 

Neutrófilos 8,0 3,7 – 13,3 109/L 

Linfócitos 3,1 1,0 – 3,6 109/L 

Monócitos 1,8 0,2 – 0,7 109/L 

Eosinófilos  0,3 0,1 – 1,3 109/L 

Basófilos 0,0 ˂ 0,1 109/L 

Neutrófilos (%) 59,6 46,2 – 73,6 % 

Linfócitos (%) 23,3 19,0 – 41,3 % 

Monócitos (%) 13,5 3,1 – 6,9 % 

Eosinófilos (%) 1,9 1,2 – 9,3 % 

Basófilos (%) 0,2 0,2 – 0,7 % 

Laboratório Cedivet, Porto. 
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Tabela XIV – Bioquímica da Sally. Os valores sublinhados encontram-se fora dos valores de referência. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
Tabela XV – Proteinograma da Sally. Os valores sublinhados encontram-se fora dos valores de referência. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Tabela XVI – Serologia da Sally. Os valores sublinhados encontram-se fora dos valores de referência. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Análises Resultado Valores de referência (unidades) 

Análises Unitárias    

BUN 9,1 9 - 30 mg/dL 

Proteínas totais  7,4 5,0 – 7,8  g/dL 

Fosfatase Alcalina 241 47 - 254 UI/L 

Creatinina 0,4 0,4 – 1,2  mg/dL 

ALT/GPT  29 10 – 90  UI/L 

Albumina 2,5 2,7 – 3,6  g/dL 

Análises Resultado  Valores de referência (unidades) 

Proteinograma    

Proteínas totais 6,8 5,5 – 7,5 g/dL 

Albumina 1,9 2,26 – 4,3 g/dL 

α-1 Globulina 0,3 0,32 – 0,7 g/dL 

α-2 Globulina 1,2 0,50 – 1,1 g/dL 

β-Globulina 1,5 0,93 – 2,0 g/dL 

γ-Globulina 1,9 0,30 – 1,0 g/dL 

Rácio Alb/Glob 0,4 0,6 – 1,1  

Análises Resultado Limiar de positividade (cut-off) 

Análises Unitárias   

Ac Leishmania (IFAT) 160 (positivo) 80 

Laboratório HVM. 

Laboratório DNAtech, Lisboa. 
 

Laboratório DNAtech, Lisboa. 
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Tabela XVII – Evolução do peso da Sally ao longo do tempo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Tabela XVIII – Serologia da Sally. Os valores sublinhados encontram-se fora dos valores de referência 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Tabela XIX – Proteinograma da Sally. Os valores sublinhados encontram-se fora dos valores de referência. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dia Peso (Kg) 

12-04-2012 46 

19-04-2012 44 

03-05-2012 41,6 

11-05-2012 45,3 

17-05-2012 47,3 

Análises Resultado Limiar de positividade (cut-off) 

Análises Unitárias   

Ac Leishmania (IFAT) 80 (positivo) 80 

Análises Resultado Valores de referência (unidades) 

Proteinograma    

Proteínas totais 5,5 5,5 – 7,5 g/dL 

Albumina 2,6 2,26 – 4,3 g/dL 

α-1 Globulina 0,2 0,32 – 0,7 g/dL 

α-2 Globulina 1,3 0,50 – 1,1 g/dL 

β-Globulina 1,0 0,93 – 2,0 g/dL 

γ-Globulina 0,4 0,30 – 1,0 g/dL 

Rácio Alb/Glob 0,9 0,6 – 1,1  

Laboratório DNAtech, Lisboa. 

Laboratório DNAtech, Lisboa. 
 


