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Resumo: Uma gata adultafoi encaminhada para atendimento devido à presença de nódulo conjuntival e a 
análise citológica foi requerida para investigação. Constatou-se processo inflamatório piogranulomatoso 
associado a formas amastigotas de Leishmaniasp..O diagnóstico parasitológico da leishmaniose é 
frequentemente utilizado em cães, principalmente, por meio da aspiração de linfonodos periféricos, 
entretanto é pouco aplicado, na rotina clínica, para detecção do agente em gatos domésticos. A punção 
aspirativa por agulha fina é um método simples, rápido, barato e pouco invasivo utilizado na citologia 
investigativa de lesões nodulares. A presença de amastigotas de Leishmania sp. em amostra de nódulo 
conjuntival demonstra a importância da aplicação de técnicas citológicas para o diagnóstico de 
Leishmaniose Felina, especialmente, na ausência de manifestações clínicas evidentes da doença, e alerta 
para que a infecção por este parasito deve ser considerada na investigação clínica mesmo diante de 
possível envolvimento oncológico. 
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PARASITOLOGICAL DETECTION OF Leishmania sp.IN CONJUNCTIVAL NODULE OF A 
DOMESTIC FELINE – CASE REPORT 

 
Abstract: An adult cat was referred for care due to the presence of a conjunctival nodule and cytological 
analysis was required for investigation. A piogranulomatous inflammatory process associated with 
amastigotes of Leishmania sp. was detected. The parasitological diagnosis of leishmaniasis is frequently 
used in dogs, mainly through the aspiration of peripheral lymph nodes, however it is little applied in the 
clinical routine, to detect the agent in cats. Fine needle aspiration is a simple, fast, inexpensive, and non-
invasive method used in the investigational cytology of nodular lesions. The presence of amastigotes of 
Leishmania sp. in a sample of conjunctival nodules demonstrates the importance of the application of 
cytological techniques for the diagnosis of Feline Leishmaniasis, especially in the absence of evident 
clinical manifestations of the disease, and warns that the infection by this parasite should be considered in 
the clinical investigation even before possible oncological involvement. 
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Introdução 
A leishmaniose é uma doençazoonótica, complexa causada por protozoários do gênero Leishmania 

que acomete mamíferos, inclusivefelinos domésticos que podem se infectar e desenvolver a Leishmaniose 
Felina (LF) (Pennisiet al., 2015). Os gatos, assim como os cães, têm demonstrado sinais clínicos 
variáveis, no entanto os dadossobre aspectos clínico-epidemiológicos e de diagnósticopara esses animais 
são limitados (Maia& Campino, 2011; Pennisi et al., 2015). 

Aidentificação de alterações ocularesrepresentou 30% dos sinais clínicos de um total de 46 relatos 
deleishmanioses felinas em países europeus (1989-2014)(Pennisi et al., 2015), mas,no Brasil, descrições 
sobre a detecção do parasito em lesões oculares ainda são escassas.O objetivo com este relato é descrever 
um caso de nódulo conjuntival com presença de formas amastigotas de Leishmania sp.em um felino 
doméstico. 
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Material de Métodos 

Uma gata adulta (5 anos) não castrada e sem raça definida, provenientede Campo Grande, Mato 
Grosso do Sul, foi encaminhada para atendimento clínico no Hospital Veterinário da Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia (FAMEZ) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). 
Durante o exame físico constatou-se um nódulo em região de conjuntivade olho esquerdo (Fig.1A e 1B) 
apresentando aspecto macio, aderido, alopécico e avermelhado, com tamanho aproximado de 2cm x 1cm 
e evoluçãode 3 meses, segundo o proprietário. Análise citológica da massa foi solicitada para 
investigação. 

 
Resultados e Discussão 

Microscopicamente constatou-se processo inflamatório piogranulomatosocaracterizado 
pelapresença de celularidade global marcada com predomínio de macrófagos (64%) e neutrófilos íntegros 
e degenerados (cariorrexia) (36%), associados à quantidade discreta de células epiteliais dispostas em 
pequenos grupos ou arranjo acinar, apresentando citoplasma moderado a abundante, basofílico e com 
limites pouco definidos, núcleo arredondado com cromatina granular e anisocariose discreta. Formas 
amastigotas de Leishmania sp. foram visualizadas dispostas livres e intracitoplasmáticas (Fig.2.A e 2B), 
permitindo o diagnóstico de conjuntivite por Leishmaniose. 

 

 
Figura 1. Observa-se nódulo alopécico e avermelhado em área periocular conjuntival de olho esquerdo (setas). 
 

 
Figura 2. Microscopia. Formas amastigotas de Leishmania sp. (setas) livres e intracitoplasmáticas em análise citológica de nódulo 
em conjuntiva (coloração hematológica rápida, objetiva de 100x). 

 
Citologicamente processos inflamatórios com predomínio de macrófagos são frequentemente 

constatados em pacientes com leishmaniose, como identificado neste relatado, porém neutrófilos, 
linfócitos, plasmócitos e ocasionais células gigantes também podem ser observados. Devido à presença 
dessas células, as citocinas inflamatórias locais podem induzir alterações morfológicas, justificado a 
displasia de células epiteliais (Raskin& Meyer, 2011). 

O diagnóstico parasitológico da leishmaniose é utilizado na investigação em cães, principalmente 
por meio da aspiração de linfonodos periféricos e pouco aplicado na rotina clínica, para detecção do 
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agente em gatos domésticos (Pennisiet al., 2015;Soares et al., 2016). Para identificação da infecçãonesta 
espécie,são usadoscontinuamente métodos sorológicos e de biologia molecular(Martín-Sánches et al., 
2007) (Prina et al., 2007). 

Entretanto, nódulos cutâneos e subcutâneoslocalizados principalmente em região de cabeça, 
incluindo nariz, lábios e pálpebras, foram diagnosticados como LF por meio da citologia 
aspirativa(Pennisi et al., 2015)um método simples, rápido, barato e pouco invasivo (Raskin& Meyer, 
2011). Desta forma, a citologia investigativa dessas lesões,como realizado neste relato, pode ser 
considerada como um método adicional de diagnóstico especialmente em animais residentes em áreas 
endêmicas para a enfermidade. 

 
Conclusões 

A presença de amastigotas de Leishmania sp. em amostra de nódulo conjuntival demonstra a 
importância da aplicação de técnicas citológicas para o diagnóstico de Leishmaniose Felina, 
principalmente na ausência de manifestações clínicas evidentes da doença, e alerta para que a infecção 
por este parasito deve ser considerada na investigação clínica mesmo diante de possível envolvimento 
oncológico. 
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