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A leishmaniose trata-se de uma doença infecciosa de caráter zoonótico causada           
pelo protozoário Leishmania chagasi e transmitido por um flebotomíneo, em que o            
cão é o principal reservatório. A distribuição da doença é mundial e localiza-se             
principalmente em regiões tropicais e subtropicais. O Brasil é detentor de cerca de             
90% dos casos diagnosticados na América Latina, com cerca de três a quatro mil              
pessoas infectadas anualmente. Devido a este agravo, além da notificação aos           
órgãos competentes, é de extrema importância que o diagnóstico seja estabelecido           
de forma breve para que as medidas de controle e erradicação sejam efetivas. O              
diagnóstico baseia-se na utilização de testes sorológicos e moleculares, porém o           
aspirado de linfonodo é capaz de detectar as formas amastigotas, além de ser um              
exame rápido, pouco invasivo e de baixo custo. Dessa forma, o objetivo deste             
trabalho foi relatar um caso de um paciente canino, macho, sem raça definida,             
domiciliado no município de Lauro de Freitas- Bahia, que teve o diagnóstico em 2019              
de leishmaniose a partir da avaliação citológica do linfonodo. O paciente foi atendido             
pelo setor da clínica médica de pequenos animais, com histórico de ter sido             
resgatado há cerca de seis meses e queixa pelo atual responsável de redução no              
apetite, emagrecimento progressivo e apatia. Durante o exame clínico notou-se          
secreção ocular bilateral, mucosas hipocoradas, linfonodos poplíteos reativos e         
lesões em região dorsal de cabeça e membros, ambos com aspecto alópecico,            
crostoso, descamativo e eritematoso. Foi realizado os exames complementares:         
Hemograma, bioquímicos, urinálise e citologia aspirativa dos linfonodos reativos. A          
triagem hematológica e bioquímica revelou triagem hematológica anemia        
normocítica normocrômica; leucocitose por neutrofilia com desvio a esquerda         
hiperglobulinemia, hipoalbuminemia e elevação discreta da enzima hepática        
Fosfatase alcalina. Na dosagem de proteínas a partir da tira teste de urinálise             
observou-se duas cruzes de proteinúria. Realizou-se a citologia aspirativa do          
linfonodo pelo método de PAF e foram confeccionadas três lâminas coradas por            
Romanowsky. Na avaliação citopatológica, verificou-se amostra de alta celularidade,         
com predomínio de linfócitos maduros e, em menor concentração, linfócitos jovens,           
plasmócitos, macrófagos e neutrófilos, Além disso, foram observadas formas         
amastigotas de Leishmania sp. livres e em meio intracitoplasmático de macrófagos.           
Após o diagnóstico da doença, o tutor optou pela eutanásia do animal, o que              
incapacitou a realização de outros exames complementares. No presente caso, a           
avaliação citopatológica do linfonodo reativo foi capaz de confirmar a leishmaniose,           
porém ressalta-se a importância que existam pesquisas voltadas a avaliação da           

 



 

sensibilidade deste exame complementar como método de investigação na espécie          
canina. 
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