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Resumo: Trata-se de uma breve contextualização sobre a Leishma-
niose Visceral Canina  e sua situação epidemiológica no Municipio de 
Timóteo. O objetivo desse informativo é discutir o que é a Leishma-
niose Visceral Canina e suas conseqüências a �m de intensi�car as 
ações de prevenção e redução da transmissão deste agravo, e por 
conseqüência, trazer melhoria na qualidade de vida da população.
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Introdução 
 As leishmanioses são consideradas primariamente como uma zoonose, uma vez que pode ser transmiti-
da naturalmente do animal para o homem. Uma vez que acomete ao homem, quando este entra em contato 
com o ciclo de transmissão do parasito, a doença transforma-se em antropozoonose. Era uma doença predomi-
nantemente rural, mas recentemente vem se expandindo para áreas urbanas de médio e grande portes, 
tornando dessa forma, um problema de saúde pública, sendo uma endemia de grande expansão geográ�ca e 
ocupando o sexto lugar entre as endemias consideradas prioritárias no mundo.
 As leishmanioses têm ampla distribuição mundial e no Continente Americano há registros de casos 
desde o extremo sul dos Estados Unidos até o norte da Argentina, com exceção do Chile e Uruguai (MS,2006).
 Os vetores da Leishmaniose são insetos �ebotomíneos pertencentes ao Gênero Lutzomyia. Conhecidos 
popularmente, dependendo de sua localização geográ�ca, como mosquito palha, tatuquira, birigui, entre 
outros (MS,2006). No Brasil a principal espécie é a Lutzomyia longipalpis. O cão vem sendo apontado como 
reservatório da doença, e como hospedeiro doméstico, é, provavelmente, o mais importante reservatório natu-
ral relacionado com casos humanos. Esse hospedeiro apresenta variações no quadro clínico da doença, passan-
do de animais aparentemente sadios a oligossintomáticos (não apresenta sintomas de nenhuma doença) 
podendo chegar a estágios graves da doença, com intenso parasitismo cutâneo. Assim, o cão representa uma 
fonte de infecção para o vetor, sendo um importante elo na transmissão da doença para o homem (MONTEIRO 
et al, 2005). A picada do mosquito infectado é a principal forma de transmissão. Os sintomas da leishmaniose 
em cães podem ser: emagrecimento, perda de pelos, fraqueza, feridas, gânglios inchados, crescimento exagera-
do das unhas, anemia, dentre outros. Nos órgãos internos pode ocorrer crescimento do fígado e demais alter-
ações.

Ciclo de transmissão 

A doença é transmitida pela fêmea do 
mosquito palha que se infecta ao picar 
cães e animais silvestres infectados, 
e posteriormente os humanos.

Todos contra a

Leishmaniose
Visceral  



• Conscientizar os profissionais de 
saúde da importância de orientar os pacien-
tes sobre a prevenção da doença no animal;
• Estimular a limpeza do ambiente 
domiciliar para o combate ao vetor;
• Informar os dados da Leishmaniose 
Visceral Canina no Município.

OBJETIVOS 

Diagnóstico da doença
 O cão, como um dos reservatórios da doença, 
é atualmente o principal alvo de estudo no 
município. O diagnóstico da doença só pode ser 
dado por um médico veterinário, a partir de exames 
parasitológicos ou sorológicos. Seguindo o protoco-
lo estabelecido pela FUNED, são necessários dois 
exames para con�rmação da doença. A secretaria 
municipal de Timóteo, quando há estoque 
disponível, utiliza o teste rápido DPP como exame 
primário e, uma vez positivo, o veterinário colhe 
sorologia para o exame secundário. Con�rmada a 
doença, o dono do cão é noti�cado e orientado a 
realizar a eutanásia no animal, que é fornecida inte-
gralmente pela Secretaria de Saúde do município. A 
eutanásia é a alternativa disponibilizada pelo serviço 
de saúde governamental. Esse teste não tem nenhu-
ma restrição a não ser a idade do cão, que deve ser 
superior a quatro meses.
 O teste rápido detecta anticorpos para a 
leishmaniose canina e pode ser realizado pelos 
agentes de saúde e endemias capacitados. Esse 
teste não serve como diagnóstico e, em caso positi-
vo, é realizado o segundo exame, nomeado Elisa. 

Teste Rápido DPP

 Coleta – se de 3 a 5 mL de sangue do cão e, 
logo após, esse sangue é centrifugado para retirar o 
soro, que é enviado para o Laboratório Macrorre-
gional (SRS Teó�lo Otoni). 25 dias depois o labo-
ratório disponibiliza o resultado: se negativo realiza 
uma nova coleta para contraprova. Se positivo, o 
responsável pelo cão é orientado a realizar a 
eutanásia no animal.
 Até a conclusão diagnóstica, o cão deverá 
permanecer no seu local de moradia, se possível 
isolado em ambiente telado e FAZENDO USO DE 
COLEIRA IMPREGNADA COM DELTAMETRINA A 4%.

Situação no Município
 O município de Timóteo vem apresentan-
do um crescimento de casos de Leishmaniose 
Visceral Canina. De acordo com os dados epide-
miológicos, em 2017 houve um aumento 
expressivo em comparação com os anos anteri-
ores.

SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA  DO MUNICÍPIO 
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Ações realizadas pelo Município de 
Timóteo

A nível Municipal, medidas de controle estão 
sendo adotadas, como:

•  Realização do inquérito canino amos-
tral para levantamento de índice de infes-
tação da doença;
• Treinamento e capacitação de agentes 
para a realização do teste rápido DPP;
• Divulgação sob forma de  Boletim Epi-
demiológico dos dados deste agravo no mu-
nicípio;
•  Realização de oficinas de conscien-
tização e orientação da populalção quanto a 
prevenção do vetor da LVC.

  A Leishmaniose Visceral Canina é preocu-
pante, e para combater a doença é essencial o 
apoio da população no que diz respeito à higiene 
ambiental (manejo ambiental).
 Recomenda-se a limpeza periódica dos 
quintais por meio da retirada de matéria orgânica 
em decomposição (folhas, frutos, fezes de animais 
e outros entulhos que favoreçam a umidade do 
solo) e destino adequado ao lixo orgânico, a �m 
de impedir o desenvolvimento das formas imatu-
ras dos �ebotomíneos, bem como  a manutenção 
de animais domésticos distantes do domicílio, 
especialmente durante a noite, de modo a reduzir 
a alteração dos �ebotomíneos para o intra-
domicílio. É recomendado também a utilização da 
coleira com DELTAMETRINA 4% em todos os cães, 
cortando assim, o ciclo de transmissão da doença.
 A conscientização da população com 
relação ao cão também é muito importante, 
deve–se lembrar que o cão  não é o culpado, 
apenas mais uma vítima que se infecta com a 
doença pela picada do mosquito vetor.
. 

CONCLUSÃO 

Endereço para correspondência  
Setor de Vigilância em Saúde de Timóteo: Praça 29 de Abril, número 198 - Centro Sul - 
Timóteo - MG, E-mail: zoonoses.timoteo@gmail.com
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