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RESUMO  

A Leishmaniose Visceral Canina (LVC) é um zooantroponose, causada pelo 

protozoário do gênero Leishmania, e é transmitida por vetores dos gêneros Lutzomia e 

Phlebotomum (mosquito palha ou birigui). A doença é também conhecida como calazar, e, o 

cão, roedores e canídeos silvestres estão entre os principais reservatórios. O presente 

trabalho tem como objetivo relatar um caso de um canino, macho, da raça Pastor Belga de 9 

anos, 35 kg. O animal apresentava, apatia, hiporexia, queda de pelos, emagrecimento 

progressivo, lesões de pele nas pontas das orelhas e membro torácico esquerdo, e, seborreia 

seca na região lombossacra. O animal foi atendido em 2017, e o diagnóstico inicial (DI) foi 

confirmado pelo teste imunoenzimático ELIZA e PCR positivos. O hemograma evidenciou 

apenas anemia normocrônica, e os padrões bioquímicos estavam dentro da normalidade. O 

animal foi tratado com cefalexina 250 mg, BID, por 10 dias; ômega 3, SID, por 4 meses; 

estibogluconato de sódio 75 mg/kg, SID, por via instravenosa por quatro semanas; alopurinol 

100 mg, SID, por tempo indeterminado. Foi também recomendado o uso coleiras anti – 

leishmaniose, com trocas a cada 3 meses, por toda a vida do animal. O tratamento tópico foi 

realizado com banhos semanais com shampoo a base de cetoconazol e clorexidine 20%, e 

vetaglós nas lesões, até melhora dos sintomas. O animal apresentou melhora clínica após 

este tratamento, e foi mantido posterirormente apenas com o alopurinol 100 mg, SID. Após 6, 

12 e 18 meses, a doença não havia progredido, todos os exames foram repetidos e 

encontravam-se dentro da normalidade. Próximo de completar 24 meses de DI, o animal veio 
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a apresentar novamente queda de pelos, emagrecimento, hiporexia, seborreia seca na região 

lombossacra, aumento de volume nos testículos e mama inguinal esquerda. O hemograma 

evidenciou apenas queda de plaquetas (188.000 mil/mm³), e os padrões bioquímicos AST 

baixo. Por meio de ultrassonografia foi diagnosticado com tumor de mama, e não foi 

identificado nenhuma anormalidade nos testículos, apenas lesão de pele. Exames para 

diagnóstico diferencial do tumor de mama não foram realizados. O animal foi tratado com 

meloxicam 2,0 mg, SID, por 3 dias; doxiciclina 80 mg, BID, por 30 dias; banhos semanais com 

shampoo a base de cetoconazol e clorexidine 20% até melhora dos sintomas. Com 15 dias 

os exames hemograma e bioquímicos foram repetidos e encontravam-se dentro da 

normalidade. O animal foi submetido a tratamento cirúrgico para castração e remoção do 

tumor. Após a cirurgia foi tratado com maxicam 2,0 mg, SID, por 2 dias, dipirona 500 mg, TID, 

por 2 dias; Complexo vitamínico em pó adicionado à ração por 30 dias. Com 30 e 36 meses 

após DI, os exames hemograma e bioquímico foram repetidos, e encontravam-se dentro da 

normalidade, também foram realizados teste imunoenzimático ELIZA (positivo) e PCR 

(negativo), o que indicava carga parasitária não circulante no sangue periférico. Estudos 

demonstram que o antimônio pentavalente estibogluconato de sódio associado ao alopurinol, 

mostra-se com eficácia superior ao tratamento da leishmaniose, em relação a outros fármacos 

isolados, apresentando diminuição de 100% da carga parasitária no fígado, e que a 

associação de ambos os fármacos diminui a recidiva da doença. O alopurinol tem mecanismo 

de ação que consiste na incorporação ao RNA do parasita, alterando sua síntese proteica, 

inibindo sua multiplicação e, posteriormente, levando-o à morte. Tem baixa toxicidade, e pode 

ser administrado isoladamente ou combinado a outros fármacos. É também relatado que o 

uso de domperidona oral com administração de 1mg em casos iniciais de LVC é efetiva para 

conter a evolução da enfermidade. A leishmaniose é endêmica em diversas cidades do Brasil, 

por isso, e, ainda se tem uma grande preocupação com a saúde pública especialmente pela 

manutenção do reservatório para o inseto transmissor, desta forma, recomenda-se o uso de 

coleiras anti – leishmaniose nos animais e controle ambiental da população dos mosquitos. 
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