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Avaliação ocular de cães com Leishmaniose visceral canina – 

Relato de 11 casos 

 

RESUMO 

A leishmaniose visceral canina é uma zoonose comum no DF, com alterações clínicas 

variáveis, que podem se manifestar ou não dependendo da evolução da doença. A literatura 

reporta a conjuntivite, blefarite, ceratoconjuntivite seca e uveíte, dentre as alterações 

oftálmicas mais frequentes. Objetivou-se identificar as principais alterações oculares 

observadas em 11 cães positivos para leishmaniose, avaliados entre dezembro de 2018 e 

fevereiro de 2019. O exame oftalmológico foi realizado de forma sequencial, iniciando com 

avaliação do teste de ameaça, ofuscamento, reflexos pupilares direto e consensual, seguido 

do Teste Lacrimal de Schirmer, aferição da Pressão Intraocular por tonometria de rebote, 

biomicroscopia com lâmpada em fenda, teste do Tempo de Ruptura do Filme Lacrimal, e 

teste de fluoresceína. Em seguida, sob anestesia tópica, foi realizada a coleta de material 

conjuntival para exame parasitológico por citologia esfoliativa, ultilizando-se swab e escova 

de interdental cônica. Dos 11 animais avaliados, 8 (72,7%) apresentaram alterações no 

exame oftálmico, sendo 3 (37,5%) com sinais oculares e perioculares, e 5 (62,5%) com sinais 

apenas perioculares. Dentre os animais com alterações oftálmicas, 5 (62,5%) tinham apenas 

um tipo, enquanto 3 (37,5%) apresentaram mais de uma alteração no mesmo olho. Sinais 

oculares unilaterais foram observadas em 1 (12,5%) cão, e 7 (87,5%) apresentaram 

alterações bilaterais. A alteração qualitativa do filme lacrimal foi mais comum (100%), 

seguida da conjuntivite (40,9%), seguida por blefarite (22,7%), ceratite (13,6%) e uveíte 

anterior (9%). Não houve alteração evidente em Teste Lacrimal de Schirmer e Pressão 

Intraocular, no entanto todos os animais apresentaram redução no teste do Tempo de Ruptura 

do Filme Lacrimal. No exame parasitológico de conjuntiva, não foi encontrado o parasito 

nos 5 animais em que foi realizada a coleta por swab, contudo o exame realizado com escova 

interdental em 6 animais revelou positividade em 33,3%. A detecção do parasito neste teste 

foi mais frequente nas amostras oriundas de animais com sinais oculares mais intensos. 

 

 

Palavras-chave: leishmaniose, uveíte, blefarite, citologia ocular, conjuntiva.  
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Ocular evaluation of dogs with canine visceral leishmaniasis - 

Report of 11 cases 

 

ABSTRACT  

Canine visceral leishmaniasis is a common zoonosis in DF, with variable clinical 

manifestations, which may be present depending on the evolution of the disease. The 

literature reports conjunctivitis, blepharitis, keratoconjunctivitis sicca and uveitis, among the 

most frequent ophthalmic signs. The objective of this study was to identify the main ocular 

manifestations observed in 11 dogs leishmaniasis positive, evaluated between december 

2018 and february 2019. The eye exam was performed sequentially, starting with the 

evaluation of menace response, dazzle, direct and consensual pupillary light reflexes, 

followed by Schirmer Tear Test, Intraocular Pressure measurement by rebound tonometry, 

slit lamp biomicroscopy, Tear Breakup Time test and fluorescein test. Subsequently, under 

topical anesthesia the collection of conjunctival material was performed for parasitological 

exam by exfoliative cytology using swab and tapered interdental brush. Among the 11 

animals evaluated, 8 (72.7%) had some alteration in ophthalmic exam, 3 (37.5%) presented 

ocular and periocular signs, and 5 (62.5%) only periocular signs. In the group of the animals 

with ophthalmic alterations, 5 (62.5%) had only one type, while 3 (37.5%) had more than 

one alteration in the same eye. Unilateral involvement were observed in 1 (12.5%) dog, and 

7 (87.5%) presented bilateral signs. Conjunctivitis was the most common (40.9%), followed 

by eyelid disorders (22.7%), keratitis (13.6%) and uveitis (9%). There was no evident 

variation in Schirmer Tear Test and Intraocular Pressure, however all animals showed 

reduction in the Tear Breakup Time test. In the parasitological exam of conjunctiva, the 

parasite was not found in the 5 animals in which swab collection was performed, however, 

the interdental brush exam in 6 animals revealed positivity in 33.3%. The detection of the 

parasite in this test was most frequently in samples from animals with more intense ocular 

signs. 

 

 

Key-words: leishmaniasis, uveitis, blepharitis, ocular cytology, conjunctiva.
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1. INTRODUÇÃO  

A leishmaniose é causada por protozoários flagelados [10] da ordem Kinetoplastida, 

família Trypanosomatidae e do gênero Leishmania [45], que acomete seres humanos e animais, 

tanto domésticos quanto silvestres.  

Atualmente são reconhecidas 3 espécies como agente etiológico: Leishmania 

infantum na Ásia, Europa e África, Leishmania donovani na Ásia e África, e Leishmania 

chagasi nas Américas [45]. Alguns autores sugerem que a L. chagasi e a L. infantum sejam a 

mesma espécie, devido a suas semelhanças estruturais [2,27,31,36]. Os cães são o principal 

reservatório para a L. infantum/chagasi, sendo esta, uma causa frequente da doença clínica em 

algumas regiões, e que constitui a forma mais grave da doença [2]. Animais silvestres como os 

carnívoros das espécies Cerdocyon thous (cachorro-do-mato), Lycalopex vetulus (raposa-do-

mato), e gambás da espécie Didelphis albiventris são descritos como reservatórios da doença, 

além de equídeos, roedores, e eventualmente os gatos [36]. 

Sua transmissão ocorre principalmente através da picada de insetos flebotomíneos 

pertencentes aos gêneros Phlebotomus no Velho Mundo (África e Eurásia) e do gênero 

Lutzomyia no Novo Mundo (Américas), conhecidos como mosquitos palha [2,31,40]. Também 

pode ocorrer a transmissão através de brigas, de transfusões sanguíneas, de agulhas 

compartilhadas, do coito, e da transmissão vertical [10]. O DNA de L. infantum já foi 

amplificado através de PCR (reação em cadeia da polimerase) em carrapatos Rhipicephalus 

sanguineous coletados em cães naturalmente infectados, sugerindo que é possível a transmissão 

por outros vetores como pulgas e carrapatos, seja mecanicamente ou biologicamente [38].  

A doença é classificada em tegumentar e visceral [45], sendo que a visceral, também 

conhecida como calazar, é uma zoonose que ocorre em regiões subtropicais e tropicais [40]. Os 

cães tipicamente desenvolvem uma combinação da forma visceral e tegumentar da doença [17].  
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O ciclo de vida do parasito envolve um vetor flebotomíneo (mosquito palha) e um 

hospedeiro vertebrado susceptível [2,39]. As leishmanias apresentam duas formas: uma 

aflagelada ou amastigota, intracelular obrigatória, encontrada no interior de macrófagos de 

hospedeiros vertebrados, e outra flagelada ou promastigota, presentes no tubo digestório dos 

insetos vetores [31,45]. Após a infecção no hospedeiro vertebrado, dentro das primeiras horas 

ocorre a disseminação hematogênica e linfática para outros tecidos: linfonodos, baço, medula 

óssea [36] e fígado, causando uma infecção crônica [37].  

Os sinais clínicos geralmente se desenvolvem de 3 meses a 7 anos após a infecção 

[10,36], porém alguns animais podem apresentar-se assintomáticos [3,16]. A maioria dos cães 

desenvolvem doença visceral ou sistêmica, sendo que 90% apresentam algum envolvimento 

cutâneo concomitantemente [36]. Como a leishmaniose visceral canina (LVC) reflete uma 

variedade de disfunções em diferentes órgãos, é possível a manifestação de diversos sinais 

clínicos [21]. 

São comuns alterações inespecíficas como: apatia, emagrecimento progressivo, 

hipertermia intermitente, hiporexia ou anorexia, linfoadenomegalia, hepatoesplenomegalia e 

atrofia muscular [3,45]. Outros sinais incluem: anemia, colite [40], insuficiência renal (poliúria, 

polidipsia e vômito), poliartrite, poliomiosite [36], rinite, epistaxe, icterícia [3], 

hiperglobulinemia, hipoalbuminemia e proteinúria. A glomerulonefrite e poliartrite ocorrem 

devido a formação de imunocomplexos [10]. Sinais dermatológicos são achados frequentes [39] 

como dermatite granulomatosa ou ulcerativa, hiperceratose, descamação, úlceras 

mucocutâneas, onicogrifose. Também podem ocorrer alterações respiratórias [17], e sinais 

neurológicos em decorrência de infecções oportunistas ou pela deposição de imunocomplexos 

[45].  

A presença de alterações oftálmicas não é incomum [3], e pode ser o único sinal 

clínico de leishmaniose observado em alguns cães [33]. Vários estudos demonstram a 
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ocorrência de 16% a 80,5% [8,11,15,28,33], sendo observadas principalmente no segmento 

anterior do bulbo ocular [45], geralmente de forma bilateral [15]. A blefarite, ceratoconjuntivite 

seca e uveíte anterior vêm sendo descritas como as alterações oculares mais frequentes na LVC 

[11,33]. Comumente a blefarite está associada à dermatite facial e à ceratoconjuntivite seca 

[45]. 

O diagnóstico clínico da LVC é complexo devido à variedade de sinais que são 

comuns a diversas doenças [36,16], que constam desde animais aparentemente saudáveis, até 

estágios mais graves da doença [15]. O diagnóstico laboratorial vale-se dos métodos 

sorológicos, parasitológicos e moleculares [36]. 

O Ministério da Saúde recomenda para o inquérito canino, que sejam feitos os testes 

imunocromatográfico rápido (TR) para a triagem de cães sorologicamente negativos e o ensaio 

de imunoabsorção enzimática (ELISA) para a confirmação dos cães sororreagentes ao teste TR 

[5]. O diagnóstico parasitológico é considerado o teste de excelência, onde se observam as 

formas amastigotas da Leishmania sp. em esfregaços de aspirado de linfonodo, medula óssea, 

baço, fígado, pele e esfregaços sanguíneos corados com corantes de rotina, tais como Panótico 

e Giemsa [3,36]. A citologia aspirativa é um método amplamente utilizado por ser de fácil 

execução [36]. Possui especificidade de 100%, mas a sensibilidade depende do grau de 

parasitismo, do tipo de material biológico coletado, do seu processamento e coloração, e da 

experiência do observador. Em amostras de medula óssea a sensibilidade pode ser de 50 a 83%, 

em linfonodo entre 30 a 85%, e quando analisado em ambos os tecidos, entre 71 a 91%. A 

sensibilidade do teste pode ser melhorada com o aumento do tempo de observação e do número 

de campos observados [3]. 

Dentre os métodos moleculares, destaca-se a PCR, que permite identificar e ampliar 

seletivamente sequências de DNA do parasito [36]. O DNA pode ser extraído de várias 

amostras, como sangue, biópsias de pele, linfonodos, medula óssea e baço [34]. Existem outros 
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métodos, como o xenodiagnóstico, o cultivo parasitológico, e a inoculação experimental em 

hamster [36]. 

Vários estudos realizados em diversas regiões do mundo descrevem a presença de 

formas amastigotas do parasito em tecidos oculares, tanto em citologia [3,7,12], quanto em PCR 

conjuntival [1,14,20,23,33,42]. Pesquisas com imunoistoquímica descrevem a presença do 

parasito em histiócitos e macrófagos na conjuntiva de terceira pálpebra em cerca de 90% das 

amostras [9,24], na córnea, limbo e esclera em 24%, íris e corpo ciliar em 20%, e ausentes em 

nervo óptico, retina e coroide [9]. 

A leishmaniose canina é uma doença comum no Distrito Federal (DF), tanto em 

áreas urbanas quanto rurais [19,35]. A identificação das principais alterações observadas em 

cães de nossa região pode facilitar a condução do diagnóstico, repercutindo em resultados 

terapêuticos mais favoráveis. Sendo assim, este trabalho teve por objetivo identificar e 

descrever as principais a alterações oculares observadas em 11 cães positivos para leishmaniose 

no DF. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 2.1.  Animais  

A pesquisa foi aprovada pela Comissão de Ética de Uso Animal (CEUA) da 

Universidade de Brasília (protocolo n. 15/2019) e todos os procedimentos realizados de acordo 

com a Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO).  

Durante o período de dezembro de 2018 a fevereiro de 2019 foram avaliados 11 

cães naturalmente infectados com leishmaniose visceral canina (LVC) do Distrito Federal, 6 

machos e 5 fêmeas de raças variadas, sendo 1 macho e 2 fêmeas castrados, com idades entre 1 

e 10 anos, pesando entre 6 e 39 kg. Os animais eram provenientes da rotina de atendimento da 

Clínica Veterinária Tabanez (Brasília - DF), um centro de especialidades voltado ao 
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atendimento de pequenos animais, referência no tratamento de animais com leishmaniose. O 

critério de seleção dos pacientes para o presente estudo incluía o diagnóstico prévio de LVC 

confirmado por testes sorológicos (RIFI e ELISA) e por visualização direta do parasito (exame 

parasitológico direto de medula óssea) ou PCR. Houve consentimento e disponibilidade dos 

tutores em aderir a pesquisa. Foram excluídos os animais muito agitados e que foram 

submetidos ao tratamento tópico e/ou sistêmico prévio por um tempo prolongado.  

Os animais foram submetidos à contenção física de forma gentil por equipe 

treinada, para a avaliação clínica e oftalmológica. Os métodos utilizados são considerados 

rápidos e não-invasivos, permitindo a coleta de dados com mínimo estresse para os indivíduos 

selecionados, visando também não interferir nos parâmetros avaliados.  

 

 2.2.  Avaliação oftálmológica  

O exame oftalmológico foi realizado de forma sequencial, iniciando pela avaliação 

do teste de ameaça, ofuscamento, reflexos pupilares direto e consensual seguida pela 

mensuração da produção lacrimal pelo Teste Lacrimal de Schirmer (TLS) (Ophthalmos 

Fórmulas®, São Paulo, SP, Brasil), aferição da pressão intraocular (PIO) com tonômetro de 

rebote (Icare®, Tonovet plus) na calibragem para a espécie canina. Seguiu-se com a avaliação 

das estruturas oculares e perioculares pela biomicroscopia com lâmpada em fenda (Keeler® 

PSL Classic).  

Ato contínuo, foi avaliado o Tempo de Ruptura do Filme Lacrimal (TRFL) em 10 

animais, instilando-se, na extremidade da tira de fluoresceína, uma gota de solução fisiológica 

estéril (aproximadamente 0,05 mL). A tira foi inserida no saco conjuntival inferior, mantendo 

contato direto durante 7 segundos. As pálpebras foram fechadas manualmente por 10 segundos 

e reabertas. A superfície ocular foi iluminada com a luz de cobalto da lâmpada em fenda, 

cronometrando-se o tempo até o aparecimento da primeira mancha seca (indicando a ruptura do 
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filme lacrimal na superfície corneana). Em seguida, as pálpebras foram novamente fechadas 

por 10 segundos e o teste foi repetido, totalizando 3 aferições. Após a realização do TRFL, os 

olhos foram lavados com solução fisiológica para avaliar a integridade da córnea pelo teste de 

fluoresceína. O valor final considerado foi a média entre as três avaliações. 

Seguiu-se o teste de fluoresceína (Ophthalmos Fórmulas, São Paulo, SP, Brasil), e 

por último foi realizada a coleta de material conjuntival para exame parasitológico. 

 

2.3 Exame parasitológico de citologia esfoliativa conjuntival 

Instilou-se colírio de cloridrato de proximetacaína 0,5%, (Anestalcon®; Alcon 

Laboratórios do Brasil Ltda., São Paulo - SP, Brasil) em ambos os olhos, previamente à coleta 

de amostra para citologia para exame parasitológico. Foram utilizados dois métodos de coleta, 

o swab e a escova interdental, sendo um único método empregado em cada animal. Nos quatro 

primeiros casos atendidos, foram coletadas amostras com o swab umedecido com uma gota de 

solução fisiológica estéril, armazenada em flaconetes de plásticos de 10ml cada, posteriormente 

foi realizada suave escarificação da conjuntiva bulbar, palpebral inferior e da conjuntiva 

palpebral da terceira pálpebra. O material obtido foi depositado suavemente sobre a lâmina de 

microscopia, com movimentos de rolagem, totalizando 2 lâminas por olho.  

Nos seis animais seguintes, as amostras foram coletas com auxílio de escova 

interdental cônica com 3 a 7 mm, e da mesma forma foi empregada suave escarificação da 

conjuntiva palpebral inferior, da conjuntiva bulbar inferior e da conjuntiva palpebral da terceira 

pálpebra. Ato seguinte o material foi depositado na extremidade de cada lâmina, e espalhado 

por sobre ela, com o movimento de squash, confeccionando-se 3 lâminas para cada amostra.  

As lâminas foram coradas com panótico de acordo com as recomendações do 

fabricante, e avaliadas com o auxílio do setor de Patologia Veterinária da UnB. A leitura foi 

feita em microscópio óptico de luz. 
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3. RESULTADOS  

Dos 11 animais avaliados, 8 (72,7%) apresentaram alterações no exame 

oftálmológico, sendo 3 (37,5%) com sinais oculares e perioculares, e 5 (62,5%) com sinais 

apenas perioculares. Dentre os animais com alterações, 5 (62,5%) apresentavam apenas um tipo 

de sinal oftálmico, enquanto 3 (37,5%) apresentaram mais de uma alteração no mesmo olho. 

Sinais oculares unilaterais foram observados em 1 cão (12,5%), e em contrapartida 7 animais 

(87,5%) apresentaram alterações bilaterais. As principais alterações oculares observadas foram 

a conjuntivite, a ceratite, a uveíte e as alterações em pálpebras (Tabela 1). 

Todos os animais apresentaram o teste de ameaça, ofuscamento, reflexos pupilares 

direto e consensual dentro da normalidade. Em relação ao total de olhos e anexos analisados 

(n=22), 15 (68,1%) apresentaram alguma alteração, sendo que um animal apresentou sinais 

unilaterais. Dentre as alterações oculares encontradas neste estudo (n = 15), a conjuntivite foi a 

alteração mais comum, sendo observada em 9 olhos (60%). Os principais sinais oftálmicos 

observados na conjuntivite foram hiperemia conjuntival (n=9 - 60%), quemose (n=3 - 20%), 

secreção ocular (n=2 - 13,3%), sendo que um animal apresentou espessamento bilateral de 

conjuntiva palpebral e bulbar superior e inferior, mais intenso no olho direito. Conjuntivite 

folicular na terceira pálpebra bilateral foi encontrada em um caso que estava associado a epífora. 

Além disso, também foi observado hiperemia com edema em terceira pálpebra unilateral. A 

ceratite foi reportada em 3 olhos (20%), assim como a episclerite.  A ceratite, por sua vez, foi 

caracterizada por edema de córnea (n=3 - 20%), vascularização (n=2 - 13,3%) e melanose (n=2 

- 13,3%). Esteve associada a conjuntivite e uveíte anterior em 2 olhos e a blefarite em 1 olho. 

Adicionalmente, foi observada distrofia corneal unilateral em um cão, e outros dois 

apresentavam uma mácula corneal unilateral. 

As alterações em pálpebras ocorreram em 5 olhos (33,3%), se manifestaram através 

do blefaroedema (n=4 - 26,6%), de lesão cutânea ulcerativa superficial em pálpebra (n=4 - 
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26,6%), do blefaroespasmo (n=2 - 13,3%) e alopecia periocular (n=1 - 6,6%). Um animal 

apresentou uveíte anterior bilateral, caracterizada por intensa hiperemia conjuntival, edema de 

íris com perda de pigmentação do estroma, flare moderado, hifema difuso, vascularização 

corneal curta e profunda (injeção ciliar), edema corneal e melanose em canto nasal. O olho 

direito mostrou-se buftálmico, porém com a PIO dos valores de normalidade, sendo 14 mmHg 

no olho direito e 16 mmHg no olho esquerdo. 

 

Tabela 1 Distribuição das oftalmopatias nos 8 animais com sinais oculares, e nos 15 olhos com 

alterações. Prevalência das alterações oculares encontradas no total de 11 animais, e total de 22 olhos 

avaliados. 

 

Sinal ocular 

Animais 

acometidos 

Prevalência  

(animais) 

 Olhos com 

alterações 

Prevalência  

(olhos) 

n % %  n % % 

Conjuntivite 5 62,5 45,4  9 60 40,9 

Hiperemia 5 62,5 45,4  9 60 40,9 

Quemose 2 25 18,1  3 20 13,6 

Espessamento de conjuntiva 1 12,5 9  2 13,3 9 

Blefarite 3 37,5 27,2  5 33,3 22,7 

Blefaroedema 2 25 18,1  4 26,6 18,1 

Lesão cutânea em pálpebra  2 25 18,1  4 26,6 18,1 

Alopecia periocular 1 12,5 9  1 6,6 4,5 

Blefaroespasmo 1 12,5 9  2 13,3 9 

Episclerite 2 25 18,1  3 20 13,6 

Ceratite 2 25 18,1  3 20 13,6 

Vascularização corneal 2 25 18,1  2 13,3 9 

Edema de córnea  2 25 18,1  3 20 9 

Melanose 1 12,5 9  2 13,3 9 

Uveíte  1 12,5 9  2 13,3 9 

Conjuntivite folicular em 3ª 

pálpebra 

1 12,5 9  2 13,3 9 

 

O TLS variou de 16mm/min a 35mm/min (Tabela 2), e o TRFL de 5 a 10 segundos 

(Tabela 2 e 3), sendo a média dos maiores valores pertencentes aos animais sem sinais oculares. 

Apenas um animal apresentou epífora com secreção serosa moderada em ambos os olhos, com 

TLS 35mm/min no olho direito, 25min/min no olho esquerdo, e conjuntivite folicular no olho 

direito.  
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A PIO (Tabela 2) variou de 13 mmHg a 27 mmHg (Tabela 2). O valor mais alto (27 

mmHg) foi observado no olho esquerdo em um animal, além de hiperemia e edema de 3ª 

pálpebra no olho direito, blefaroespasmo e lesão de pele em ambos os olhos. 

 

Tabela 2 Valores médios para o Teste Lacrimal de Schirmer, Tempo de Ruptura do Filme Lacrimal, e 

aferição da Pressão Intraocular por tonometria de rebote.  

 TLS TRFL PIO 

OD OE OD OE OD OE 

Média  21,6 21 7,9 7,8 19,3 19,7 

Mediana 20 21 9 8,5 20 20 

Desvio Padrão 5,5 2,9 1,7 1,7 4 3,8 

 

Tabela 3 Valores médios em segundos do Tempo de Ruptura do Filme Lacrimal obtidos (n=10). 

Raça Olho direito Olho esquerdo 

American Bully 7,6 7,6 

Beagle 10 8 

Buldogue Francês 7,3 8,6 

Jack Russell Terrier 7 6 

Shih Tzu 5 5,6 

Spitz Alemão 7,6 9,3 

SRD 7,3 6,3 

SRD 8 9,3 

SRD 9 8 

SRD 10,3 9 

 

Dos cinco animais em que foi realizada a citologia por swab, 4 apresentavam algum 

sinal oftálmico, e nenhum foi positivo ao exame parasitológico. Nos seis seguintes, quatro 

apresentavam alterações oculares, sendo dois animais positivos no exame por escova interdental 

(Figura 1). Ambos animais positivos apresentavam intensa conjuntivite e/ou blefarite. 
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Figura 1 Presença de formas amastigotas de Leishmania sp. no interior de macrófagos (seta) em exame 

parasitológico conjuntival, coletado com escova interdental.  
  

 

 

4. DISCUSSÃO  

Os resultados do estudo sugerem que as alterações oculares e perioculares na 

leishmaniose ocorreram com frequência nos animais avaliados, ocorrendo em 72,7% dos cães 

(8 em 11 animais) e em 68,1% dos olhos examinados (15 em 22 olhos). A frequência foi baixa 

comparativamente à obtido por Molleda et al. [28] em 1993, que relataram alterações oculares 

em 80,5% dos cães; e alta comparativamente a outros estudos, que reportaram de 16% à 24,4% 

[11,21,33]. No que diz respeito a outras pesquisas brasileiras, a frequência de alterações 

oculares deste estudo foi mais alta do que a encontrada por Fulgêncio et al. [15] em 2006 no 

estado de Minas Gerais, Brasil, sendo 48% dos cães acometidos e com alterações em 38% dos 

olhos avaliados e similar ao descrito por Brito et al. [8] em 2006, no estado de Pernambuco, 
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com acometimento de 76% dos cães pela leishmaniose, e 72% dos olhos com alterações. As 

diferenças encontradas provavelmente são devido a patogenicidade da Leishmania envolvida e 

resposta imune individual do animal [8]. 

As alterações oculares ocorreram predominantemente de forma bilateral (87,5%), 

semelhante ao anteriormente descrito por outros autores, variando de 79,2 a 89,5 % [8,15,32]. 

A alta frequência pode ser correlacionada ao caráter sistêmico da doença principalmente em 

casos crônicos [8], embora estágios iniciais podem apresentar-se com alterações unilaterais 

[15]. Também foi mais comum que os animais apresentassem apenas um tipo de alteração 

(62,5%), assim como reportado por outros autores, com resultados de 64,6% e 73.7% [8,15]. 

Sinais como alopecia periocular, blefarite, conjuntivite, ceratoconjuntivite seca, ceratite e uveíte 

são frequentemente associados à LVC [8,15,21,32]. 

A conjuntivite foi um sinal evidente, estando presente em 45,4% dos cães positivos 

para LVC, observada em 40,9% do total de olhos avaliados, sendo considerada um achado 

frequente nesta afecção [21], afetando a conjuntiva palpebral, bulbar, e da terceira pálpebra 

[44]. Na leishmaniose a conjuntivite pode ocorrer de forma primaria ou secundaria, por afetar 

as pálpebras e o aparelho lacrimal, repercutindo em alterações de superfície ocular [32]. Foram 

observadas hiperemia conjuntival, secreção ocular, quemose e espessamento de conjuntiva. 

Segundo a literatura, ocasionalmente também podem ser observados nódulos discretos 

multifocais de coloração esbranquiçada na conjuntiva [4,33], mas este achado não foi detectado 

nos cães avaliados neste estudo.  

A ceratite ocorreu em 13,6% (3 olhos, n=22), associada a conjuntivite e uveíte 

anterior em 2 olhos, e a blefarite em 1 olho. Esta alteração raramente ocorre de forma isolada 

na leishmaniose canina, geralmente está associada a conjuntivite ou uveíte [4,44]. Foram 

observados sinais como edema corneal, neovascularização e pigmentação. Ao contrário do que 
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é frequentemente relatado por outros autores [9,30,44], sinais associados a ceratoconjuntivite 

seca (CCS) não foram observados em nenhum animal.  

Foram observadas alterações na terceira pálpebra de 2 animais, um apresentou 

conjuntivite folicular bilateral, e outro hiperemia com edema unilateral em terceira pálpebra. A 

formação de folículos linfoides subconjuntivais é mais comumente observada na superfície 

bulbar da terceira pálpebra, geralmente acompanhada por epífora leve ou descarga mucoide e 

são frequentemente relacionados a situações alérgicas [25]. Não há evidencia que ligue a 

formação de conjuntivite folicular a causas bacterianas ou virais [18], e alterações clínicas em 

terceira pálpebra não são comumente reportadas como consequência da LVC [4,33]. No 

entanto, outros estudos encontraram alterações histopatológicas em terceira pálpebra associadas 

a leishmaniose canina, como áreas subepiteliais de infiltrado mononuclear (linfocitos, 

plasmócitos e macrófagos) [6,24,44], com maior intensidade na face bulbar [24], metaplasia 

escamosa de células epiteliais, e hiperplasia de células caliciformes [6]. Podem ocorrer 

alterações microscópicas não inflamatórias, como a dilatação cística dos ductos e a atrofia 

acinar, mais evidentes nas regiões adjacentes ao infiltrado inflamatório [24]. O epitélio de 

revestimento da terceira pálpebra pode tornar-se fino, e as vezes ulcerado [9]. Além disto, Lima 

et al. [24] em 2005 descreveram a presença de amastigotas tanto no interior dos histiócitos 

quanto livres no interstício tecidual em conjuntiva da terceira pálpebra. 

Alterações em pálpebras foram evidenciadas em 33,3% dos olhos, sendo o segundo 

sinal mais frequente. Foram observados blefaroedema, lesão ulcerativa superficial em pálpebra 

e alopecia periocular. A formação de nódulos cutâneos em pálpebra, devido a reação 

granulomatosa [33,41], classificada como blefarite nodular [39, 44], não esteve presente em 

nossos animais. Adicionalmente, as blefarites observadas no estudo são classificadas em: 

esfoliativa, caracterizada por alopecia periocular, seborreia e descamação; e ulcerativa, com 

ulcerações epiteliais, acúmulo de secreção e crostas [39, 44]. 
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A uveíte anterior foi relatada por Brito et al. [8] em 2006 e Peña et al. [33] em 2000 

como o sinal ocular mais comum nos cães avaliados com LVC. De ocorrência aguda, repercute 

em hiperemia conjuntival, edema de córnea e íris, fibrina intracameral, hifema, miose, formação 

de nódulos discretos e multifocais no estroma da íris [4] e, mais raramente, evoluindo para 

glaucoma [8]. No presente estudo esta manifestação ocular foi observada em apenas um animal, 

que apresentou de forma bilateral intensa hiperemia conjuntival, edema de íris com perda de 

pigmentação do estroma, flare moderado, hifema difuso, vascularização corneal curta e 

profunda (injeção ciliar), edema corneal, melanose em canto nasal e o olho direito com aspecto 

buftálmico, a despeito da PIO estar dentro do valor de referência em ambos os olhos. A 

buftalmia provavelmente decorreu devido a um glaucoma apresentado anteriormente em 

consequência do histórico de uveítes recorrentes do animal. A LVC pode predispor ao glaucoma 

pela presença de infiltrado inflamatório e parasitos no ângulo iridocorneal [32]. 

Histologicamente, as alterações mais comuns em íris, corpo ciliar e processo ciliar são 

congestão vascular, edema e perivasculite, com infiltrado de plasmócitos e macrófagos; além 

de deposição de fibrina e hemorragia no processo ciliar; fibrose, hemorragia e hiperplasia de 

fibras musculares no corpo ciliar [9]. Contudo, no presente estudo não foi realizado 

histopatológico de nenhum bulbo ocular. 

Os valores do TLS apresentaram-se dentro do valor de referência em todos os 

animais, de 16mm/min a 35mm/min, indicando que não houve alteração quantitativa na 

produção lacrimal nos animais avaliados. Apesar de nenhum animal ter apresentado CCS 

quantitativa (Schirmer < 15mm/min) [26], o TRFL mostrou-se diminuído (5 a 10 segundos) em 

todos os animais comparado ao valor de referência (cerca de 15 - 25 segundos) [13], indicando 

alteração qualitativa do filme lacrimal. Isto pode ser causado por anormalidades ou deficiências 

nos componentes lipídico e mucoso da lágrima [29]. Acredita-se que o parasito pode causar a 

destruição das glândulas de meibômio, devido ao processo inflamatório granulomatoso ou 
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obstrução dos ductos destas glândulas [22]. Podem ocorrer alterações microscópicas não 

inflamatórias, como a dilatação dos ductos das glândulas [24,30] e a atrofia acinar [9,24,44], 

levando a retenção e acúmulo da secreção [30,44], mas os olhos avaliados não foram 

submetidos à biópsia. 

Dois em 6 animais (33,3%) submetidos a citologia por escova, cujos sinais oculares 

eram os mais evidentes do grupo, tiveram o resultado positivo no exame parasitológico 

conjuntival. Um estudo semelhante que empregou swab conjuntival para avaliação citológica 

detectou 16% e 60% de positividade no grupo de cães sem e com intercorrências oftálmicas 

dignas de significação clínica, respectivamente [3], sugerindo que cães com manifestações 

oculares compatíveis para LVC podem ter seu primeiro diagnóstico através deste exame. 

Nenhum animal foi positivo ao exame coletado por swab, em contraste ao exame 

realizado com escova em que houve positividade em 33,3%. Isto pode ter ocorrido devido a 

maior quantidade de material obtido com a escarificação exercida pelas cerdas da escova, mas 

também pelo pequeno grupo de animais avaliados. Além disto, os animais positivos 

apresentavam intenso blefaroedema e/ou conjuntivite, com maior presença de células 

inflamatórias, aumentando as chances de se encontrar um macrófago parasitado na amostra 

coletada. É mais frequente detecção do parasito em amostras obtidas de olhos com sinais 

clínicos [3,14,30], e citologia com escova é apontada como superior aos demais métodos 

citológicos [13,43]. Ambos os métodos realizados neste estudo para o exame parasitológico 

conjuntival forneceram boa preservação celular, mas com diferença notável na quantidade de 

células obtidas.  

 

5. CONCLUSÃO  

A leishmaniose visceral apresentou alta frequencia de alterações oculares nos cães 

com diagnóstico de LVC. A alteração qualitativa do filme lacrimal foi mais comum, seguida da 
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conjuntivite, blefarite, ceratite e uveíte anterior.  O exame parasitológico conjuntival por escova 

mostrou maior celularidade do que a coleta por swab, e a detecção do parasito foi mais frequente 

nas amostras oriundas de animais com sinais oculares mais intensos. O pequeno número de 

animais foi devido ao período limitado de avaliação, no entanto o presente estudo pode servir 

como piloto para pesquisas posteriores. 
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