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Resumo
A leishmaniose é um grupo de doenças parasitárias de distribuição mundial transmitida aos seres 
humanos através da picada de flebotomíneos infectados por protozoários flagelados do gênero Leish-
mania. Dois milhões de novos casos em todo o mundo são estimados a cada notvo ano, o aumento da 
incidência de LV está associada com as alterações do meio ambiente, migração, urbanização descon-
trolada e de riscos individuais como doenças imunossupressoras. Calazar ou leishmaniose visceral é 
a mais grave, manifestando-se com perda de peso,  febre, anemia, espleno e hepatomegalias e pode 
ser fatal em homens, se não tratada adequadamente. Os cães são muito suscetíveis à infecção, com 
amplo parasitismo cutâneo e, em consequência sua estreita relação com os homens, são  alvo de in-
tenso estudo e discussão da viabilidade de tratamento e riscos para o ser humano.
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Abstract
The Leishmaniasis is a group of parasitic diseases worldwide distribution transmitted to humans 
through the bites of infected sandflies flagellate protozoa of the genus Leishmania. Two million new 
cases worldwide are estimated to each new year, the increasing incidence of VL is associated with 
alteration of the environment, migration, uncontrolled urbanization and individual risk factors such 
as immunosuppressive diseases. Kalazar or visceral leishmaniasis is the most severe of all, manifes-
ting as weight loss, intermittent bout of fever, anemia, and splenic hepatomegalias and may be fatal 
in men, if not handled properly. Dogs are very susceptible to infection, with extensive cutaneous 
parasitism, and in consequence their close relationship with men, are the target of intense study and 
discussion of treatment viability and risk for human.
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Introdução

A Leishmaniose visceral (LV) é uma grave para-
sitose antropozoonótica, antes considerada da área 
rural, mas com a crescente urbanização, hoje afeta 
centros urbanos de médio e grande porte, devido 
ao fenômeno denominado urbanização da LV (1,2).

De acordo com a Organização Mundial de 
Saúde, a Leishmaniose Visceral é uma das seis en-
demias mundiais, afetando de um a dois milhões 
de pessoas a cada ano. Atualmente, diversos pa-
íses da América do Sul, tais como Argentina e 
Paraguai, vem apresentando de forma crescente, 
relatos da enfermidade em cães e humanos. En-
tretanto, o Brasil é responsável por 90% dos ca-
sos da América Latina (3,4). Entre os anos 2000 
a 2010, foram notificadas 31.098 pessoas com 
leishmaniose visceral, em todo território brasilei-
ro, além de ser verificado aumento nas taxas de 
letalidade, elevando de três para sete o número 
de óbitos em cada 100 indivíduos doentes, com 
cerca de 200 casos fatais por ano. A maior parte 
dos pacientes infectados concentra-se na região 
nordeste, centro-oeste e sudeste do país (4).

Nos últimos 20 anos, tem sido registrado au-
mento do número de casos de LV tanto no Brasil, 
como em diversos países da Ásia, África, Améri-
cas e Europa. O aumento da incidência da LV está 
associado às modificações do meio ambiente, à 
migração, ao processo desordenado de urbaniza-
ção e aos fatores de risco individuais como AIDS 
e desnutrição (5,6). Os programas de controle no 
Brasil têm como objetivo a eliminação em massa 
de cães soropositivos. No entanto, dados nacio-
nais da ocorrência da doença nas últimas décadas 
mostram que a eutanásia generalizada de cães 
soropositivos não reduziu o número de casos hu-
manos, o que implicou na reavaliação da política 
de controle da doença no Brasil (7,8). A importân-
cia dos cães tem sido justificada pela sua elevada 
susceptibilidade à infecção, a elevada frequência 
de parasitismo cutâneo e, principalmente, devido 
sua estreita relação com o homem (9).

As principais manifestações clínicas em cães, 
na forma clássica da doença, incluem mucosas 
pálidas, ulcerações na mucosa oral (Figura 1A), 
apatia, emagrecimento progressivo, caquexia, 
hiporexia, linfoadenomegalia, hepato e esple-
nomegalia (10). Frequentemente são descritas 
alterações envolvendo o sistema tegumentar 
ocasionando onicogrifose (Figura 1B), úlceras 

crostosas, alopecia multifocal e pelame opaco 
(Figura 1C). No trato digestório, nota-se diarréia 
crônica e melena, devido as ulcerações na mu-
cosa gastrointestinal. Colite ulcerativa e erosi-
va também podem estar presentes (11,12,13).As 
inflamações do trato intestinal podem alcançar 
desde a mucosa até a muscular da submucosa 
(14). No sistema geniturinário pode ocorrer glo-
merulonefrite proliferativa e nefrite intersticial 
e, em decorrência das lesões renais, ocorrem dis-
túrbios de sua função, podendo ser observado 
albuminúria e hematúria. Também estão pre-
sentes alterações neurológicas tais como letar-
gia, convulsões, mioclonias, nistagmo, tremores, 
paralisia de mandíbula, ptose labial, andar em 
círculos, tetraparesia e rigidez raquial e cervical. 
No sistema locomotor pode ocorrer presença de 
poliartrite, lesões osteolíticas e osteoproliferati-
vas de diáfises ósseas com sinais de atrofia mus-
cular (15). Ademais, podem ocorrer lesões ocula-
res (16) além do que, o quadro clínico do animal 
pode agravar-se em decorrência  de infecções 
oportunistas concomitantes (17,10). 

A transmissão, no Brasil, ocorre através da 
picada de fêmeas do mosquito palha: Lutzomyia 
longipalpis e Lutzomyia cruzi, infectadas por 
protozoário do gênero Leishmania (18).  A se-
gunda espécie foi recentemente considerada o 
vetor no Estado do Mato Grosso do Sul, enquan-
to que a primeira, L. longipalpis, a principal es-
pécie transmissora da Leishmania (Leishmania) 
chagasi  no Brasil (19). 

Etiologia da doença
A Leishmaniose Visceral tem como agente etio-

lógico três espécies: Leishmania donovani, na Índia 
e leste da África; Leishmania infantum, na China, 
Ásia Central, Europa e África e Leishmania chagasi, 
na América do Sul e Central. No Brasil o agente etio-
lógico da LV é o protozoário do gênero Leishmania, 
da família Trypanosomatidae, sendo a Leishmania 
chagasi, a espécie comumente isolada em pacientes 
com a enfermidade (20). Os agentes etiológicos da 
leishmaniose visceral são protozoários tripanosso-
matídeos do gênero Leishmania, que possuem ciclo 
biológico heteroxênico, necessitando assim de dois 
hospedeiros, um vertebrado e outro invertebrado, 
representado pelo inseto vetor Lutzomyia longipal-
pis (21). Os hospedeiros vertebrados incluem ani-
mais silvestres como gambás, roedores, tamanduás, 
tatus, canídeos silvestres, primatas e preguiças e 
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animais domésticos como o cão, o equino e o pró-
prio homem. No ambiente doméstico, o cão é consi-
derado o principal reservatório epidemiológico (22). 

Esse protozoário é parasita intracelular obri-
gatório de células do sistema fagocítico mononu-
clear, na forma flagelada ou promastigota, encon-
trada no trato digestório do inseto vetor, e outra 
aflagelada ou amastigota nos tecidos dos vertebra-
dos. De acordo com o comportamento evolutivo 
do parasita no trato digestório do vetor, o gênero 
Leishmania é dividido em dois subgêneros: Leish-
mania, com desenvolvimento restrito a porção an-
terior e média (23) e Viannia, com desenvolvimen-

to desde o intestino posterior até a porção anterior 
do trato digestório (24). Abrangem várias espé-
cies que desencadeiam manifestações viscerais e 
cutâneas, que classicamente são subdivididas em: 
leishmaniose tegumentar (LT), que desenvolve le-
sões cutâneas, mucocutâneas ou cutânea difusa, 
e leishmaniose visceral (LV), com manifestações 
sistêmicas e por vezes cutâneas, frequentes no cão 
e no homem (25,26). Estes parasitas são transmi-
tidos aos animais e homem, pela picada do vetor 
Lutzomyia longipalpis, pertencentes à ordem Dip-
tera, e família Psychodidae, denominados flebóto-
mos, na linguagem comum (27,28).

Leishmaniose visceral canina - Revisão da literatura

Figura 1 - Sinais clínicos de cão com Leishmaniose. A) Presença de úlceras na cavidade oral. B) Alterações envolvendo o sistema tegu-
mentar ocasionando onicogrifose. C) Alopecia multifocal, com áreas de pelame opaco. Fonte: Arquivo pessoal.
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As Leishmanias, quando inoculadas na pele do 
hospedeiro pelos flebótomos, invadem os macrófa-
gos e neles se multiplicam. Cerca de três horas após 
a inoculação, são observados vários neutrófilos e 
alguns macrófagos parasitados tanto por promasti-
gotas quanto por amastigotas. Os leucócitos migram 
progressivamente da pele para outros locais do or-
ganismo e se encontram ausentes 24h depois (29). 
Dependendo da resposta do hospedeiro, a Leishma-
nia pode se disseminar dos macrófagos para outros 
órgãos, como baço, medula óssea e fígado, causando 
uma infecção crônica. Estudos com modelos murinos 
têm mostrado que a resposta mediada por células T 
auxiliares 1 (células Th1) é responsável pela resolu-
ção da infecção e que a proliferação de células Th2 
exacerba a infecção, caracterizando uma infecção 
com resposta polarizada (30). A leishmaniose canina, 
assim, exibe polarização, visto que cães com infecção 
crônica, tanto natural quanto experimental, podem 
apresentar sintomatologia específica, com doença 
progressiva e fatal (susceptíveis) ou serem assinto-
máticos, apresentando resistência a infecção (31).

Em 1955, Deane e colaboradores (32) demonstra-
ram no Brasil o parasitismo cutâneo em cães, raposas 
e no homem. A importância dos cães como reserva-
tórios foi estabelecida, alguns anos depois, quando 
se demonstrou que 75% de 16 cães, em comparação 
com 29% de 14 homens com leishmaniose visceral, 
infectaram Lutzomyia longipalpis, demonstrando 
que embora o homem possa atuar como reservatório 
de L. infantum, os cães apresentam maior importân-
cia na cadeia epidemiológica da doença (33). 

Em 2001, Travi e colaboradores (34) demonstra-
ram que animais assintomáticos não foram capazes 
de infectar flebótomos enquanto que oligossinto-
máticos foram pouco infectantes. No entanto, ani-
mais sintomáticos foram capazes de infectar grande 
número de L. longipalpis com grande intensidade. 
Este estudo foi realizado através de xenodiagnós-
tico e objetivou medir a capacidade de infecção de 
cães naturalmente infectados com L. infantum em 
Lutzomyia longipalpis. Também relataram que a 
pele da orelha é mais intensamente parasitada por 
formas amastigotas que a do abdômen. 

Agente etiológico e transmissão da doença
A transmissão vertical ou transplacentária foi re-

latado pela primeira vez, no Brasil, por Silva et al. 
(43), em uma cadela naturalmente infectada por L. 
infantum. A frequência de transmissão vertical da 
Leishmaniose Visceral Canina não difere entre cade-

las gestantes sintomáticas e assintomáticas, indicando 
que o estado clínico da cadela não é preditivo para seu 
potencial de transmissão vertical. Filhotes nascidos de 
fêmeas infectadas devem ser considerados como po-
tenciais reservatórios, e fontes de infecção da LV. 

Segundo Silva et al. (43), a transmissão venérea é 
possível, e foi descrita em um estudo, no qual 54,5% 
(6/11) das fêmeas que acasalaram com machos por-
tadores apresentaram positividade para Leishma-
nia sp pela técnica de PCR, e 22% (2/11) apresenta-
ram soroconversão pelas técnicas de ELISA e RIFI. 

Freitas e colaboradores (44) comprovaram que o 
parasita pode ser experimentalmente transmitido pelo 
sangue total, ou frações de células mononucleares de 
cães infectados para animais receptores, independen-
te da condição clínica do doador.  Grogl e colaborado-
res (45) demonstraram que a L. donovani é capaz de 
sobreviver por pelo menos 25 dias de armazenamento 
no banco de sangue. Portanto, o risco de transmissão 
de Leishmania sp. deve ser considerado mesmo em 
doadores aparentemente saudáveis, especialmente 
para obtenção de sangue total e concentrado de he-
mácias, onde estão presentes células mononucleares.

Por ser uma doença com características clínicas 
e epidemiológicas, na maioria das vezes não espe-
cíficas, confundindo-se com outras afecções, exa-
mes complementares são necessários para confirmar a 
suspeita clínica. Diversas abordagens diagnósticas têm 
sido propostas para auxiliar no diagnóstico das leish-
manioses, no entanto, o “padrão ouro” ainda é a obser-
vação e o isolamento do parasita (46). Um cão infectado 
pode demorar até 12 meses para desenvolver sinais clí-
nicos, e em condições experimentais até 25 meses (47).

Sinais clínicos
As manifestações clínicas variam e dependem 

da resposta imune e da cepa do parasita inoculado 
pela picada do inseto vetor (37). No lugar da pica-
da, acontecerá propagação das formas amastigotas 
do parasita, originando processo inflamatório, com 
atração de células, induzindo um infiltrado infla-
matório composto por linfócitos e macrófagos (48).

Primeiramente ocorre febre intermitente, ema-
grecimento e linfadenopatia (49). A cura espon-
tânea pode acontecer em alguns cães, enquanto 
que outros morrem em poucas semanas (37). Os 
sintomas mais comuns incluem caquexia, hiperga-
maglobulinemia, hepatoesplenomegalia, anemia e 
linfadenopatia. A leishmaniose visceral canina é 
uma doença crônica, sistêmica e fatal (11). 

Com relação as alterações cutâneas, úlceras, alo-
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pecia multifocal, lesões crostosas na orelha, focinho 
e região periorbital, e descamação furfurácea são 
comuns, lembrando que a presença de onicogrifose 
é considerado um sinal patognomônico para leish-
maniose visceral. As preparações citológicas de pele 
da orelha podem demonstrar a presença de formas 
amastigotas de leishmanias (11,12).

Inflamações granulomatosas, hiperplasia e hi-
pertrofia das células de Kupffer são características de 
lesões hepáticas (50). A linfadenomegalia generaliza-
da é resultante da proliferação linfoplasmohistioci-
tária (11). No baço, os macrófagos organizados em 
granulomas e carregados de amastigotas, provocam 
reação inflamatória crônica (50). Ferrari e colabora-
dores (51), através de técnicas de imunomarcação, 
observaram a presença do parasita no coração, além 
de lesões como miocardite multifocal com inflama-
ção linfohistioplasmocitária acentuada, seguida por 
necrose e degeneração das fibras do miocárdio.

A função renal geralmente encontra-se com-
prometida, devido a glomerulonefrite membra-
noproliferativa, causada pela deposição de imu-
nocomplexos nos glomérulos (52).  

Diversas lesões oculares (ceratoconjuntivite, ble-
farite, inflamação mononuclear-plasmocitária do 
trato uveal, edema de córnea, sinéquia, lesões em 
corpo ciliar e íris) podem ser observadas, comu-
mente associadas ao depósito de imunocomplexos, 
que é demonstrado pela presença de anticorpos 
específicos anti-leishmania em vários tecidos in-
traoculares (16). Na LVC, a inflamação crônica das 
meninges com infiltrado linfoplasmocitário, pode 
acarretar lesões neurológicas, tais como mioclonias, 
nistagmo, tremores, paralisia de mandíbula, letar-
gia, convulsões, andar em círculos, ptose labial, te-
traparesia e rigidez braquial e cervical (53).

No trato intestinal, ocorre principalmente diar-
réia crônica, melena, colite ulcerativa e erosiva 
(54). Entretanto, podem ocorrer inflamações do 
trato intestinal acometendo desde a mucosa até a 
muscular da submucosa (55).

Os exames hematológicos podem apresentar al-
terações que confundam o diagnóstico com outras 
doenças, como hemoparasitoses, ou neoplasias, em 
virtude de síndromes paraneoplásicas capazes de 
causar distúrbios hematológicos e bioquímicos. Em 
alguns pacientes os eritrócitos apresentam-se abai-
xo no limite mínimo admitido para a espécie, além 
do que podem também ocorrer neutrofilia e mono-
citose em animais soropositivos (56).

É importante lembrar que doenças oportunis-

tas, como piodermites, dermatofitoses, demodico-
se e cistites, são comuns na LVC, consequente das 
desordens imunológicas (14).

Epidemiologia e Prevenção
Até 1990, 90% dos casos da doença em huma-

nos no Brasil concentravam-se na região Nordes-
te, contudo sua expansão ocorreu para as demais 
regiões do país. Em 2009, na região Nordeste fo-
ram notificados 51,9% dos casos do Brasil. A re-
gião Norte foi responsável por 20,9%, a Sudeste 
por 18,9%, a Centro-Oeste por 8,1% e a Sul por 
0,2% dos casos. O número de casos notificados 
aumentou 89,9% de 1999 a 2009 (de 1944 para 
3693) e a letalidade passou de 3,2% para 6,2%, 
um aumento quase três vezes maior no número 
de óbitos. Em 2003 notaram-se picos de incidên-
cia na região administrativa de Araçatuba (19 ca-
sos/100000 habitantes) e Presidente Prudente em 
2007 (10,9 casos/100000 habitantes). As regiões 
de Bauru e Marília apresentaram pico em 2008. A 
região de São José do Rio Preto apresentou taxas 
de incidência crescentes, porém inferiores às das 
demais regiões. As taxas das cinco regiões varia-
ram entre 1,3 (São José do Rio Preto) e 6,3 casos 
por 100000 habitantes (Araçatuba) em 2011. Este 
estudo mostra a expansão geográfica da Leishma-
niose visceral americana em humanos no estado 
de São Paulo, de 1999 a 2011, cuja introdução foi 
identificada em Araçatuba (57). 

Muitas medidas profiláticas tem sido propostas 
no intuito de reduzir a expansão da Leishmaniose. 
O controle do vetor L. longipalpis configura ponto 
em comum  nas propostas de controle da LV, po-
dendo ser esta, a mais importante medida a ser ado-
tada para o controle da doença. Entre elas, o uso de 
cortinas em janelas e portas, impregnadas de inse-
ticida do grupo dos piretróides sintéticos (58,59,60) 
e o tratamento tópico de cães com inseticidas, por 
meio de banho ou aplicação localizada (61,62). O 
emprego de coleiras com deltametrina a 4% mos-
trou resultados satisfatórios em experimentos. O 
tempo de repelência foi testado por diferentes au-
tores podendo variar de 32 a 36 semanas (63,64,65). 

No Irã, um estudo conduzido em 18 vilas (9 com 
intervenção e 9 controles), verificou a redução da inci-
dência em cães com L. infantum (64%) e em crianças 
(decréscimo de 43%) depois de um ano de utilização 
da coleira (66). Desde 2004, em Araçatuba e Belo Ho-
rizonte, onde a vacina Leishmune® tem sido usada, 
observou-se redução da incidência de LV canina e 
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humana, fato diretamente relacionado ao aumento 
do número de cães vacinados, confirmando o efeito 
aditivo da vacinação canina no controle da doença, já 
que, além de proteger os cães, diminuem o risco de 
transmissão para humanos (67). O efeito imunogênico 
protetor da vacina Leishmune® foi também demons-
trado em cães vacinados, em estudos realizados em 
diferentes áreas endêmicas do Brasil (68,69,70).

Romero e Boelaert (71) concluiram que a elimi-
nação de cães infectados, como forma de controle da 
doença, possui baixa eficiência, devido a alta taxa de 
reposição dos cães infectados por filhotes susceptíveis, 
sendo também, uma prática pouco aceita pela socieda-
de, dada a importância do cão no ambiente doméstico, 
considerado por muitos proprietários como membro 
da família. Segundo alguns autores (72), essa medida, 
mesmo controversa, justifica-se pelo maior custo be-
nefício, na redução da incidência humana da doença. 
Contudo, programas de posse responsável, com foco 
na qualidade de vida dos animais, seriam mais rele-
vantes que a eutanásia dos animais soropositivos (73).

Tratamento, proceder ou não?
O Conselho Federal de Medicina Veterinária, 

junto com a Associação Nacional de Clínicos Ve-
terinários de Pequenos Animais (ANCLIVEPA), e 
representantes do Ministério da Saúde, reuniram-
-se em um Fórum de discussão sobre o tratamen-
to de cães com leishmaniose visceral, em agosto 
de 2007.  Por indicação da grande maioria dos 
partícipes, o Ministério da Saúde juntamente com 
o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (MAPA), publicaram em 11/07/2008 a 
Portaria Interministerial nº 1426 proibindo o tra-
tamento da LVC com produtos de uso humano 
ou não registrados no MAPA. São justificativas 
técnicas para portaria: (1) O risco de cães em 
tratamento manterem-se como reservatórios e 
fontes de infecção para o vetor; (2) Ausência de 
evidências científicas da redução ou interrupção 
da transmissão; (3) A existência de risco de se-
leção de cepas resistentes aos medicamentos dis-
poníveis para o tratamento das leishmanioses em 
seres humanos; (4) A inexistência de medidas de 
eficácia comprovada que garantam a não infecti-
vidade do cão em tratamento.

O Conselho de Medicina Veterinária poderá 
autuar, por exercício ilegal da profissão, qual-
quer profissional veterinário que realize o trata-
mento de cães com leishmaniose, ou ainda omita 
o caso e não notifique (54).

Os animais tratados, segundo Baneth e Shaw 
(55), obtém melhora temporária  dos sinais clí-
nicos, com diminuição dos títulos de aniticorpos 
anti-leishmania, contudo, o tratamento não im-
pede recorrência das manifestações clínicas e não 
evita que o animal se mantenha infectante  para 
o inseto vetor,  funcionando  como reservatório, e 
podendo, assim, transmitir a doença. 

No Brasil, estudos realizados sobre o trata-
mento canino, evidenciam intensa redução da 
presença de formas amastigotas na pele de cães 
tratados (74,75,76,77,78). Borja-Cabrera colabora-
dores (79) utilizaram imunoterapia com Leishmu-
ne®, em dupla concentração associada à quimio-
terapia com alopurinol associado à anfotericina 
b, ou alopurinol demonstraram que nessas condi-
ções obtiveram não somente remissão dos sinais 
clínicos, mas também aboliram a infecção latente, 
melhorando o quadro clínico dos cães.

Vacinas caninas (Fucose Manose Ligante - FML) 
contra LV, registradas no Brasil,  mostram resultados  
promissores,  evidenciando seu efeito protetor contra a 
doença (92-95%) e sua eficácia vacinal (76-80%) (80,81).

Nogueira e colaboradores (82) demonstraram 
que essa mesma vacina promove efeito protetor e 
bloqueador da transmissão em cães, vacinados em 
área endêmica em São Paulo, enquanto que Saraiva e 
colaboradores (83), evidenciaram que anticorpos de 
animais, vacinados com vacina FML (Leishmune®), 
foram capazes de prevenir o desenvolvimento do 
parasita no inseto vetor,  parando seu ciclo epide-
miológico. De acordo com Romero e Boelaert (71), as 
pesquisas e o desenvolvimento de vacinas caninas e 
humanas contra LV devem ser priorizadas.

considerações finais

Novas endemias urbanas de Leishmaniose 
ocorrem apesar de estratégias de controle, por esta 
razão, Médicos Veterinários devem ficar atentos, 
visto que, se trata de uma doença que apresenta 
sintomatologia variada, podendo ocorrer concomi-
tantemente a outras enfermidades. A imunoprofi-
laxia parece ser uma estratégia promissora no con-
trole da LVC, contudo estudos avaliando a resposta 
imunológica dos cães ainda são necessários. Os epi-
sódios de casos humanos vinculam-se a crescente 
força de transmissão de reservatórios não diagnos-
ticados e, principalmente, da presença do vetor no 
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local. Desta maneira campanhas de orientação para 
eliminação do inseto vetor, que incluem o uso de in-
seticidas tópicos ou colares nos cães, além do mane-
jo químico e mecânico no ambiente, principalmente 
nos horários de repasto dos flebótomos, certamente 
são caminhos para prevenção da LV.  
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