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A leishmaniose: Em humanos e animais 

 

A leishmaniose visceral, também denominada Calazar, é endêmica em 

várias partes do mundo e pode dar lugar a epidemias. O quadro clínico 

caracteriza-se por febre irregular, hepato-esplenomegalia e anemia. Na fase 

terminal, se não for tratada, produz caquexia e mortalidade elevada. Ela tem 

por causa, flagelados do complexo “Leishmania donovani”, cuja nomenclatura 

varia segundo diferentes autores. A L. donovani e a L. infantum, ambas do 

Velho Mundo, são espécies bem caracterizadas. No Brasil, costuma-se dar o 

nome de L. chagasi ao agente do Calazar local, ainda que seja sabidamente 

importado da Europa. 

Os flagelados do complexo L. donovani estão adaptados para viver a 

37ºC, o que lhes permite infectar as vísceras e estruturas profundas. Esse 

tropismo explica a patologia da doença e sua gravidade. Sob a forma de 

amastigotas, os parasitos crescem sobretudo nas células de Kupffer do fígado 

e nas do sistema fagocítico mononuclear do baço, da medula óssea e dos 

linfonodos. Também crescem nos pulmões, nos rins, nas supra-renais, nos 

intestinos e na pele. Nesse caso vale ressaltar o papel epidemiológico dos cães 

que possuem um número significativamente maior de macrófagos parasitados 

na pele (histiócitos). 

As células hospedeiras destruídas permitem a disseminação dos 

parasitos, que podem ser vistos circulando no sangue, inclusive no interior de 

monócitos. Os transmissores são insetos dípteros da subfamília Phlebotominae 

e de gênero Lutzomyia. Os flebotomíneos infectam-se quando sugam o sangue 

de pessoas ou animais parasitados. 

No intestino do inseto, a multiplicação sob a forma promastigota é 

intensa; mormente se, depois, esse inseto fizer um repasto com sucos de 

plantas. Cabe ressaltar que há décadas buscam-se outros possíveis 

hospedeiros intermediários ou vetores da doença, como: carrapatos e pulgas. 

E, em alguns trabalhos, como muito esforço conseguiu-se isolar DNA de 

leishmanias e transferir formas amastigotas a outros animais. Portanto 

observa-se claramente que é possível, mas pouco provável que outros vetores 
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sejam realmente importantes. Ainda em tempo, se carrapatos e pulgas 

mediassem a transmissão da doença, também o fariam Stomoxys calcitrans, 

piolhos sugadores, mosquitos e outros insetos hematófagos.  

Dias depois, ao picar novamente, esses flebotomíneos inoculam seus 

parasitos (as formas promastigotas metacíclicas) nas pessoas ou animais, que, 

se forem suscetíveis, contraem a leishmaniose visceral. A resposta inicial do 

organismo à inoculação dos parasitos é um processo inflamatório local com 

produção de pápula ou nódulo de base endurecida. Esse processo pode evoluir 

para a cura, assegurando certa imunidade ao paciente, ou regredir localmente 

depois da disseminação da infecção. Nesse caso, a imunidade humoral tende a 

produzir uma hipergamaglobulinemia de IgG, indicando haver distúrbio do 

sistema imunológico. A reação de Montenegro positiva indica que há, também, 

imunidade celular. A esplenomegalia, a hepatomegalia e as alterações da 

medula óssea são devidas à hiperplasia e hipertrofia do sistema macrofágico, 

que vão comprimindo e substituindo as estruturas normais. 

Anemia, leucopenia e plaquetopenia são os resultados desse processo. 

Os histiócitos, em lugar de protegerem o organismo do hospedeiro, passam a 

servir de meio de cultura para as leishmanias. Em consequência, a enorme 

produção de antígenos parasitários irá provocar tolerância imunológica. 

Clínica e epidemiologicamente há certas diferenças a registrar:  

A leishmaniose visceral infantil no Brasil, causado por L. infantum (= L. 

chagasi), só afeta adultos em 1 ou 2% dos casos, tendo como reservatórios o 

cão doméstico e outros canídeos. Ocorre também na África Oriental, China e 

Sudeste da Ásia. 

O período de incubação é de 2 a 4 meses, após o que forma-se uma 

pápula no local da picada (em geral na face) que desaparece antes de 

surgirem os demais sintomas. O início clínico pode ser lento e progressivo, com 

adinamia, anorexia e palidez, e, mais tarde, febre. Mas pode começar de forma 

abrupta, com febre alta, contínua ou não. A anemia e a desnutrição aumentam 

com o tempo. Podem ocorrer hemorragias. A esplenomegalia é a 2ª 

manifestação em importância. O baço endurecido chega a ultrapassar a cicatriz 

umbilical. O fígado também aumenta de tamanho. A desnutrição progressiva 

leva à caquexia, com morte em curto ou em médio prazo nos casos não 

tratados. 
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A pesquisa de parasitos é o método básico para fazer o diagnóstico. As 

leishmanias podem ser encontradas em aspirado de medula óssea, do baço ou 

de linfonodos, sendo a punção esternal (ou a punção da crista ilíaca, em 

crianças) as preferidas. Fazer um esfregaço em lâmina adequada, fixá-lo e 

corá-lo. Examinar ao microscópio. 

Os métodos sorológicos servem para inquéritos ou para quando não 

forem encontrados os parasitos, assim como diferenciar antígenos vacinais. 

Em humanos os tratamentos de primeira linha são feitos com 

antimoniais pentavalentes, de uso prolongado e administração parenteral. 

No Brasil, os cães são os principais reservatórios da doença, que tem 

caráter endemo-epidêmico. As unhas longas (onicogrifose) indicam falta de 

atividade, em fase avançada da doença, mas representam cerca de 12% dos 

sintomas mais evidenciados. Outros sinais clínicos são: alopecia, 

emagrecimento, linfoadenomegalia, despigmentação do plano nasal, alopecia 

periocular, diarréia entre outros. 

Controle da leishmaniose visceral: 

Requer estudos epidemiológicos preliminares sobre os fatores mais 

importantes do problema, como: 

- Conhecimento da área endêmica e da incidência da doença na população. 

- Estudo da fauna flebotômica local e sua densidade no decurso do ano. 

- Inquérito sorológico na população canina. 

- Estudo sobre os eventuais reservatórios silvestres. 

- Reconhecimento geográfico e mapeamento da área endêmica. 

Em seguida, planejar todas as operações de controle e proceder a sua 

efetivação: 

- Combater os flebotomíneos vetores da infecção, aplicando inseticidas de 

ação residual nas casas e nos anexos, bem como nos abrigos de animais 

domésticos.  

- Tratar todos humanos doentes, inclusive os assintomáticos. 

- Indicar a eutanásia dos cães sorologicamente positivos. 

- Manter um serviço permanente de avaliação desse controle a curto e a longo 

prazo. 

Quais as principais dificuldades e os problemas atualmente 

encontrados? 
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1. O grande aumento demográfico, sobretudo entre as populações pobres e 

marginalizadas pelas tendências atuais da economia. 

2. Os homens da macroeconomia, preocupados com os fluxos de capital, a 

rentabilidade, o balanço comercial, o câmbio etc. e subestimando ou eximindo-

se da responsabilidade, quando se trata de gastos com saúde e educação da 

população. 

3. Deficiência dos serviços de saúde, cujos recursos diminuem enquanto as 

necessidades aumentam. 

4. Aumento dos fatores de imunodeficiência (AIDS), facilitando o 

desenvolvimento de parasitos oportunistas. 

5. As doenças emergentes e reemergentes, que resultam de condições 

ambientais diversas. 

6. A desinformação da maioria da população sobre as questões de saúde e os 

riscos existentes. 

7. O turismo e as migrações que, agora, disseminam as infecções parasitárias 

mesmo em regiões distantes. 

O controle eficaz de muitas parasitoses e os benefícios da medicina 

moderna concentraram-se, em geral, nos países e nos grupos 

economicamente mais favorecidos, que também eliminaram ou reduziram 

consideravelmente a subnutrição e o analfabetismo em seu meio. 

Há que pensar, para o futuro, em uma profunda mudança nos currículos 

escolares do país e esforço comunitário para a saúde. 

Finalmente, “Ainda que a situação presente deixe muito a desejar, olhamos o 

futuro com grandes esperanças de mudança, para melhor“. 


