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A Leishmaniose é uma doença parasitária grave causada por 
um protozoário- Leishmania sp., que afecta sobretudo os 
cães. É transmitida através da picada de vectores do género 
Phlebotomus ou Mosca da areia. Esta doença afecta ainda 
outros mamíferos, incluindo animais selvagens. A 
Leishmaniose é uma zoonose e é endémica em Portugal. 

 

Sinais 
 
Existem dois tipos clínicos de Leishmaniose: a 
Leishmaniose cutânea e a Leishmaniose visceral. 
 
Leishmaniose cutânea: Caracteriza-se pela presença de 
lesões na pele: seborreia, alopécia em várias zonas, 
sobretudo em redor dos olhos, nariz, boca e orelhas. Feridas 
indolentes, crescimento exagerado das unhas, atrofia dos 
músculos faciais, o que confere ao animal um aspecto 
envelhecido. 
 
 
Leishmaniose visceral: Lesões dos órgãos internos, que 
evoluem sobretudo para insuficiência renal e hepática. 
Perda de peso, artrite e anemia são também outras 
consequências desta doença. 
 
O período de incubação da doença varia entre os 3 e os 18 
meses. 
 

Diagnóstico 
 
O diagnóstico da doença é feito pelo Médico Veterinário, 
com o recurso a exames complementares de diagnóstico. 
 

Tratamento 

 
Existem vários protocolos de tratamento desta doença. O 
tratamento deverá sempre ser definido e acompanhado 
pelo Médico Veterinário assistente, e requer monitorização 
laboratorial frequente. Pode utilizar-se medicamentos de 

administração oral e/ou injectável, de acordo com o 
protocolo utilizado, e o tratamento é feito em ambulatório. 
 
A Leishmaniose não tem cura. O tratamento permite o 
controlo da doença e a melhoria dos sinais clínicos e da 
qualidade de vida dos animais. 
 
Os animais permanecem portadores do agente, podendo 
ter recaídas sempre que houver desequilíbrio no sistema 
imunitário. 
 

Prevenção 
 
A prevenção é feita com o recurso a repelentes de insectos, 
com vista a impedir a picada e a inoculação do agente.  
 
Algumas medidas adicionais podem também ser tomadas, 
tais como: evitar que os cães estejam no exterior desde o 
entardecer até ao amanhecer (alturas do dia de maior 
actividade dos flebótomos), colocar redes mosquiteiras nos 
canis, evitar passear os cães em zonas ribeirinhas ou de 
águas estagnadas. 
 
Existe actualmente uma vacina que confere protecção 
contra esta doença, impedido o seu desenvolvimento e a 
manifestação dos sinais clínicos. O plano de vacinação é 
estabelecido após a consulta veterinária e a realização de 
análises de despiste da doença. Os cães podem ser 
vacinados a partir dos 6 meses de vida. 
 

Medicamentos e produtos mais utilizados 
 
Coleiras: Scalibor® Protector Band 
Spot-on: Pulvex spot®; Advantix® 
 

Vacinar e prevenir 

O desenvolvimento da vacina contra a Leishmaniose veio 
reforçar o combate a esta doença. Esta vacina actua 
estimulando a imunidade celular, travando a progressão da 
doença, mas não impedindo a infecção dos animais pelo 
agente. Desta forma, apesar de vacinados, os cães deverão 
continuar a utilizar os métodos de prevenção da picada dos 
flebótomos (coleiras e spot-on). Duplamente protegidos, a 
probabilidade da ocorrência da doença fica, assim, bastante 
reduzida. Sendo esta uma zoonose, a saúde humana fica 
também salvaguardada. 

 
As informações contidas neste documento são de carácter geral, para utilização exclusiva da equipa 
técnica das farmácias aderentes ao projecto ESPAÇO ANIMAL. Não dispensam a avaliação clínica 
dos animais pelo Médico-Veterinário e a receita Médico-Veterinária.  


