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A leishmaniose visceral canina,

causada pelo protozoário Leishmania

infantum chagasi e endêmica em

diversas regiões do Brasil, se manifesta

em apresentações clínicas diversas,

sendo o correto diagnóstico e

monitoramento essencial para o

controle da disseminação para outros

cães ou pessoas.

Introdução

Histórico:

* Cão, SRD, 13 anos, 12,4 kg, não

castrado. Diagnóstico prévio de

leishmaniose, há cerca de dois anos,

quando apresentou feridas nas narinas e

coxins;

* Tratamento com miltefosine e

domperidona por 28 dias e alopurinol

por 12 meses, com boa resposta clínica;

* Alopurinol suspenso devido a

urolitíase identificada ao ultrassom;

* Queixa principal de sangramento

peniano intermitente, sem histórico de

acasalamento;

Exame físico:

* Lesão nodular avermelhada na

glande, ulcerada, sangrante, com

superfície irregular, medindo 1,5 cm de

diâmetro (Fig. 1).

Exames complementares:

• Citologia por imprint da lesão na

glande;

• Citologia aspirativa por agulha fina

(PAAF) de medula óssea e linfonodo

poplíteo;

• Sorologia diluição total para

leishmaniose.

Figura 1: Lesão nodular avermelhada na glande de

cão, ulcerada, sangrante, com superfície irregular,

medindo 1,5 cm de diâmetro.

Citologia como método prático e eficaz de

identificação parasitológica em lesão

peniana, essencial para monitoramento e

estadiamento da leishmaniose visceral

canina, além de diagnóstico diferencial

para tumor venéreo transmissível (TVT).

Relato de caso

Resultados

Conclusões

Citologia: na lesão da glande observadas

células epiteliais, neutrófilos, hemácias e

formas amastigotas de Leishmania sp.

(Fig. 2), não observadas na medula óssea e

linfonodo.

Sorologia: ELISA reagente OD = 1,512

(Cut off = 0,617) e RIFI reagente 1/160.

Tratamento: miltefosine e domperidona

por 28 dias → remissão da lesão peniana.

Figura 2: Estruturas sugestivas de formas

amastigotas de Leishmania sp. (seta) em citologia

por imprint de lesão em glande peniana de cão.


