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O Estado de São Paulo realizará a Semana Estadual de Prevenção da 

Leishmaniose Visceral (LV) no período de 07 a 11 de Agosto de 2017. 

O tema d a  Semana será “Leishmaniose Visceral: #  E u  a p o i o  e  

f a ç o  p a r t e ,  para direcionar as abordagens comunitárias e as 

intervenções específicas, sobretudo de manejo ambiental e guarda 

responsável de animais. O objetivo é que os municípios promovam ações 

de educação, informação e comunicação em saúde para a população, na 

perspectiva   de reduzir os riscos de transmissão da doença nos seres 

humanos e nos animais, melhorar a consciência sobre a doença e a 

percepção para o diagnóstico precoce e tratamento adequado. Vale 

destacar que a LV é uma doença com ciclo de transmissão complexo, pois 

envolve a relação entre seres humanos, o meio ambiente e os animais 

domésticos. Portanto, exige ações de prevenção intersetoriais e 

multidisciplinares com todos os segmentos da sociedade. 

 

Programação 

 
Período de 07 a 11 de Agosto -

Implementação das Ações e 

Intervenções nos Municípios. 

 

V Fórum de LV: Leishmaniose 

Visceral # Eu apoio e faço 

parte. 

 
 

Ações e Intervenções 
 

A prioridade da Semana Estadual de Prevenção da LV é envolver os 

municípios classificados com transmissão humana e canina, assim como 

os municípios receptivos, isto é, com a presença do vetor, com ações 

educativas. Caberá aos gestores e profissionais da vigilância 

epidemiológica, vigilância sanitária, serviços de saúde, equipes da 

estratégia da família, controle de vetores, controle ambiental e centros de 

zoonoses o planejamento e execução das atividades em seus municípios. 

A LV é uma doença grave e as ações para o seu controle são: 

diagnóstico precoce e o tratamento oportuno dos casos humanos, o 

monitoramento e a eutanásia de cães infectados pelo parasito, redução do 

número de f lebotomíneos  por meio de saneamento , cuidados e 

manejo ambiental em áreas púb l i cas  e residenciais.  No conjunto  

destas medidas a educação em saúde e a comunicação social, deverão 

ser   difundidas ampla- mente, pois o conhecimento da doença por parte 
da sociedade reduz os ris- cos de transmissão. 
 

Sugestões de Atividades 
 

Afixação de cartazes nas UBS. 

 

Trabalho educativo porta a porta 

pelas equipes de saúde. 

 

Estações ciência com 

demonstrativos de situações de 

riscos e mostruários de 

flebotomíneos. 

 

Manejo ambiental em setores da 

cidade com maior transmissão. 

 

Programas de guarda responsável 

de animais. 

 

Ações de educação em saúde e 

comunicação social nas mídias e 

escolas. 

 

Eventos para médicos, 

veterinários e sociedade em geral. 

 

 



 

 

Justificativa 
 

De acordo com o disposto na LEI Nº. 12.604,  DE 3 
 

DE ABRIL DE 2012  que  institui a Semana Nacional 

de Controle e Combate a Leishmaniose, a mesma 

deverá ser celebrada anualmente na     primeira 

quinzena  de agosto.  As ações da Semana Nacional 

de Controle e Combate à Leishmaniose segundo a 

Lei  têm como objetivos:  estimular ações educati- 

vas  e  preventivas; promover debates  e  outros 

eventos sobre as políticas públicas de vigilância e 

controle da leishmaniose; apoiar as atividades de 

prevenção e combate à leishmaniose organizadas 

e desenvolvidas  pela sociedade  civil e difundir os 

avanços técnico-científicos relacionados  à preven- 

ção e ao combate à leishmaniose. A leishmaniose 

visceral é uma doença adaptada à área  urbana, 

sendo a densidade  de cães e o acúmulo de maté- 

ria orgânica nas áreas  públicas e residências im- 

portantes  fatores  de riscos. No nosso estado  a 

doença tem se expandido ano a ano, sendo que 

de  1999 a  2014 foram notificados 5798   casos 

suspeitos,  estes    2465 foram confirmados como 

casos autóctones da doença no estado de São 

Paulo,  com letalidade  de  8,77%.A presença  do 

vetor Lutzomyia longipalpis  foi constatada em 

177 municípios.

 

 
 
 

Principal Vetor: Lutzomyia longipalpis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estágios imaturos de L. longi- 
palpis—ovos e larva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adultos   de   L.   longipalpis   – 
macho e fêmea. 

O principal vetor da LV é a Lut- 

zomyia longipalpis espécie 

classificada de flebótomos 

(Phlebotominae). 
 

Os flebotomíneos  são pequenos 

inseto de 2 a 3 mm,  com o cor- 

po cobertos de pêlos.  Apresen- 

tam um vôo curto em forma de 

saltitos e quando pousam man- 

tém as asas eretas, ou seja, 

levantadas para cima.     São 

conhecidos por diferentes  no- 

mes como:  tatuquira,  mosquito 

palha, asa dura, asa branca, 

cangalhinha, birigui, anjinho, 

entre outros . 
 

Diferente dos mosquitos, a  fê- 

mea de flebotomíneo põe seus 

ovos em locais sombreados, na 
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terra  úmida com matéria  orgâni- 

ca ou em  fendas de troncos de 

árvores  e de pedras.  Seu ciclo de 

vida   compreende as  fases  de 

ovo, larva, pupa e adulto. Os 

ovos, as larvas e as pupas são 

de difícil visualização  a olho nú. 

Do ovo ao adulto decorrem cerca 

de 30 dias. As fêmeas adultas 

vivem em torno de 15-20 dias. 
 

A    Lutzomyia longipalpis tem 

hábitos  crepusculares  ou notur- 

nos, podendo picar o homem 

tanto no interior   do domicílio 

como  fora  dele.  O  período de 

maior  atividade  inicia-se  cerca 

de  1 hora  antes  do crepúsculo 

terminando ao redor das 23 

horas.     No   intradomicílio,    as 

fêmeas permanecem em re- 

pouso, principalmente nas 

paredes dos dormitórios, até o 

período matinal, quando saem 

para   o  quintal.     No quintal, 

encontram-se  nos abrigos dos 

animais domésticos como cães 

e aves. A transmissão da doen- 

ça ocorre quando a  fêmea do 

flebotomíneo se  infecta ao 

picar um cão contaminado  com 

o parasito, e passa a transmiti- 

lo a outros cães e aos seres 

humanos nas próximas pica- 

das.



L e is hma ni ose : P r e v e n i r    é   P r o t e g e r 
 

 
 

A Leishmaniose Visceral Humana 
A leishmaniose visceral humana é uma 

doença crônica, causada pelo protozoá- 

rio  Leishmania chagasi. O  período de 

incubação varia em média de 2 a 6 me- 

ses e geralmente os sintomas são: fe- 

bre,  emagrecimento, fraqueza, anemia 

e aumento de baço, dentre outras mani- 

festações.  O diagnóstico  e  tratamento 

estão  disponíveis na  rede  de serviços 

do Sistema  Único de Saúde  (SUS). Quan- 

do não tratada,  pode evoluir para óbito 

em mais de 90% dos casos. 
 

O diagnóstico baseia-se  na epidemiolo- 

gia  do  paciente,  quadro  clínico e  nos 

exames   que  detectam   a  L. chagasi 

(exame direto e/ou cultura através  da 

punção  aspirativa   de   medula   óssea, 

mais comumente) e/ou  que indicam 

contato     (como   a    imunofluorescência 

indireta, disponível na rede). 
 

Os medicamentos mais  utilizados para  o 

tratamento são o antimonial pentavalente 

e  a  anfotericina  B, conforme orientações 

do  “Manual de  Vigilância e  Controle da 

Leishmaniose  Visceral do  Estado  de  São 

Paulo” e  do  “Programa  de  Vigilância e 

Controle da Leishmaniose Visceral” do 

Ministério da Saúde. 
 

Destaca-se a  importância da  notificação 

dos casos suspeitos  de  LV,  fundamental 

para garantir  o atendimento adequado e 

acompanhamento daqueles confirmados, 

além de desencadear ações de controle do 

vetor e do reservatório de forma oportuna 

e  integral  para  reduzir a  transmissão. 

Dessa forma, as  vigilâncias devem estar 

sempre atentas  à ocorrência de casos, à 

busca ativa, às notificações e ao diálo- 

go frequente  com os parceiros  regio- 

nais e municipais, visando à detecção 

precoce dos casos e medidas de contro- 

le apropriadas e integradas. 
 

Diante disto, os profissionais dos servi- 

ços de saúde  públicos e privados de- 

vem estar atentos para identificar 

casos humanos suspeitos de LV. 
 

Pense em LV toda vez que atender um 

individuo proveniente  de área  com 

transmissão, apresentando febre  e 

esplenomegalia. 
 

É   necessário  detectar  a  doença nas 
pessoas  logo no início, pois dessa  for- 
ma são evitadas   as complicações que 
podem levar a morte.

 
 
 

Leishmaniose Visceral Canina 
 

A  leishmaniose  visceral  canina 

é  uma doença .grave  para  os 

animais.  O cão é considerado um 

importante  reservatório  do pa- 

rasito. A doença não é transmiti- 

da  através da lambidas, mordi- 

das e afagos. O contágio ocorre 

somente por meio da picada da 

fêmea do flebotomíneo  Lutzom- 

yia longipalpis infectada.   O cão 

infectado pelo parasito pode 

adoecer logo ou demorar meses 

para apresentar sintomas. Todos 

os cães infectados, mesmo aque- 

les sem sintomas aparentes, são 

fonte de infecção para o inseto 

transmissor, e portanto, um risco 

à saúde. Os sintomas nos 

animais são:  apatia  (desânimo, 

fraqueza e sonolência), perda de 

apetite   emagrecimento, feridas 

na pele, principalmente no foci- 

nho,  orelhas,  articulações e 

cauda  (que demoram  a  cicatri- 

zar), descamação da pele, cresci- 

mento anormal das  unhas  e 

perda  de pelos.  Em fase  avança- 

da doença, os animais apre- 

sentam aumento abdominal 

(“barriga inchada” por causa do 

aumento do fígado e  do baço), 

problemas  oculares (olho verme- 

lho, secreção ocular) , diarréia, 

vômito e sangramento intesti- 

nal. 
 

A forma de detectar a infecção 

nos  cães é através  dos exa- 

mes  específicos de  laborató- 

rio. O tratamento dos cães 

doentes  não é  recomendado, 

por não apresentar eficácia 

comprovada.
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Formas para Prevenir e Controlar a Leishmaniose Visceral 
 

 
 

Medidas contra o flebotomí- 

neo Lutzomyia longipalpis 

Devido ao diminuto tamanho, 
encontrar na natureza  larvas  e 
pupas de flebotomíneos é tarefa 
extremamente   difícil, por essa 
razão  não há nenhuma medida 
de controle que contemple as 
fases imaturas. 

As medidas de proteção preconi- 
zadas consistem basicamente 
em diminuir o contato direto 
entre  os  seres  humanos e  os 
flebotomíneos. 

As recomendações são: uso de 
repelentes, evitar os horários e 
ambientes onde esses insetos 
possam frequentar, utilização de 
mosquiteiros de tela fina, uso de 
repelentes,   colocação de  telas 
de proteção nas janelas (orifícios 
menor  que  1mm) evitar  o acú- 
mulo de lixo orgânico (folhas, 
frutos,  restos   de  galhos)  nos 

quintais, mantendo sempre  lim- 
pas as áreas  próximas às resi- 
dências e os abrigos de animais 
domésticos.  De preferência man- 
ter   os abrigos de animais afas- 
tados da casa. Para minimizar o 
sombreamento do ambiente 
recomenda-se  a poda periódica 
das árvores e folhagens . 

Medidas para proteção dos 

cães 

Uma medida fundamental para 
proteção é  manter a  saúde e 
higiene dos animais e não per- 
mitir que os mesmos   fiquem 
soltos nas ruas. 
 

Também é recomendável o uso 

de coleira impregnada com inse- 

ticida (deltametrina a  4%  que 

devem ser trocadas a cada 6 

meses   ou  produtos  “spot  on” 

que devem ser reaplicados men- 

salmente  ou conforme indicação 

do  fabricante).  Colocar telas de 

malha fina no canil (orifícios 

menos que 1mm) manter  o abri- 

go sempre limpos sem fezes ou 

restos de alimentos. 
 

O conhecimento sobre a doença 

(o papel do vetor, a   doença no 

cão e no homem e os cuidados 

com o meio ambiente) por parte 

da sociedade é um valioso  ins- 

trumento de   prevenção.     O 

conhecimento da  LV  é  um pro- 

cesso educativo de longo prazo, 

por isto o mesmo, deve constitu- 

ir-se nos municípios de maneira 

continuada para favorecer  atitu- 

des  significativas em relação à 

prevenção e  trazer  resultados 

importantes em termos de saú- 

de pública.
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