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ETIOLOGIA, DISTRIBUIÇÃO E TRANSMISSÃO
As infeções caninas por Leishmania são devidas a uma espécie amplamente
distribuída, Leishmania infantum. Não obstante, no Novo Mundo e no Velho
Mundo, outras espécies também zoonóticas de Leishmania podem infetar cães.
A informação contida nestas normas orientadoras está relacionada com a
infeção e a doença devidas a L. infantum.
A infeção por L. infantum é tipicamente transmitida por um grupo especíﬁco
de ﬂebotomíneos vetores (ﬂebótomos), que representam o principal risco
de transmissão.
Contudo, vias e modos de transmissão não vetorial foram também
demonstrados (venérea, vertical, cão a cão, transfusão de sangue).
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ORIENTAÇÕES DO LEISHVET

LEISHMANIOSE CANINA. MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

LEISHMANIOSE CANINA
MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS
Tabela 1. Manifestações clínicas e alterações laboratoriais encontradas na LCan devida a L. infantum.

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

ALTERAÇÕES LABORATORIAIS

Gerais

Hemograma/Hemóstase

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Linfadenomegalia generalizada
Perda de peso corporal
Diminuição ou aumento do apetite
Letargia
Membranas mucosas pálidas
Espenomegalia
Poliúria e polidipsia
Febre
Vómito
Diarreia

Cutâneas
N Dermatite esfoliativa não prurítica,
com ou sem alopecia
N Dermatite erosiva/ulcerativa
N Dermatite nodular
N Dermatite papular
N Dermatite pustular
N Onicogrifose
Oculares

N Anemia não regenerativa ligeira a
moderada
N Leucocitose ou leucopenia: linfopenia,
neutroﬁlia, neutropenia
N Trombocitopatia
N Trombocitopenia
N Redução da hemóstase secundária e
da ﬁbrinólise

Dermatite pápulo-nodular úlcero-crostosa (“cancro de
inoculação”)

Alopecia periorbital e dermatite esfoliativa facial

Alopecia periorbital e hiperqueratose nasal

Dermatite esfoliativa

Lesões ulcerativas
mucocutâneas

Ceratouveíte

Perﬁl bioquímico sérico com eletroforese
de proteínas
N Hiperproteinemia
N Hiperglobulinemia (beta- e/ou
gamaglobulinemia policlonais)
N Hipoalbuminemia
N Diminuição do rácio albuminas:globulinas
N Azotemia renal
N Atividade aumentada de enzimas hepáticas
N Proteinúria

N Blefarite (esfoliativa, ulcerativa ou
nodular) e conjuntivite (nodular)
N Ceratoconjuntivite (comum ou seca)
N Uveíte anterior
N Endoftalmite
Outras
N Lesões ulcerativas ou nodulares
mucocutâneas e das mucosas (oral,
genital e nasal)
N Epistaxe
N Claudicação (poliartrite erosiva ou não
erosiva, osteomielite e polimiosite)
N Miosite atróﬁca dos músculos mastigadores
N Vasculopatias (vasculite sistémica e
tromboembolismo arterial)
N Alterações neurológicas
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Vasculite

Fotos: © Guadalupe Miró
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LEISHMANIOSE CANINA. DIAGNOSIS

DIAGNÓSTICO

Cães infetados mas saudáveis versus cães doentes

O diagnóstico baseia-se em sinais clínicos e/ou alterações laboratoriais compatíveis com a doença
e na conﬁrmação da infeção por L. infantum com recurso a técnicas serológicas e moleculares.

G

Os cães com leishmaniose clínica são aqueles que apresentam sinais clínicos e/ou
alterações laboratoriais compatíveis e que têm infeção por L. infantum conﬁrmada.

Principais objetivos do diagnóstico da infeção por L. infantum:

G

Os cães com infeção subclínica (ou seja, cães infetados mas clinicamente saudáveis)
são aqueles que não apresentam sinais clínicos ao exame físico nem alterações nas
análises laboratoriais de rotina (hemograma, perﬁl bioquímico e análise de urina),
mas têm infeção por L. infantum conﬁrmada.

Conﬁrmar a doença num cão com sinais clínicos e/ou alterações laboratoriais compatíveis
com LCan (Tabela 1 e Figura 1).
Rastrear cães clinicamente saudáveis que vivam ou viajem de ou para áreas endémicas:
dadores de sangue

Métodos de diagnóstico
G

Parasitológicos: citologia/histologia, imuno-histoquímica e cultura.

cães antes da vacinação contra a leishmaniose

G

Moleculares: reação em cadeia da polimerase (PCR) convencional, “nested” e em tempo real.

cães importados

G

Serológicos: quantitativos (IFAT e ELISA) e qualitativos (testes rápidos).

cães reprodutores

Que amostras e técnicas devem ser utilizadas para PCR?
ABORDAGEM DIAGNÓSTICA
Figura 1. Fluxograma para a abordagem diagnóstica a cães não vacinados contra a leishmaniose canina
(LCan) com sinais clínicos e/ou alterações laboratoriais compatíveis com LCan

G

Amostras de primeira opção: medula óssea, linfonodo, baço, pele e zaragatoas conjuntivais.
Amostras menos sensíveis: sangue, “buﬀy coat” e urina.

G

Técnica mais sensível: PCR em tempo real.

Cão com sinais clínicos e/ou alterações laboratoriais compatíveis com LCan
(não vacinados)

ALTO

LCan
conﬁrmada

POSITIVO

Serologia quantitativa*

NEGATIVO

BAIXO

Avaliação citológica/
histológica

Suspeita elevada
de LCan

SIM

Amastigotas de Leishmania

POSITIVO

NÃO

PCR

NEGATIVO

Considerar
outros
diagnósticos

* A citologia pode ser realizada ao mesmo tempo em qualquer tecido lesional ou ﬂuido biológico.
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Amastigotas de Leishmania infantum num macrófago canino
(© Torsten Naucke)
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LEISHMANIOSE CANINA. ESTADIAMENTO CLÍNICO

ESTADIAMENTO CLÍNICO, TRATAMENTO E PROGNÓSTICO
Sistema que classiﬁca a doença em quatro estádios, com o objetivo de ajudar o Médico
Veterinário a determinar a terapia adequada, formular um prognóstico e implementar
etapas de acompanhamento para o maneio do cão com leishmaniose.
Tabela 2. Estadiamento clínico da LCan baseado na serologia, sinais clínicos e resultados laboratoriais, e
tipo de terapia e prognóstico para cada estádio clínico.

ESTÁDIOS CLÍNICOS

SEROLOGIA*

SINAIS CLÍNICOS

RESULTADOS LABORATORIAIS

TERAPIA

PROGNÓSTICO

ESTÁDIO I
Doença ligeira

Níveis de anticorpos
negativos a positivos
baixos

Cães com sinais clínicos ligeiros,
como linfadenomegalia isolada
ou dermatite papular

Geralmente, não se observam alterações
laboratoriais.
Perﬁl renal normal: creatinina < 1,4 mg/dl;
não proteinúrico: UPC < 0,2

Monitorizar a progressão
da doença** (Tabela 3)

Bom

ESTÁDIO II
Doença moderada

Níveis de anticorpos
positivos baixos a altos

Cães que, além dos sinais indicados
no Estádio I, podem apresentar
outros sinais clínicos como: lesões
cutâneas difusas ou simétricas,
como dermatite esfoliativa/
onicogrifose, ulcerações (plano nasal,
almofadas plantares, proeminências
ósseas e junções mucocutâneas),
linfadenomegalia generalizada,
anorexia e perda de peso

Alterações laboratoriais, como anemia não
regenerativa ligeira, hipergamaglobulinemia,
hipoalbuminemia e síndrome de
hiperviscosidade sérica.
Subestádios
a) Perﬁl renal normal: creatinina < 1,4 mg/dl;
não proteinúrico: UPC < 0,5
b) Creatinina <1,4 mg/dl; UPC = 0,5-1

Alopurinol + antimoniato
de meglumina ou
miltefosina

Bom a
reservado

ESTÁDIO III
Doença grave

Níveis de anticorpos
positivos médios a altos

Cães que, além dos sinais indicados
nos Estádios I e II, podem apresentar
sinais com origem em lesões por
imunocomplexos (por exemplo, uveíte
e glumerolonefrite)

Alterações laboratoriais indicadas no
Estádio II
Doença renal crónica (DRC) no estádio I
da IRIS com UPC = 1-5 ou estádio II
(creatinina 1,4-2 mg/dl)***

Alopurinol + antimoniato
de meglumina ou
miltefosina

Reservado a mau

Cães com os sinais clínicos indicados
no Estádio III. Tromboembolismo
pulmonar ou síndrome nefrótica e
doença renal em estádio ﬁnal

Alterações laboratoriais indicadas no
Estádio III: DRC no estádio III da IRIS
(creatinina 2,1-5 mg/dl) e estádio IV
(creatinina > 5 mg/dl)*** ou síndrome
nefrótica: proteinúria acentuada com
UPC > 5

Tratamento especíﬁco deve
ser instaurado individualmente

ESTÁDIO IV
Doenças muito grave

Níveis de anticorpos
positivos médios a altos

*A infeção em cães com níveis de anticorpos negativos a positivos médios deve ser conﬁrmada por meio de
outras técnicas de diagnóstico, como citologia, histologia/imuno-histoquímica e PCR. Níveis altos de anticorpos, deﬁnidos como um aumento de 3-4 vezes acima do limiar de positividade (“cut-oﬀ”) pré-estabelecido
de um laboratório de referência, são conclusivos para o diagnóstico de LCan.

Seguir as orientações da IRIS
relativas à DRC****
Mau

Seguir as orientações da IRIS
para DRC****

**Os cães no Estádio I (doença ligeira) necessitarão provavelmente de tratamento menos prolongado com
um ou dois fármacos combinados (alopurinol, domperidona, antimoniato de meglumina ou miltefosina) ou,
em alternativa, de monitorização sem tratamento. A informação disponível sobre cães neste estádio é
limitada, pelo que as opções de tratamento permanecem por deﬁnir.
***http://iris-kidney.com/guidelines/staging.html
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****http://iris-kidney.com/guidelines/recommendations.html
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LEISHMANIOSE CANINA. TERAPIA & MONITORIZAÇÃO

TERAPIA

MONITORIZAÇÃO

Tabela 3. Protocolos atuais de tratamento para a LCan.

Tabela 4. Recomendações para a monitorização durante e após o tratamento da LCan.

Fármacos
Antimoniato de meglumina a

Miltefosina a

Alopurinol

Domperidona c

Dosagens

Principais efeitos secundários

100 mg/kg SC, SID ou dividido
em duas doses, durante 4-6
semanas (doses iniciais reduzidas durante 2-3 dias podem
ser úteis para detetar
quaisquer efeitos adversos) b

N Potencial nefrotoxicidade

2 mg/kg PO, SID, durante

N Vómito

28 dias

N Diarreia

10 mg/kg PO, duas vezes
por dia, durante pelo menos
6-12 meses

N Urolitíase por xantinas

0,5 mg/kg PO, SID, durante

N Galactorreia

N Dor e inﬂamação no local
da injeção

Parâmetros

Frequência
Cães doentes tratados

N Anamnese (história clínica) e
exame físico
N Hemograma, perﬁl bioquímico
± eletroforese sérica
N Análise de urina completa
± UPC

Cães infetados clinicamente
saudáveis

Após o primeiro mês de
tratamento e a cada 3-4 meses
durante o primeiro ano.
Mais tarde, a cada 6-12 meses
em cães totalmente
recuperados clinicamente com
o tratamento.
A cada 3-6 meses

N Serologia quantitativa*

Não antes de 6 meses após o
tratamento inicial e a cada
6-12 meses.

N PCR em tempo real (opcional)

Ao mesmo tempo que a
serologia.

1 mês

PO: per os; SC: subcutâneo
Registado para uso veterinário na maioria dos países europeus; ambos os fármacos são recomendados
em combinação com o alopurinol.
É limitado o número de estudos sobre o regime ideal de tratamento. Dosagens não mencionadas no
rótulo, mas de acordo com estudos farmacocinéticos e clínicos em cães. Pode considerar-se o prolongamento do tratamento por 2-3 semanas se a melhoria do animal doente não for suﬁciente.
Considerado apenas para o Estádio I.

UPC: rácio proteína:creatinina na urina.
* Alguns cães apresentam uma diminuição signiﬁcativa dos níveis de anticorpos (ou seja, uma diferença de
mais de três diluições em duplicado entre as amostras de monitorização) associada a melhoria clínica no
prazo de 6-12 meses de terapia. Um aumento acentuado dos níveis de anticorpos (ou seja, mais de três
diluições em duplicado entre as amostras de monitorização) deve ser interpretado como um marcador de
recaída da doença, sobretudo em cães após a descontinuação do tratamento.

Exclusão de responsabilidade: a informação aqui fornecida sobre fármacos e dosagens é baseada num
consenso da experiência clínica e cientíﬁca dos membros do LeishVet. Estas recomendações foram publicadas
em revistas com arbitragem cientíﬁca. Solicita-se aos Médicos Veterinários que leiam os folhetos informativos e
os registos dos produtos no seu país antes de selecionarem qualquer produto e iniciarem o tratamento.
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LEISHMANIOSE CANINA. PREVENÇÃO

Figura 2. Maneio de cães seropositivos para Leishmania mas clinicamente saudáveis (não vacinados) e de
cães positivos na PCR mas seronegativos

Maneio de todos os cães sem sinais clínicos nem alterações laboratoriais

SEROLOGIA QUANTITATIVA

SEROPOSITIVO
(títulos baixos de anticorpos)

SERONEGATIVO PCR +

Testar de novo para conﬁrmar
a seropositividade. Monitorizar
com exame físico, análises
laboratoriais de rotina e testes
serológicos a cada 3-6 meses.

Monitorizar a cada 3-6 meses.

Não vacinar

Podem ser vacinados.
Reavaliar com serologia quantitativa antes da revacinação anual.

N Avaliar seroconversão.
N Avaliar a possibilidade de
desenvolvimento de doença.

Tratamento não recomendado

PREVENÇÃO
Proteger com inseticidas repelentes tópicos para
minimizar a transmissão de L. infantum.

Recomenda-se a utilização de serologia isoladamente ou a combinação de serologia e
PCR para o rastreio de cães saudáveis; e evitar fazer o rastreio de cães clinicamente
saudáveis (não vacinados) apenas com PCR.
Os cães seropositivos conﬁrmados devem ser monitorizados com exame físico, análises
laboratoriais de rotina e testes serológicos, regularmente, a cada 3-6 meses para avaliar a
possível progressão da infeção subclínica para doença.
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PREVENÇÃO
A prevenção deve incluir a aplicação de um inseticida tópico de ação prolongada durante todo o
período de atividade dos ﬂebotomíneos. Além disso, a vacinação deve ser considerada como uma
abordagem multimodal*.
Os inseticidas tópicos de ação prolongada aplicados em cães que vivam ou viajem para
áreas endémicas devem ser mantidos durante todo o período de potencial exposição e/ou
atividade dos ﬂebotomíneos:
Formulações em “spot-on” (solução para unção punctiforme)
O tratamento com formulações de permetrina em “spot-on” proporciona atividade
repelente (antipicada) contra ﬂebotomíneos durante 3-4 semanas. No caso de cães que
viajem para áreas endémicas, o produto deve ser aplicado, pelo menos, 2 dias antes da
viagem ou exposição.
Coleiras
Coleiras impregnadas com deltametrina previnem picadas de ﬂebotomíneos. A eﬁcácia
destas coleiras para a prevenção de infeções por Leishmania foi demonstrada em
vários ensaios de campo. A duração da eﬁcácia destas coleiras é de 5-6 meses.
Uma coleira contendo ﬂumetrina, com eﬁcácia repelente variável demonstrada contra
ﬂebotomineos, revelou em estudos clínicos de campo uma redução do risco de infeção
por L. infantum através da transmissão de ﬂebotomineos durante até 8 meses. As coleiras
devem ser aplicadas, pelo menos, 1-2 semanas antes de viajar.
*Com base numa avaliação de risco-benefício (ou em áreas endémicas), uma abordagem multimodal combinando a utilização de repelentes e vacinação deve ser considerada para uma prevenção otimizada da infeção e do desenvolvimento de doença clínica. Os repelentes reduzem o risco
de infeção, mas não previnem o aparecimento de sinais clínicos se o cão tiver sido infetado. A
vacinação reduz o risco de progressão da doença e a probabilidade de desenvolvimento de sinais
clínicos, mas não previne a infeção.
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LEISHMANIOSE CANINA. VACINAS

Tabela 5. Recomendações preventivas com base em diferentes níveis de risco de infeção por L. infantum
(Miró et al., 2017)

Nível de risco
(0 baixo – 4)
0

ÁREAS NÃO ENDÉMICAS

1

2

3

História de
viagens
Local
(negligível)

Viagens
ocasionais
para áreas
marginais ou
endémicas

Viagens
frequentes/
longas para
áreas
marginais ou
endémicas

Retorno de
uma área
endémica

ÁREAS ENDÉMICAS

Serologia
Resultados
(IFAT/ELISA)

4

Não
aplicável

14

Estilo
de vida
Qualquer

Qualquer

Qualquer

Qualquer

Estilo
de vida

Nenhum

Recomendações
adicionais
Evitar a reprodução ou a transfusão de sangue de cães pertencentes aos níveis de risco 3-4 ou
seropositivos (e 1-2, se possível)

Repelentes:
cobrir todo o
período de
viagem/
exposição,
incluindo o
atraso de
atividade

Ver o nível de risco 0
Em caso de viagem uma vez por
menos de 3 semanas, utilizar formulações inseticidas tópicas
“spot-on” aplicadas, pelo menos,
2 dias antes da viagem/exposição.
Para períodos mais longos de viagem, utilizar “spot-ons” ou coleiras,
repetidamente. Testar para a infeção por L. infantum 6 meses após
a viagem (por meio de serologia
quantitativa)

Repelentes:
cobrir o período
de viagem,
incluindo o atraso
de atividade
repelente
Vacinação
(opcional)

Ver nível de risco 0
Para viagens longas e/ou frequentes,
as recomendações preventivas e
adicionais devem ser as mesmas
que para o nível de risco 4
Testar para a infeção por
L. infantum 6 meses após a última
viagem (por meio de serologia
quantitativa)

Ver
recomendações
adicionais

Testar para a infeção por L. infantum
por meio de serologia quantitativa.
Se positivo, não utilizar para reprodução nem como dador de sangue,
considerar tratamento (estadiamento)
Repelentes durante todo o ano
Testar outros cães do agregado familiar

Aplicações
preventivas

Uma vacina baseada em antigénios excretados-secretados de L. infantum puriﬁcados encontra-se
licenciada na Europa desde 2011. Esta vacina contém um adjuvante de saponina. A primovacinação consiste em três injeções, com 3 semanas de intervalo. A proteção é obtida um mês após a
terceira injeção. Revacinações são administradas anualmente.
Durante 2016, uma nova vacina contra a LCan foi licenciada na Europa. Esta nova vacina contém a
substância ativa “proteína Q”, uma proteína recombinante composta de cinco antigénios diferentes de
L. infantum.
Na sequência do relatório público europeu de avaliação (EPAR), esta vacina não contém adjuvante. A
primovacinação compreende uma única injeção. Revacinações são administradas anualmente.
Ambas as vacinas, disponíveis na Europa, podem apenas ser administradas a cães saudáveis e
seronegativos com, pelo menos, seis meses de idade. As vacinas não previnem a infeção mas a
progressão da doença e reduzem a probabilidade de desenvolvimento de sinais clínicos.

Tabela 6. Vacinas anti-Leishmania Licenciadas.
Nome
comercial
(fabricante)

Recomendações
adicionais

Ao ar livre
(elevada
exposição)

Repelentes duran- Domperidona pode ser
te todo o ano ou considerada (nos não vacinados)
durante a época
dos ﬂebotomíneos. Testes periódicos (por meio de
Vacinação
serologia quantitativa) no caso de
(fortemente
reprodutores ou de dadores de
recomendada)
sangue (pelo menos, uma vez por ano)

Dentro de
casa
(baixa
exposição)

Repelentes duran- Testes periódicos no caso de
te todo o ano ou reprodutores ou de dadores de
durante a época sangue
dos ﬂebotomíneos.
Vacinação
(opcional)

Qualquer

Repelentes
durante todo
o ano

Seronegativos

Seropositivos
(Saudáveis*/
Doentes**)

Aplicações
preventivas

VACINAS

Não utilizar para reprodução ou
como dador de sangue
Estadiamento para tratamento
conforme necessário. Testar outros
cães do agregado familiar

*Saudável: um cão sem qualquer sinal clínico ou alteração laboratorial
**Doente: um cão com sinais clínicos e/ou alterações laboratoriais

Composição

Disponibilidade

Protocolo de
vacinação

Resultado
principal

Antigénio Adjuvante

Leishmune®
(Zoetis)

Ligante
de
fucosemanose
(FML)

QuilA

Brasila

CaniLeish®
(Virbac Santé
Animale)

LiESP

QA-21

Infeção
Primovacinação
Europa;
ativab
Argentina; com três doses
(SC), com
Paraguai
intervalos de 21
dias; revacinação
anual (uma dose)

Leish-Tec®
A2
(Hertape Calier
Saúde Animal)

Letifend®
(Laboratorios
Leti)

Eﬁcácia
vacinal

Saponina Brasil

Proteína Q Nenhum

Europa

Doença
Primovacinação
clínica
com três doses
(SC), com
intervalos de 21
dias; revacinação
anual (uma dose)

Deteção
Primovacinação
de
com três doses
parasitas
(SC), com
intervalos de 21
dias; revacinação
anual (uma dose)
Primovacinação
com uma dose
(SC); revacinação
anual

Doença
clínica

Interferência no
diagnóstico
associada à vacina

80%

Deteção de anticorpos
vacinais com testes oﬁciais
(DPP®, ELISA, IFAT).
Anticorpos não detetados
através de FAST ou DAT
após 45 dias da primeira
revacinação anual

68.4%

Deteção de anticorpos
vacinais com testes
quantitativos (ELISA, IFAT).
Deteção rara de anticorpos
vacinais com Speed
Leish K™

71.4%

Deteção de anticorpos
vacinais com ELISA oﬁcial

72%

Não deteção de anticorpos
vacinais através de testes
quantitativos (IFAT, ELISA)
ou de testes rápidos

Abreviaturas: DAT, teste de aglutinação direta; ELISA, ensaio imunoenzimático; FAST, teste rápido de aglutinação direta;
IFAT, teste de imunoﬂuorescência indireta; LiESP, proteínas excretadas-secretadas de Leishmania; SC, subcutâneo(a).
a

Fora do mercado à data.
Infeção ativa foi deﬁnida como a deteção de crescimento de parasitas em cultura de tecidos de cães positivos na
PCR, seguida pela elevação dos títulos de IFAT.
b
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LEISHMANIOSE FELINA. EPIDEMIOLOGIA

LEISHMANIOSE FELINA
ETIOLOGIA E TRASMISSÃO
Infeções felinas por Leishmania foram observadas em todo o mundo, sendo causadas por espécies
endémicas que também infetam seres humanos e outros animais nessas áreas.
Leishmania infantum é transmitida a gatos por ﬂebotomíneos, uma vez que se demonstrou que
estes alimentam-se em gatos e que se infetam após alimentarem-se em gatos naturalmente infetados.
Até à data, a transmissão não vetorial não foi descrita em gatos, mas a transfusão de
sangue pode ser um modo de infeção em gatos similarmente ao que acontece nos humanos
e cães.

Considerando que os gatos podem ser uma fonte de infeção para os ﬂebotomíneos e que os
gatos podem sofrer de infeção crónica, o LeishVet admite que os gatos infetados possam representar um reservatório doméstico adicional de L. infantum.
Aproximadamente 100 casos clínicos foram descritos na Europa durante os últimos 25 anos
(Itália, Espanha, França, Portugal) com alguns casos diagnosticados (Suíça) em gatos importados
deregiões endémicas.
Pode haver fatores do hospedeiro que predisponham à suscetibilidade, dado que aproximadamente
metade dos casos clínicos relatados foi observada em gatos com o sistema imunitário potencialmente debilitado devido a infeções com o vírus da imunodeﬁciência felina (FIV) ou ao vírus da leucemia felina (FeLV), a terapias imunossupressoras ou a doenças concomitantes debilitantes.
A distribuição geográﬁca da infeção felina por Leishmania spp. está sumariada na Tabela 8.
Tabela 8. Leishmania spp. detetadas em gatos e países onde os casos de infeção e/ou doença foram
descritos (1982-2017)

Espécies de Leishmania

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA E FATORES DE RISCO
A maior parte da informação relativa a infeções felinas por L. infantum provém dos casos descritos
na bacia do Mediterrâneo.
A prevalência de infeção por L. infantum em gatos, avaliada em numerosos estudos (Tabela 7), não
é negligível; contudo, é geralmente menor do que a prevalência de infeção canina.
Tabela 7. Prevalência de L. infantum em países mediterrânicos (diversas técnicas serológicas ou de PCR em
sangue) segundo estudos realizados em gatos (1982-2017).
SEROLOGIA (1982-2017)

PCR COM BASE EM SANGUE (2000-2017)

Prevalências

Estudos (n)

Países

Estudos (n)

Países

< 5%

16

Albânia-Chipre-Egito-Grécia
Itália-Portugal-Espanha

9

Chipre-Itália-Portugal-Espanha
Turquia

5-25%

11

Egito-França-Grécia-Israel
Itália-Portugal-Espanha-Turquia

7

Grécia-Itália-Portugal-Espanha

>25%

7

Itália-Espanha

5

Itália-Portugal-Espanha

Países do Velho Mundo

Países do Novo Mundo

L. infantum

Chipre - França – Grécia – Irão - Israel
Itália – Portugal – Espanha – Suíça*
Turquia

Brasil - México

L. braziliensis

---

Brasil – França (Guiana Francesa)
México

L. mexicana

---

México - EUA (Texas)

L. venezuelensis

---

Venezuela

L. amazonensis

---

Brasil

L. tropica

Turquia

---

L. major

Turquia

---

*Gatos retornados de Espanha

A leishmaniose felina (LFel) clínica permanece rara, mesmo em áreas onde a doença é frequente
em cães. Admite-se que os gatos sejam, portanto, mais resistentes do que os cães à infeção por
L. infantum, mas não se pode excluir que a doença esteja subdiagnosticada, pois é desconhecida
da maioria dos clínicos e mascarada por doenças concomitantes, e a medicina felina encontra-se
ainda menos desenvolvida em muitas áreas em comparação com a medicina canina.
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LEISHMANIOSE FELINA. APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO CLÍNICA
A leishmaniose felina é uma doença crónica com sinais clínicos e alterações laboratoriais
semelhantes aos encontrados em cães (Tabela 9).
As lesões mucocutâneas descritas mais frequentemente são dermatites ulcerativa e nodular,
distribuídas sobretudo na cabeça ou simetricamente nos membros distais (Figuras 3 e 4). A uveíte
é a lesão ocular mais importante (Figura 5). As lesões orais consistem em nódulos (língua e/ou
mucosa gengival) ou estomatite crónica (Figura 6).
Hemograma, perﬁl bioquímico e análise de urina são necessários em qualquer caso suspeito para
identiﬁcar hiperglobulinemia, anemia não regenerativa, doença renal ou outras alterações laboratoriais menos frequentemente associadas à leishmaniose.
É recomendado testar para FIV e FeLV em caso de risco de exposição, bem como para outras
doenças concomitantes que alterem a imunocompetência felina.

Tabela 9. Frequência de alterações clínicas e laboratoriais descritas na LeF
*: presentes em cerca de 50% dos casos
**: presentes em cerca de 30% dos casos
***: presentes em menos de 25% dos casos e dispostos por ordem decrescente de frequência

Alterações clínicas e laboratoriais descritas na leishmaniose felina
Descritas frequentemente*

Invulgares**

Raras***

N Nódulos cutâneos e/ou

N Lesões oculares

N Icterícia

N Lesões orais

N Hepatomegalia – Esplenomegalia

N Membranas mucosas

N Caquexia – Febre

mucocutâneos e úlceras
N Linfadenomegalia

pálidas

N Vómito – Diarreia
N Poliúria/Polidipsia

N Perda de peso – Anorexia
– Letargia

N Desidratação
N Corrimento nasal crónico
N Dispneia – Sibilos
N Aborto
N Hipotermia

N Hipergamaglobulinemia
Figura 3: conjuntivite nodular (pálpebra superior) e
dermatite ulcerativa

Figura 4: dermatite ulcerativa num membro distal

Figura 5: uveíte bilateral com hemorragia na câmara
anterior (hifema)

Figura 6: estomatite e glossite envolvendo as bochechas
e a margem da língua

18

Fotos: © Maria Grazia Pennisi

N Proteinúria

N Azotemia – Hipoalbuminemia

N Anemia não regenerativa

N Monocitose – Neutroﬁlia

ligeira a moderada

N Pancitopenia
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DIAGNÓSTICO

TERAPIA

Tabela 10. Métodos de diagnóstico utilizados para a LFel.

G

Não há estudos controlados pulicados sobre a terapia da LFel.

Na ausência de evidências que indiquem o contrário, o tratamento empírico com os
mesmos fármacos recomendados para os cães é geralmente considerado eﬁcaz e aparentemente
seguro. O alopurinol (10 mg/kg, a cada 12 h, ou 20 mg/kg, SID, PO, durante pelo menos 6 meses)
tem sido mais frequentemente utilizado que o antimoniato de meglumina (20-50 mg/kg, SID, SC,
por 30 dias). Estes dois fármacos também são administráveis em combinação.
G

IMUNOLÓGICOS

PARASITOLÓGICOS

Deteção de anticorpos

N Avaliação citológica da pele, lesões mucosas ou

N IFAT (“cut-oﬀ”: 1:80)
N ELISA (valores de “cut-oﬀ”
validados laboratorialmente)
N DAT (“cut-oﬀ”: 1:800)
N “Western blot” (deteção da banda
de 18 KDa)

mucocutâneas, esfregaços de linfonodo e de
medula óssea (Figura 7)

Os gatos em tratamento com alopurionol ou antimoniato de meglumina devem ser
cuidadosamente monitorizados em relação a quaisquer efeitos adversos.
G

N Avaliação histológica de pele, biopsias de lesões
mucosas ou mucocutâneas (± IHC e/ou PCR)
N PCR de pele, lesões mucosas ou mucocutâneas,
linfonodo, medula óssea, sangue, zaragatoas
conjuntivais e orais
N Cultura de pele, lesões mucosas ou mucocutâneas,

Exclusão de responsabilidade: a informação aqui fornecida sobre fármacos e dosagens é baseada num
consenso da experiência clínica e cientíﬁca dos membros do LeishVet. Estas recomendações foram publicadas
em revistas com arbitragem cientíﬁca. Solicita-se aos Médicos Veterinários que leiam os folhetos informativos e
os registos dos produtos no seu país antes de selecionarem qualquer produto e iniciarem o tratamento.

amostras de linfonodo, medula óssea e sangue

DAT: teste de aglutinação direta; ELISA: ensaio imunoenzimático; IFAT: teste de imunoﬂuorescência indireta;
IHC: imuno-histoquímica; PCR: reação em cadeia da polimerase.

Para conﬁrmar o diagnóstico, deve ser realizado um teste serológico quantitativo ou “western
blot” (imunodeteção) em soros de gatos com sinais clínicos ou alterações laboratoriais
compatíveis com LFel. No entanto, em caso de títulos de anticorpos negativos ou positivos baixos,
deve ser usada uma técnica parasitológica para detetar a infeção (citologia, histologia, PCR ou
cultura), antes de se descartar o diagnóstico.
A avaliação de técnicas de serologia especíﬁca anti-Leishmania e de PCR (sangue, linfonodo ou
zaragatoas conjuntivais) é recomendada em áreas endémicas nas situações especiais seguintes:
J

Dadores de sangue

J

Gatos que necessitam de terapias imunossupressoras

J

Antes de enviar gatos para áreas não endémicas

Figura 7: aspirado de agulha ﬁna de um linfonodo reativo: hiperplasia
linfoide e macrófago com formas amastigotas de L. infantum (setas).
Coloração de May-Grünwald-Giemsa, barra = 20 μm
(© Maria Grazia Pennisi)
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LEISHMANIOSE FELINA. MONITORIZAÇÃO & PREVENÇÃO

MONITORIZAÇÃO E PROGNÓSTICO

PREVENÇÃO

A recorrência de sinais clínicos pode acontecer; a monitorização cuidadosa após o ﬁnal do
tratamento anti-Leishmania deve incluir exame físico, hemograma, perﬁl bioquímico, análise de
urina e serologia quantitativa nas frequências indicadas abaixo (Tabela 11).

G É aconselhável proteger (em áreas endémicas):

G

A esperança de vida de gatos com LFel é geralmente boa (anos) a menos que ocorram
afeções concomitantes (neoplasia, infeções por FIV/FeLV) ou complicações (doença renal).
G

N Individualmente os gatos do risco de desenvolvimento de infeção e doença clínica.
N A população felina, para melhorar o controlo da infeção por L. infantum nos vetores.
N A prevenção geral de picadas de ﬂebotomíneos baseia-se nos mesmos procedimentos que

para os cães.
Tabela 11. Regime de acompanhamento.

N Inseticidas tópicos

Os inseticidas atualmente disponíveis para gatos não demonstraram efeito na prevenção
das picadas de ﬂebotomíneos.

AÇÃO

FREQUÊNCIA

Exame físico

N Pelo menos, semanalmente (antimoniato de meglumina) ou
quinzenalmente (alopurinol) durante o primeiro mês de
tratamento
N A cada 3 meses no primeiro ano ou após a interrupção do
tratamento
N A cada 6 meses após o primeiro ano

Hemograma
Perﬁl bioquímico
Análise de urina, incluindo UPC*
Serologia quantitativa

N A maioria dos piretroides é tóxica para os gatos. A coleira de ﬂumetrina é, atualmente,

a única formulação de um piretroide licenciada para gatos e foi capaz de reduzir a
incidência de L. infantum em gatos num estudo de campo
N Testar dadores de sangue por deteção de anticorpos e PCR no sangue

N A cada 3 meses no primeiro ano ou após a interrupção do
tratamento
N A cada 6 meses após o primeiro ano

* UPC: rácio proteína:creatinina na urina.

Fêmea de Phlebotomus perniciosus
não alimentada de sangue
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PONTOS-CHAVE
J

Leishmania infantum é transmitida a gatos mais provavelmente por ﬂebotomíneos, embora a
transfusão sanguínea possa ser um modo de transmissão não vetorial.

J

A prevalência de infeção por L. infantum em gatos é frequentemente menor do que a de
infeção canina em áreas endémicas, mas não é geralmente negligível.

J

Os gatos parecem ser mais resistentes que os cães à infeção por L. infantum e infeções felinas
subclínicas são frequentes em áreas onde a leishmaniose canina é endémica, embora a
doença clínica em gatos seja rara.

J

Lesões cutâneas, linfadenomegalia e hipergamaglobulinemia são as manifestações clínicas
mais frequentes, seguidas por lesões oculares e orais, proteinúria e anemia não regenerativa.

J

Os gatos infetados podem representar um reservatório doméstico adicional de L. infantum.

J

O diagnóstico baseia-se em técnicas serológicas e parasitológicas.

J

Atualmente, o tratamento é empiricamente baseado em alguns fármacos utilzados também
para cães.

J

A maioria dos piretroides é tóxica para os gatos e apenas coleiras de ﬂumetrina são seguras
para serem usadas.

LEISHMANIOSE FELINA. PONTOS-CHAVE

ACERCA DO LEISHVET
O LeishVet é um grupo de cientistas médico-veterinários de instituições académicas da bacia
do Mediterrâneo e da América do Norte com interesse clínico e cientíﬁco na LCan. O seu principal objetivo é melhorar o conhecimento sobre os diferentes aspetos da leishmaniose em
medicina veterinária e saúde pública, incluindo o desenvolvimento de recomendações a partir
da literatura recente baseada na evidência e da experiência clínica representativa da
compreensão mais atual da infeção por Leishmania em cães, gatos e outros animais.

Fêmea de Phlebotomus perniciosus
alimentando-se no focinho de um cão
(© Guadalupe Miró)
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