
TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL DE CÃES COM LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA
ATENDIDOS NO HOSPITAL VETERINÁRIO ANHEMBI MORUMBI, NA CIDADE DE SÃO PAULO
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: Medicina VeterináriaSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO(ÕES): UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI - UAMINSTITUIÇÃO(ÕES): 

AUTOR(ES): CAROLINY SOUTO QUEIROZ CAGNONIAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): MARCIO ANTONIO BATISTELA MOREIRAORIENTADOR(ES): 



1. Resumo 

A Leishmaniose Visceral é uma das seis principais zoonoses transmitidas por 

vetores no Brasil. Embora haja diminuição do número de óbitos pela doença 

em cães e seres humanos nos últimos anos, a quantidade de ocorrências em 

ambas as espécies cresce de forma significativa e vem se expandindo para 

regiões que não eram consideradas endêmicas. O Hospital Veterinário 

Anhembi Morumbi atendeu, nos últimos cinco anos, mais de 40 casos de 

Leishmaniose Visceral Canina (LVC). Neste estudo foram avaliados 43 cães 

diagnosticados com LVC com o propósito de estabelecer o perfil do paciente; 

de manifestações clínicas; de alterações laboratoriais; e de exames de 

imagem. Os resultados obtidos destinam-se a auxiliar o clínico veterinário no 

fechamento de um diagnóstico preciso em casos potencialmente suspeitos 

para que sejam tomadas medidas de segurança para os tutores, para os 

demais cidadãos e animais, evitando a proliferação zoonótica do parasito, além 

de colaborar com o bem-estar e o tratamento do paciente infectado, buscando 

a recuperação clínica do mesmo sem que haja a necessidade de eutanásia. 

 

2. Introdução 

As Leishmanioses são zoonoses causadas por protozoários intracelulares do 

gênero Leishmania, transmitidas ao hospedeiro definitivo através da picada de 

insetos flebótomos fêmeas dos gêneros Phlebotomus e Lutzomyia infectados. 

A Leishmaniose Visceral (LV) é a forma mais severa das leishmanioses devido 

à sua letalidade quando não tratada devidamente.  

Na América Latina, a LV é um problema de saúde pública que causa 

preocupação devido à expansão geográfica que vem tomando. No Brasil o 

agente etiológico de maior relevância é a Leishmania infantum (s. L. chagasi), 

transmitido através do vetor Lutzomyia longipalpis, conhecido popularmente 

como mosquito-palha. Os cães domésticos atuam como os principais 

reservatórios da L. infantum, podendo ser fonte de infecção da doença mesmo 

quando assintomáticos.  

A Leishmaniose Visceral Canina (LVC) muitas vezes mimetiza outras doenças 

devido às manifestações clínicas e alterações laboratoriais inespecíficas 

encontradas nos pacientes infectados, em particular em seus estágios iniciais. 

O paciente sintomático frequentemente apresenta comorbidades e/ou 



coinfecções adjacentes à LVC, dificultando ainda mais a conclusão do 

diagnóstico. Cerca de 60% dos cães infectados chegam a passar quase ou 

toda a vida sem manifestar quaisquer alterações clínicas, não levantando 

suspeita de infecção. Dentre os pacientes sintomáticos, as manifestações 

clínicas mais comuns são: dermatopatias; linfadenopatias; esplenomegalia; 

nefropatias; alterações de peso, apetite, hemograma e perfil bioquímico sérico.  

 

3. Objetivos 

O objetivo deste estudo é reunir, analisar e discutir as alterações clínicas, de 

exames laboratoriais e de imagem encontradas em cães com LVC atendidos 

no Hospital Veterinário Anhembi Morumbi no período de 2013 a 2018. 

Possibilitando, desta forma, estabelecer um perfil que faça o médico veterinário 

incluir a doença como suspeita clínica no diagnóstico diferencial e conduzir 

adequadamente o paciente, educando o tutor com relação ao potencial 

zoonótico da doença, controle e prevenção de vetores e a necessidade de 

realizar rigorosamente o tratamento estipulado.  

 

4. Metodologia 

Foram selecionados estudos publicados nos últimos dez anos com foco de 

pesquisa semelhante, porém pouco foi encontrado com a casuística do Brasil. 

Nos trabalhos pesquisados observou-se semelhança nas alterações 

encontradas em pacientes com LVC no decorrer da evolução da doença e 

definiu-se os padrões de comparação para o presente estudo. Foram criados 

questionários, tabelas e gráficos com os resultados encontrados para posterior 

comparação e análise das informações obtidas. 

 

5. Desenvolvimento 

O projeto foi dividido em três fases, sendo: Fase 1 – Elaboração de material 

referencial teórico; Fase 2 – Coleta de dados através dos prontuários de 

pacientes com LVC atendidos no Hospital Veterinário Anhembi Morumbi; Fase 

3 – Tabulação, análise, comparação e discussão sobre os resultados 

encontrados. Destas, as duas primeiras já se encontram concluídas. 

 

6. Resultados preliminares 



Para este projeto foram colhidos dados obtidos através de anamnese, exame 

físico, exames laboratoriais e de imagem em pacientes diagnosticados com 

LVC. Os dados levantados foram: idade, sexo, raça, região onde reside, região 

onde foi adotado/adquirido, regiões que já frequentou (cidades), histórico de 

transfusão sanguínea, histórico de ectoparasitas, histórico clínico, 

comorbidades, coinfecções, histórico de manifestações clínicas, exame físico, 

exames laboratoriais, testes diagnósticos e exames de imagem. Estes dados 

estão em processo de tabulação e não foram minuciosamente avaliados para 

que seja estabelecido o perfil proposto neste trabalho.  
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