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RESUMO

A leishmaniose visceral é uma zoonose reemergente de importância

na saúde pública, causada por protozoários do gênero Leishmania, que

acomete diferentes espécies, incluindo silvestres, domésticos e o

homem. Nos cães, principais reservatórios no ambiente urbano, os

sinais clinicos da doença são bastante variavéis e inespecificos o que

torna um desafio para o médico veterinário devido à extrema

complexidade de sua patogênese. Assim, o objetivo do presente

trabalho foi avaliar alterações clínicas e hematológicas de cães com

diagnóstico de Leishmaniose Visceral, atendidos pelo serviço

ambulatorial da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Para tanto,

foram avaliados 67 cães no período de junho de 2017 a junho de 2018,

de sexos e raças variadas. Dentre os animais, 89,5% (60/67)

apresentaram linfadenopatia, 76,0%(51/67) alopecia com vários graus

de dermatopatias incluindo as dermatites descamativa, ulcerativa e

nodular, sendo a primeira presente 70,1% (47/67), seguido de ulcerativa

com 65,7% (44/67), além de onicogrifose em 55,2% (37/67). Problemas

articulares foram observado em 32,83% (22/67) dos cães, enquanto as

oftalmopatias em 26,86%(18/67).Dentre as alterações hematológicas

avaliadas, a mais presente foi a hiperproteinemia com 82,0% (55/67),

anemia 74,6% (50/67) particularmente anemia normocítica

normocrômica, além de trombocitopenia 61,19% (41/67), linfopenia

25,4% (17/67), leucopenia 14,9% (10/67) e leucocitose 11,9 (8/67).

Nesse contexto, a avaliação clínica e hematológica do paciente é uma

importante ferramenta auxiliar no diagnóstico da Leishmaniose Visceral

Canina.
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A Leishmaniose Visceral Canina (LVC) é uma zoonose reemegente de

importância na saúde pública causada por protozoários do gênero

Leishmania (BRASIL, 2006). Acomete diferentes espécies, incluindo

silvestres, domésticos e o homem (MAIA, 2013).

Nos cães, principais reservatórios no ambiente urbano, os sinais clinicos

da doença são bastante variavéis e inespecificos o que torna um desafio

para o médico veterinário devido à extrema complexidade de sua

patogênese. A LVC em geral, tem um caráter sistêmico, todos os órgãos

podem ser afetados dependendo da resposta imune do hospedeiro e da

evolução da doença (MAIA, 2013).

Objetivo do presente trabalho foi avaliar alterações clínicas e

hematológicas de cães com diagnóstico de Leishmaniose Visceral,

atendidos pelo serviço ambulatorial da Universidade Federal Rural de

Pernambuco.
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Figura 01: Alterações dermatológicas presentes nos cães com LV, atendidos pelo setor ambulatorial de LVC

da UFRPE. A- Dermatite descamativa e alopecia periocular, B- Dermatite descamativa e micronódulos,C e

D- Alopecia, E- Dermatite descamativa e micronódulos,F- Dermatite descamativa, G e H- Dermatite

Ulcerativa, I- Onicogrifose. Fonte: Arquivo pessoal, 2017.

Tabela 02: Alterações hematológicas apresentadas pelos cães com Leishmaniose Visceral, atendidos pelo

setor ambulatorial de LVC da UFRPE. (Fonte: Arquivo pessoal, 2018.)

Tabela 01: Alterações clínicas apresentadas pelos cães com Leishmaniose Visceral, atendidos pelo setor
ambulatorial de LVC da UFRPE. (Fonte: Arquivo pessoal, 2018.)

Foram avaliados 67 cães no período de junho de 2017 a junho de 2018,

de sexos e raças variadas. Todos pacientes passaram por uma

anamnese e exame clínico completo sendo coletadas amostras de

sangue por meio de venopunção cefálica, acondicionadas em microtubos

plásticos com e sem solução anticoagulante ácido

etilenodiaminotetraacético (EDTA), para as determinações

hematimétricas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Alterações clinicas Número de Cães Porcentagem

Linfadenopatia 60 89,50 %

Alterações dermatológicas 51 76,00%

Dermatite descamativa 47 70,10%

Dermatite ulcerativa 44 65,70%

Ornicogrifose 37 55,20%

Problemas articulares 22 32,83%

Oftalmopatias 18 26,86%

Alterações Hematológicas Número de cães Porcentagem

Hiperproteinemia 55 82,00%

Anemia 50 74,60%

Trombocitopenia 41 61,19%

Linfopenia 17 25,40%

Leucopenia 10 14,90%

Leucocitose 8 11,90%
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