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A leishmaniose visceral canina é uma doença mortal de curso lento e difícil diagnóstico, com a 

possibilidade de assumir formas graves e letais quando associadas ao quadro de má nutrição e infecções 

concomitantes. O cão infectado pode ser assintomático. É causada pelo Protozoário Leishmania 

transmitido pela picada de insetos hematófagos infectados. O cão é considerado o principal reservatório 

da doença no meio urbano, no entanto, o homem pode atuar como reservatório também, o que é uma 

situação rara. A doença é cosmopolita, porém é mais prevalente em cães que vivem em regiões 

endêmicas, onde esses vetores são encontrados, incluindo parte da Ásia, África, Oriente Médio, Sul da 

Europa e América Latina. Neste artigo foram analisados os principais aspectos biológicos, ambientais e 

sociais que influenciam no processo de expansão e urbanização dos focos da doença, os métodos 

disponíveis para o diagnóstico e tratamento, a eficácia e aplicabilidade. 
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.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Leishmaniose é considerada uma das sete endemias Mundiais de prioridade absoluta da 

Organização Mundial da Saúde, por ser encontrada em varias regiões do mundo, a LV é um problema de 

saúde publica, no Brasil, sua distribuição atinge cerca de 21 estados (DE SIQUEIRA, 2012). 

Os cães acometidos são um importante reservatório para a forma clínica visceral da Leishmaniose 

humana, sendo considerado o principal reservatório domestico (SILVA et al., 2005). A quantidade de cães 

infectados é difícil de calcular devido, a existência de cães assintomáticos, e também ao longo e variado 

período de incubação (GONTIJO&MELO, 2004; AMORA et al., 2006; COURA-VITAL et al., 2013).  Além 

disso, de acordo com Faria & Andrade (2012), a maioria dos sinais observados é comum a outras patologias 

caninas, como a erliquiose e babesiose. 

Em alguns focos endêmicos da infecção podem ser atingidos valores de soroprevalencia de 60% a 

80% (GONTIJO& MELO, 2004; FARIA & ANDRADE, 2012). 

Segundo Ribeiro (2007), até a década de 1990 acreditava-se que o tratamento da LVC não era 

viável, devido a sua elevada toxicidade. Os primeiros relatos de sucesso no tratamento da LVC no Brasil 

registram a utilização de antimoniato de n-metilglucamina pela via intravenosa. Desde então, novas drogas 

têm sido produzidas com vistas à obtenção de melhores índices de cura. Entretanto, ainda não existe 

protocolo terapêutico altamente efetivo, que permite a reintrodução segura dos animais no domicílio, sem 

riscos de infecção para os proprietários e contactantes. 

O diagnóstico da LVC pode ser estabelecido de forma clínica, sorológica, parasitológica, molecular 

ou ainda por outros métodos menos rotineiros, entretanto, atualmente, não existem nenhum teste 100% 

sensível e específico. A pesquisa de métodos não invasivos vem sendo explorada no intuito de diminuir o 

trauma na coleta de cães envolvidos. No Brasil, a eliminação de cães infectados é recomendada pelo MS 

como medida de controle da Leishmaniose visceral, por isso um diagnóstico de baixo custo e alta 

confiabilidade é necessário para a triagem desses animais (LAURENTI, 2009; FARIA & ANDRADE, 2012). 

 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

A Leishmaniose é uma infecção causada por um protozoário e possui tendência a ser endêmica em 

regiões onde existam vetores e os mamíferos atuam como hospedeiros e reservatórios desse parasita 

(COURA-VITAL et al., 2011; SONODA et al., 2013; COURA-VITAL et al., 2013). 

Os cães são um importante reservatório da doença e não há cálculos exatos de quantos animais 

são infectados já que grande parte se mantém assintomática e a doença permanece de forma incubada 

podendo se manter assim por anos (SILVA et al., 2005; READY, 2014).  Em alguns lugares onde há 

soroprevalencia os números podem chegar de 60% a 80%, porém deve-se levar em conta que alguns 

animais podem não desenvolver a doença (GONTIJO& MELO, 2004; KAYE & SCOTT, 2011; FARIA & 

ANDRADE, 2012). 

A infecção é comum em áreas rurais ou zonas distantes da cidade, porém devemos considerar que 

o número de casos na área urbana tem sido cada vez mais reportado o que coloca em risco a segurança de 

muitos cães e dos seres humanos. A proximidade entre as habitações, a alta densidade populacional e a 



grande suscetibilidade da população á infecção contribuíram para a rápida expansão da LV no ambiente 

urbano (GONTIJO & MELO, 2004). 

Um fator perigoso, porém considerado importante é que há pouco conhecimento por parte da 

população a respeito da doença, o que dificulta o reconhecimento de animais infectados e facilita a 

perpetuação da doença (GONTIJO & MELLO, 2004; MILLER, 2013). 

As regiões que possuem mais focos da doença são partes da Ásia, Africa, Oriente Médio, sul da 

Europa e América Latina mas também ocorre em regiões que não são consideradas endêmicas como 

Estados Unidos, Canada e países Europeus. Normalmente os cães são infectados por terem visitado áreas 

endêmicas ou por serem importados (READY, 2014). 

O Brasil enfrenta atualmente a expansão e urbanização da LV com casos humanos e grande 

número de cães positivos em várias cidades de grande e médio porte (AMORA et al., 2006). Duas décadas 

após o registro da primeira epidemia urbana em Teresina, no Piauí, o processo de urbanização se 

intensificou com a ocorrência de importantes epidemias em várias cidades da região Nordeste, Norte, 

Sudeste e Centro-Oeste (SILVA et al., 2012; BATISTA et al., 2014). 

Apesar de ser uma doença de notificação compulsória, os dados disponíveis são baseados na 

detecção passiva de casos. O número de pessoas expostas à infecção ou infectadas sem sintomas é em 

algumas áreas muito maior do que o número de casos detectados (COURA-VITAL et ail., 2013). O 

Processo de expansão geográfica e urbanização da LV conduzem à necessidade de se estabelecer 

medidas mais eficazes de controle, já que na maior parte dos estudos sobre epidemias urbanas tem sido 

relatado o encontro de cães infectados, e em algumas áreas foi possível observar que a LV canina 

precedeu o aparecimento da doença humana (GONTIJO & MELO, 2004). 

 

 

3. DIAGNÓSTICO 

 

Até o momento não se desenvolveu nenhum outro método padrão de diagnostico que certifique 

100% de positividade da doença. Sendo assim recomenda se a avaliação de alguns aspectos 

epidemiológicos, e o uso de métodos complementares, como clinico, parasitológicos, sorológicos, molecular 

e imunológico, para adquirir um melhor resultado (LUCIANO et al., 2008; SEIXAS et al., 2012). Porem o 

diagnostico mais confiável é a demonstração do parasita em esfregaço de medula óssea ou punção 

aspirativa de tecidos (MELO, 2004; ECKERT, 2013). 

Apesar dos vários testes sorológicos disponíveis, os métodos imunofluorecencia (RIFI) e ELISA 

ainda são os mais recomendados e empregados pelo ministério da saúde e programas estaduais de 

vigilância e controle da doença para identificação e avaliação de reservatórios infectados (LUCIANO et al., 

2008; LAURENTI, 2009; FARIA & ANDRADE, 2012). 

O método de imunofluorecencia (RIFI) foi empregado na década de 60 sendo uma técnica que 

requer mão de obra especializada com uma habilidade e experiência ímpar, equipamentos específicos, 

além de varias sequencias de diluição do soro assim tendo um alto custo e tornando-se inviável para testes 

em larga escala. Seu diagnóstico se torna complexo quando há ocorrências de doenças cruzadas como 

chagas tendo o tripanosomatideos como agente Leishmaniose tagumentar, malaria, esquistossomose e 

tuberculose pulmonar (FARIA & ANDRADE, 2012; ECKERT, 2013). 



A reação imunofluorescência indireta (RIFI) apresenta sensibilidade de 90 á 100% e especificidade 

de 80 á 100% (MELO, 2004; LUCIANO et al., 2009; LAURENTI, 2009). 

No entanto de acordo com Coura-Vital (2013) em estudo dirigido as soluções inovadoras para diagnóstico 

da leishmaniose visceral canina, com relação aos métodos moleculares, avaliando-se o DNA obtido de 

amostras de pele e baço, os resultados evidenciaram que a PCR em tempo real em amostras de baço 

demonstrou o melhor desempenho diagnóstico. 

 

 

4 TRATAMENTO 

 

Existe tratamento para Leishmania visceral canina este pode ser feito utilizando vários tipos de 

drogas. No entanto, mesmo sendo de baixo custo e podendo ser até mesmo manipulado em farmácias, o 

tratamento apenas resulta em melhora clinica temporária e diminuição dos títulos de anticorpos anti-

Leishmania, não prevenindo uma recorrência das manifestações clínicas e também não impedindo que o 

cão seja infectante para o vetor, com isto o cão pode transmitir a doença para os demais animais, inclusive 

para o homem (BISSO et al., 2011; SCHIMMING & PINTO E SILVA, 2012). 

No Brasil o tratamento da Leishmania Visceral canina iniciou na década de 1990, momento em que 

a doença apresentou elevado número de casos diagnosticados, até então, acreditava-se que o tratamento 

não era inviável, por causa de sua alta toxidade (RIBEIRO, 2007). Os fármacos utilizados no tratamento da 

leishmania viceral caninal incluem medicamentos que atuam contra as Leishmanias, imunomodeladores e 

imunoterapias, além de medicações de suporte (SILVA, 2007).   

O antimoniato de metilglucamina é o medicamento de primeira escolha na terapêutica da 

leishmaniose humana, sendo eficaz no tratamento da leishmaniose cutânea, mucocutânea e visceral, 

provocando uma regressão rápida das manifestações clínicas e hematológicas da doença, bem como a 

esterilização do parasita (RIBEIRO, 2007). 

Segundo Gontijo & Melo (2004), não existe um principio ativo que é 100% eficaz, uma vez que, de 

um modo geral, a maioria dos cães melhora do ponto de vista clinico-patológico, mas uma cura 

parasitológica não é alcançada. Em muitos casos ocorrem recaídas após um período de tempo, condição 

ainda associada aos medicamentos e a resposta imune de casa paciente (MIRÓ et al., 2013).  

A inexistência de tratamento legítimo para a cura completa da doença canina, e a polemica sobre 

eliminação indiscriminada dos cães infectados, torna urgente a adesão de Medidas que visem a redução da 

transmissão, como o diagnóstico precoce e uma vacina eficaz, que bloqueia a transmissão da doença e, 

assim, protege os cães do contágio e da condição de hospedeiros (SCHIMMING & PINTO E SILVA, 2012; 

COURA-VITAL, 2013). 

Schimming & Pinto e Silva (2012), em um estudo sobre os tratamentos para Leishmaniose vísceral 

canina relataram a utilização das Vacinas Leishmune® contra a LVC, já aprovada pelo Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e uma nova vacina a Leish-Tec®, produzida pela Hertape-

Calier, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Segundo estudos realizados por 

Fernandes et al. (2013) novos antígenos podem ser utilizados na produção de vacinas e testes diagnósticos 

constituindo uma estratégia promissora para o tratamento da Leishmaniose víscera canina. 

 



5 CONCLUSÃO 

 

Tendo em vista os aspectos observados, não há cálculos exatos de quantos animais são infectados 

já que grande parte se mantém assintomática. Há pouco conhecimento por parte da população o que 

dificulta o reconhecimento de animais infectados e facilita a perpetuação da doença. O processo de 

expansão geográfica e urbanização da Leishmaniose Visceral conduzem a necessidade de se estabelecer 

medidas mais eficazes de controle. Os métodos diagnósticos apresentados atualmente não são 100% 

efetivos, havendo a necessidade de associar-se mais de um teste para confirmação da doença. 

Percebemos que existe um tratamento de baixo custo, porém, nem sempre eficaz e com efeitos colaterais. 
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