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Leishmaniose: o terror dos proprietários dos cães de estimação 

 

 Mauricio Aquino Médico Veterinário  
www.mauricioaquino.com.br 
veterinario@mauricioaquino.com.br 
Proprietário da Kennel Veterinária em Maceió, AL, BRASIL. 
www.kennelvet.com.br 
mauricio@kennelvet.com.br 
Em Maceió 33279082 
Em Assunção 0991.339399 

 

 

A leishmaniose é uma doença 
que afeta, contemporaneamente, 
12 milhões de seres humanos em 
quase todas as regiões do 
planeta e a população de risco 
pode chegar a 350 milhões de 
pessoas.  Contemporaneamente, 
a doença ocorre em 88 países, a 
sua maioria pobre. Brasil, 
Bangladesh, Índia, Peru, Irã, 
Arábia Saudita, Síria e alguns 
países da África são os mais 
afetados, registrando-se até dois 
milhões de novos casos anualmente. 

 

A leishmaniose é uma doença causada por parasitas do gênero Leishmania. São 
protozoários da família Trypanossomatidae que se desenvolvem no trato alimentar 
de um inseto hospedeiro ou vivem e se multiplicam no interior das células de um 
hospedeiro intermediário mamífero (no caso do calazar). A transmissão entre os 
hospedeiros vertebrados é feita pela picada do inseto infectado. A doença pode 
levar de três meses até vários anos para se manifestar. Os sintomas variam de 
acordo com as quatro formas clínicas apresentadas pela leishmaniose: 

 
A leishmaniose no homem pode ser dividida em duas categorias: a 1ª leishmaniose 
tegumentar americana e a 2ª leishmaniose visceral. 

 
         A leishmaniose tegumentar americana possui as seguintes variedades: 
 

• Leishmaniose cutânea, caracterizada por lesões localizadas na pele que 
podem curar espontaneamente ou evoluir para lesões crônicas com 
cicatrizes desfigurantes; 

• Leishmaniose muco-cutânea, caracterizada por lesões ulcerativas e 
destrutivas das mucosas; 

• Leishmaniose cutânea difusa, caracterizada por lesões nodulares não 
ulcerativas e disseminadas. 
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A forma visceral da doença é a 
mais grave: 

 
• É crônica, progressiva e 

afeta vários órgãos, 
incluindo o baço, o 
fígado, a medula óssea, 
os linfonodos e a pele. 
 

O ciclo da Leishmaniose envolve 
hospedeiro vertebrado ou 
reservatório e o vetor 
invertebrado. 

 
No Paraguai, o vetor invertebrado, 
responsável pela disseminação da 
enfermidade é um mosquito 
hematófago muito pequeno, 
conhecido popularmente como 
Karachá.  Este mosquito se 
contamina ingerindo sangue dos 
animais que tem a doença, 
propriamente dita, muito tempo 
antes de apresentarem sintomas, 
por isso também são chamados 
reservatórios. Nas cidades podemos 
citar o rato doméstico e o cão, já no 
meio rural acrescentamos a esta lista o tamanduá, o gambá, a raposa, o rato 
silvestre, os cavalos, os muares, além de outros mamíferos. 

 
Apesar do cão não ser o único reservatório 
responsável pela perpetuação dessa doença, 
infelizmente, ele vem sendo apontado, 
quase que exclusivamente, como único vilão 
nessa história, sendo sumariamente 
sacrificado, mesmo sem o devido 
diagnóstico, o que comprovadamente, feito 
de forma isolada, não contribui para o 
controle da enfermidade. 

 
Hoje, muito mais importante do que a 
eliminação do cão ou qualquer outro 
reservatório da leishmaniose está o controle 
do mosquito vetor, o Karachá. 

A leishmaniose visceral, a forma mais agressiva da doença, acomete principalmente 
crianças do sexo masculino com idade inferior há 4 anos, além de crianças 
desnutridas, idosos e portadores de doenças debilitantes do sistema imunológico, 
podendo levá-los a morte. Zonas rurais, favelas e regiões carentes de saneamento 
básico são as áreas mais propícias para a contaminação da leishmaniose. 
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Por razões humanitárias, há muitos anos, a leishmaniose visceral canina tem sido 
tratada por veterinários europeus.  Mas no Brasil, por exemplo, o tratamento de 
cães infectados não é recomendado devido ao risco potencial para a saúde pública.  

 
Um dos argumentos utilizados é que apenas 15% dos cães afetados pela 
leishmaniose estão aptos ao tratamento, pois eles precisam preencher algumas 
exigências de saúde significativas e, 
mesmo assim, apesar da aparente 
recuperação dos animais submetidos ao 
tratamento clínico, que é caro e 
prolongado, de fato, o animal não se cura.   

 
No máximo, os animais tratados apresentam 
uma cura aparente, prolongando suas vidas 
por no máximo 6 anos, mas na realidade, 
continuam portadores da enfermidade, 
podendo inclusive transmiti-la. 

 
Infelizmente, existem discrepâncias 
acentuadas entre a população do continente europeu, onde se insiste em tratá-la 
e nossos irmãos sul-americanos.  O estado de desnutrição de boa parte de nossa 
população, abaixo do índice de pobreza, por exemplo, nos torna muito mais 
susceptível a leishmaniose devido à subnutrição que leva à queda de resistência. 

 
Outro argumento que considero bastante coerente adverte para o uso 
indiscriminado nos cães dos medicamento utilizados para o tratamento dos seres 
humanos, entre eles o antimoniato de meglumina – Glucantine.   Esta prática 
pode induzir os protozoários causadores da leishmaniose à resistência, o que 
inviabilizará a sua utilização para o tratamento de pacientes humanos no futuro. 

 
Portanto, não me parece que o rígido controle adotado pelo Ministério da Saúde 
brasileiro que inclui o tratamento precoce das infecções humanas, o combate ao 
vetor com inseticidas e por fim, a eliminação do cão, comprovadamente enfermo, 
possa ser repreendido. 

 
No entanto, devo ressaltar que o cão, antes de ser sacrificado, deve ser 
submetido não apenas ao teste sorológico. Apesar de ser o método de 
diagnóstico mais utilizado a sorologia através do exame ELISA e da 
imunofluorescencia indireta, tem uma sensibilidade de no máximo 80% e um 
grande inconveniente: títulos baixos podem decorrer de reações cruzadas com 
Babesia,  Trypanossoma cruzi, Errlichiose, Dirofilariose e Borreliose.  Portanto, 
uma vez suspeito, o animal deve submeter-se a outro exame pós um intervalo 
de três semanas.  A sorologia não é um indicador fidedigno da presença de 
infecção  e se possível, fazer outros exames complementares como o 
parasitológico, por exemplo.  

 

O exame parasitológico com a observação direta de Leishmania em aspirado de 
medula óssea, de linfonodos ou do baço é conclusivo em 80% dos casos, porém, 
nas formas subclínicas ou assintomáticas, a sensibilidade é de apenas 10 a 20%. 

 

Forma flagelada do protozoário, chamada de 
promastigotas, introduzidas no hospedeiro pelo 
flebótomo. 
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A reação em cadeia da polimerase ( PCR ) é altamente específica e mais sensível 
do que os métodos microbiológicos clássicos já citados, permitindo a detecção de 
cães assintomáticos e, algumas vezes, soronegativos.  No entanto é o exame 
mais caro. 

Infelizmente, existe muita polêmica 
entre os próprios veterinários a respeito 
das medidas que devem ser adotadas no 
caso do diagnóstico positivo no cão.   

A intenção deste artigo não é 
exacerbar essa discussão polêmica 
que envolve o tratamento ou o 
sacrifício, mas oferecer uma nova 
opção para ambos os lados, pois já se 
encontra em uso no Brasil, uma nova 
vacina testada e aprovada pelo 
ministério da agricultura, específica 
para oferecer aos cães sadios, 
imunidade contra a leishmaniose visceral canina. Até o momento esta é a melhor 
promessa viável para a prevenção desta doença e uma das poucas exigências é 
que o cão seja sadio e que nunca tenha apresentado a doença. 

De acordo com a empresa que produz a vacina, esta estará sendo lançada, 
provavelmente, no Paraguai, no próximo ano.  Na Kennel Veterinária, em 
Maceió, AL, Brasil, a vacina contra leishmaniose está disponível.   
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Citologia de medula óssea canina com formas 
amastigotas de Leishmania localizada no citoplasma de 
macrófagos. 
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