Leishmaniose Visceral
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Doença crônica e sistêmica, que, quando não tratada, pode evoluir para óbito em mais de 90%
dos casos.
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Calazar, esplenomegalia tropical, febre dundun.
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Protozoários tripanosomatídeos do gênero Leishmania. Nas Américas, a Leishmania (Leishmania)
chagasi é a espécie comumente envolvida na transmissão da leishmaniose visceral (LV).
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Na área urbana, o cão (Canis familiaris) é a principal fonte de infecção. A enzootia canina tem precedido a ocorrência de casos humanos e a infecção em cães tem sido mais prevalente que no homem.
No ambiente silvestre, os reservatórios são as raposas (Dusicyon vetulus e Cerdocyon thous) e os
marsupiais (Didelphis albiventris).
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No Brasil, duas espécies estão relacionadas com a transmissão da doença: Lutzomyia longipalpis, a
principal; e Lutzomyia cruzi, também incriminada como vetora em áreas específicas dos estados do Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul. Ainda, é possível que uma terceira espécie, Lutzomyia migonei, também
participe da transmissão de LV, devido à sua alta densidade em áreas com ausência de L. longipalpis e/ou
L. cruzi e registro de casos autóctones da doença, mas isto precisa ser mais estudado.
A L. longipalpis adapta-se facilmente ao peridomicílio e a variadas temperaturas: pode ser encontrada no interior dos domicílios e em abrigos de animais domésticos. A atividade dos flebotomíneos é
crepuscular e noturna.
No intra e peridomicílio, a L. longipalpis é encontrada, principalmente, próxima a uma fonte de
alimento. Durante o dia, esses insetos ficam em repouso, em lugares sombreados e úmidos, protegidos do
vento e de predadores naturais.
Esses insetos são conhecidos popularmente por mosquito-palha, tatuquira, birigui, entre outros,
dependendo da região geográfica.
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A transmissão ocorre pela picada dos vetores infectados pela -FJTINBOJB - DIBHBTJ. Não ocorre
transmissão de pessoa a pessoa.
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No homem, é de 10 dias a 24 meses, com média entre 2 e 6 meses, e, no cão, varia de 3 meses a vários
anos, com média de 3 a 7 meses.
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Crianças e idosos são mais suscetíveis.
Existe resposta humoral detectada através de anticorpos circulantes, que parecem ter pouca importância como defesa.
Só uma pequena parcela de indivíduos infectados desenvolve sinais e sintomas da doença. Após a
infecção, caso o indivíduo não desenvolva a doença, observa-se que os exames que pesquisam imunidade
celular ou humoral permanecem reativos por longo período. Isso requer a presença de antígenos, podendo-se concluir que a Leishmania ou alguns de seus antígenos estão presentes no organismo infectado
durante longo tempo, depois da infecção inicial. Essa hipótese está apoiada no fato de que indivíduos que
desenvolvem alguma imunossupressão podem apresentar quadro de LV muito além do período habitual
de incubação.
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É uma doença crônica, sistêmica, caracterizada por febre de longa duração, perda de peso, astenia,
adinamia, hepatoesplenomegalia e anemia, dentre outras. Quando não tratada, pode evoluir para o óbito
em mais de 90% dos casos.
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Não há evidência de manifestações clínicas. Ressalta-se que os pacientes com infecção inaparente
não são notificados e não devem ser tratados.
A suspeita clínica da LV deve ser levantada quando o paciente apresentar febre e esplenomegalia
associada ou não à hepatomegalia.
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Destacam-se otite média aguda, piodermites, infecções dos tratos urinário e respiratório. Caso
não haja tratamento com antimicrobianos, o paciente poderá desenvolver um quadro séptico com
evolução fatal. As hemorragias são geralmente secundárias à plaquetopenia, sendo a epistaxe e a
gengivorragia as mais encontradas. A hemorragia digestiva e a icterícia, quando presentes, indicam
gravidade do caso.
Identificar pacientes de LV com mais chance de evoluir para situações de maior gravidade e para o
óbito é de fundamental importância, a fim de se adotar ações profiláticas e terapêuticas adequadas e reduzir a letalidade. O médico deverá definir os exames a serem solicitados e decidir se o acompanhamento e o
tratamento poderão ser realizados no ambulatório ou se o paciente deverá ser encaminhado a um hospital
de referência.
A recomendação oficial do sistema de avaliação do risco de vida foi criada em estudo prospectivo
conduzido em Teresina-PI. O sistema consiste em dois modelos de predição divididos por grupos de idades: crianças com 2 anos ou menos e pacientes com mais de 2 anos. Os sistemas de escores propostos são
apresentados nos Quadros 1 e 2.
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O estudo de validação desses modelos identificou que os pacientes com diagnóstico suspeito ou confirmado de LV com pontuação maior ou igual a 4, baseados apenas nos critérios clínicos, ou com pontuação
maior ou igual a 6, baseados nos critérios clínicos e laboratoriais, são os que apresentam risco aumentado de
evoluir para óbito. Neste contexto, a avaliação inicial do paciente com diagnóstico suspeito ou confirmado de
LV deverá ser direcionada à identificação desses casos com maior risco de evoluir para óbito.

$%&'()*+%,Conforme disposto no Manual de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral (2006), o diagnóstico pode ser realizado no âmbito ambulatorial e, por se tratar de uma doença de notificação compulsória e com características clínicas de evolução grave, deve ser feito de forma precisa e o mais precocemente possível.
As rotinas de diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos pacientes necessitam ser implantadas
obrigatoriamente em todas as áreas com transmissão ou em risco de transmissão.
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Baseia-se em exames imunológicos e parasitológicos.
$%&'()*+%,-.%23(-/)'%,-.
Pesquisa de anticorpos contra Leishmania
r Imunofluorescência indireta (RIFI) – consideram-se como positivas as amostras reagentes a partir da diluição de 1:80. Nos títulos iguais a 1:40, com clínica sugestiva de LV, recomenda-se a solicitação de nova amostra em 30 dias.
rTestes rápidos imunocromatográficos – são considerados positivos quando a linha controle e
BMJOIBUFTUFBQBSFDFNOBêUBPVQMBUBGPSNB DPOGPSNF/PUB5ÊDOJDBO673$(%5%&7&1
SVS/MS).
rEnsaio imunoenzimático (ELISA) – Este teste não está disponível na rede pública de saúde, no
entanto, algumas unidades de saúde da rede privada utilizam kits de ELISA registrados e comercializados no Brasil.
Títulos variáveis dos exames sorológicos podem persistir positivos por longo período, mesmo
após o tratamento. Assim, o resultado de um teste positivo, na ausência de manifestações clínicas,
não autoriza a instituição de terapêutica.
$%&'()*+%,-.4&1&*%+-/)'%,É o diagnóstico de certeza feito pelo encontro de formas amastigotas do parasito, em material biológico obtido preferencialmente da medula óssea – por ser um procedimento mais seguro –, do linfonodo
ou do baço. Este último deve ser realizado em ambiente hospitalar e em condições cirúrgicas.
Examinar o material aspirado de acordo com esta sequência: exame direto, isolamento em meio de
cultura (in vitro), isolamento em animais suscetíveis (in vivo), bem como novos métodos de diagnóstico.
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Realizar diagnóstico diferencial com enterobacteriose de curso prolongado (associação de esquistossomose com salmonela ou outra enterobactéria), malária, brucelose, febre tifoide, esquistossomose hepatoesplênica, forma aguda da doença de Chagas, linfoma, mieloma múltiplo, anemia falciforme, entre outras.
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As propostas para atender às necessidades do serviço na implantação das ações de vigilância e controle em pacientes coinfectados Leishmania-HIV no Brasil estão descritas no Manual de recomendações
para diagnóstico, tratamento e acompanhamento de pacientes com a coinfecção Leishmania-HIV (2011).
Não há um perfil clínico definido associado à coinfecção em pacientes portadores de HIV. Existem,
no entanto, casos de indivíduos coinfectados cuja leishmaniose evolui sem nenhum impacto aparente da
infecção pelo HIV.
Todas as formas de apresentação da infecção por Leishmania spp. já foram descritas em pessoas
infectadas pelo HIV. A tríade clássica da LV é também a manifestação mais comum da doença na coinfecção: hepatoesplenomegalia, febre e pancitopenia são observadas em 75% dos casos.
O diagnóstico da coinfecção com HIV tem implicações na abordagem da leishmaniose em relação
ao diagnóstico, à indicação terapêutica e ao monitoramento de efeitos adversos, à resposta terapêutica e
à ocorrência de recidivas. Portanto, recomenda-se oferecer a sorologia para HIV para todos os pacientes
com LV, independentemente da idade. Ressalta-se a importância de obter o resultado da sorologia para
HIV o mais rápido possível, para se orientar a conduta clínica específica. Crianças cujas mães apresentaram testes negativos para HIV durante a gravidez poderão ser consideradas como potenciais exceções,
desde que se exclua o risco de contrair o HIV após o nascimento. Em crianças menores de 18 meses,
deverá ser seguido o algoritmo de diagnóstico específico para essa faixa etária, apresentado no Protocolo
Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Manejo da Infecção pelo HIV em Crianças e Adolescentes (2014).
Condições em que portadores de HIV/aids devem ser investigados para LV
Febre associada à hepatomegalia, esplenomegalia ou citopenias em pacientes expostos à área de
transmissão, em qualquer período. É considerado como área de transmissão, para fins de avaliação da
exposição de risco, qualquer município do país que tenha notificado pelo menos um caso de leishmaniose
durante o período em que o paciente esteve exposto.
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Sempre que possível, a confirmação parasitológica da doença deve preceder o tratamento. Porém,
quando o diagnóstico sorológico ou parasitológico não estiver disponível ou na demora da sua liberação,
o tratamento deve ser iniciado.
O sistema de escores indicadores de gravidade disposto nos Quadros 1 e 2 deste guia serve como um
critério para decisão sobre o nível de atenção onde o tratamento do paciente deverá ser realizado. Quando
o escore clínico for maior ou igual a 4, ou o escore clínico-laboratorial for maior ou igual a 6, o tratamento
deve ser realizado em âmbito hospitalar. Para os demais casos, a hospitalização do paciente é opcional. O
tratamento engloba terapêutica específica e medidas adicionais, como hidratação, antitérmicos, antibióticos, hemoterapia e suporte nutricional. Exames laboratoriais e eletrocardiográficos deverão ser realizados
durante o tratamento para acompanhar a evolução e identificar possível toxicidade medicamentosa.
O antimonial pentavalente tem a vantagem de poder ser administrado no nível ambulatorial, o que
diminui os riscos relacionados à hospitalização.
A anfotericina B é a única opção no tratamento de gestantes e de pacientes que tenham contraindicações ou que manifestem toxicidade ou refratariedade relacionada ao uso dos antimoniais pentavalentes.
Recomenda-se o antimoniato de N-metil glucamina como fármaco de primeira escolha para o tratamento da LV, exceto em algumas situações, nas quais se recomenda o uso da anfotericina B, prioritariamente em sua formulação lipossomal.
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A lista de indicações para utilização da anfotericina B lipossomal inclui pacientes que atendam a pelo
menos um dos critérios abaixo:
r JEBEFNFOPSRVFBOP
r JEBEFNBJPSRVFBOPT
r FTDPSFEFHSBWJEBEFDMÎOJDPPVDMÎOJDPMBCPSBUPSJBM
r JOTVGJDJËODJBSFOBM
r JOTVGJDJËODJBIFQÃUJDB
r JOTVGJDJËODJBDBSEÎBDB
r JOUFSWBMP25DPSSJHJEPNBJPSRVFNT
r VTPDPODPNJUBOUFEFNFEJDBNFOUPTRVFBMUFSBNPJOUFSWBMP25
r IJQFSTFOTJCJMJEBEFBPBOUJNPOJBMQFOUBWBMFOUFPVBPVUSPTNFEJDBNFOUPTVUJMJ[BEPTQBSBPUSBUBmento da LV;
r JOGFDÉÈPQFMP)*7
r DPNPSCJEBEFTRVFDPNQSPNFUFNBJNVOJEBEF
r VTPEFNFEJDBÉÈPJNVOPTTVQSFTTPSB
r GBMIBUFSBQËVUJDBBPBOUJNPOJBMQFOUBWBMFOUFPVBPVUSPTNFEJDBNFOUPTVUJMJ[BEPTQBSBPUSBUBmento da LV;
r HFTUBOUFT
Nas situações em que o paciente apresente hipersensibilidade ou falha terapêutica ao antimonial
pentavalente e não se enquadre em nenhum dos critérios de indicação para utilização da anfotericina B
lipossomal, poderá ser adotado como alternativa terapêutica o desoxicolato da anfotericina B.
Os Quadros 3 a 5 apresentam os resumos para o tratamento da LV utilizando antimoniato de N-metil
glucamina, anfotericina B lipossomal e o desoxicolato de anfotericina B.
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Informações adicionais sobre o tratamento de pacientes com leishmaniose visceral podem ser consultadas no Manual de Leishmaniose Visceral: recomendações clínicas para redução da letalidade (2011).

#$%&'()*+&,)%(-+&$+).)%&$%$+&-+(/)()0-%($
Entende-se por abandono de tratamento todo caso que não completou 20 doses de tratamento com
antimonial pentavalente no tempo preestabelecido, ou pacientes que, não tendo recebido alta, não compareceram até 30 dias após o agendamento, para avaliação clínica. Quando houver a interrupção no tratamento, deve ser considerado o número de doses, o estado clínico atual e o tempo decorrido da última
dose. Caso o paciente retorne antes de 7 dias de interrupção da droga, completar o tratamento; após 7 dias,
considerar o Quadro 6.
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As Secretarias Municipais de Saúde (SMS), com o apoio das Secretarias Estaduais de Saúde (SES),
têm a responsabilidade de organizar a rede básica de saúde para suspeitar, assistir, acompanhar e/ou encaminhar para referência hospitalar os pacientes com LV. Para tanto, é necessário estabelecer um fluxo de
referência e contrarreferência, bem como oferecer as condições para diagnosticar e tratar precocemente
os casos de LV. O atendimento pode ser realizado por meio da demanda passiva, registro e busca ativa de
casos em áreas de maior risco ou quando indicadas pela vigilância epidemiológica, ou ainda onde o acesso
da população à rede é dificultado por diversos fatores.
É importante, na fase de organização dos serviços de saúde para atendimento precoce dos pacientes:
r JEFOUJêDBSPTQSPêTTJPOBJTFVOJEBEFTEFTBÙEFEFSFGFSËODJBQBSBPBUFOEJNFOUPBPTQBDJFOUFT 
bem como para a execução dos exames laboratoriais;
r DBQBDJUBSPTSFDVSTPTIVNBOPTRVFJSÈPDPNQPSBFRVJQFNVMUJQSPêTTJPOBMEBTVOJEBEFTCÃTJDBTEF
saúde ou hospitalar responsáveis pelo atendimento e realização dos exames laboratoriais;
r TFOTJCJMJ[BSUPEPTPTQSPêTTJPOBJTEBSFEFQBSBBTVTQFJUBDMÎOJDB
r TVQSJSBTVOJEBEFTEFTBÙEFDPNNBUFSJBJTFJOTVNPTOFDFTTÃSJPTQBSBPTEJBHOÓTUJDPTDMÎOJDPF
laboratorial e tratamento, visando assim melhorar a resolutividade e contribuir para diagnóstico e
tratamento precoces e, consequentemente, para a redução da letalidade;
r JOUFHSBSBTFRVJQFTEP1SPHSBNB"HFOUFT$PNVOJUÃSJPTEF4BÙEF 1"$4 FEB&TUSBUÊHJB4BÙEFEB
Família (ESF);
r FTUBCFMFDFSëVYPEFBUFOEJNFOUPQBSBPTQBDJFOUFT JOUFHSBOEPBTBÉ×FTEFWJHJMÄODJBFBTTJTUËODJB
r PGFSFDFSDPOEJÉ×FTOFDFTTÃSJBTQBSBPBDPNQBOIBNFOUPEPTQBDJFOUFTFNUSBUBNFOUP FWJUBOEPTF
assim o abandono e as complicações da doença;
r BQSJNPSBSPTJTUFNBEFJOGPSNBÉÈPFSPUJOFJSBNFOUFEJWVMHBS JOGPSNBSFBUVBMJ[BSPTQSPêTTJPOBJTEF
saúde sobre a situação epidemiológica da doença, bem como sensibilizá-los para a suspeita clínica;
r SFBMJ[BSBUJWJEBEFTEFFEVDBÉÈPFNTBÙEF WJTBOEPÆQBSUJDJQBÉÈPBUJWBEBDPNVOJEBEF QBSBRVF
busque o atendimento precoce, bem como contribua de forma participativa para as medidas de
controle da doença (manejo ambiental, controle vetorial, controle do reservatório, entre outras).
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Todo caso suspeito deve ser submetido a investigação clínica, epidemiológica e aos métodos auxiliares de diagnóstico. Caso seja confirmado, inicia-se o tratamento segundo procedimentos terapêuticos
padronizados e acompanha-se o paciente mensalmente (para avaliação da cura clínica).
Os casos de LV com maior risco de evoluir para óbito devem ser internados e tratados em hospitais
de referência e os leves ou intermediários devem ser assistidos no nível ambulatorial, em unidades de
saúde com profissionais capacitados.
01+2&3+3/,3+,+%%&%'()*&+
É comum diagnosticar pacientes com LV em fase avançada, devido à demora com que os doentes
procuram os serviços de saúde e à baixa capacidade de detecção dos casos pelos profissionais da rede
básica de saúde. Portanto, o serviço de vigilância local deve estruturar as unidades de saúde, promovendo a capacitação de profissionais para suspeitar, diagnosticar e tratar precocemente os casos, bem como
organizar o serviço para agilizar o diagnóstico laboratorial e a assistência ao paciente. Deve ser definido,
estabelecido e divulgado o fluxo das unidades de referência e contrarreferência.
Nas áreas de transmissão intensa, bem como nas áreas cobertas pelo PACS/ESF, é recomendada a
realização de busca ativa de casos, encaminhando os suspeitos para atendimento médico.
Todos os profissionais de saúde devem ser alertados e sensibilizados para o problema, e é importante
que a população seja constantemente informada sobre os serviços disponíveis e sobre a necessidade de
buscar atendimento precocemente. Recomenda-se divulgar o seguinte alerta aos profissionais de saúde:
Esta é uma área com transmissão de LV. Portanto, todo paciente com febre e esplenomegalia é um
caso suspeito.
O paciente deve ser notificado, investigado, diagnosticado e tratado o mais precocemente possível,
ou encaminhado para o serviço de referência.

45&'65&-%,3/,*15+
4ÈPFTTFODJBMNFOUFDMÎOJDPT0EFTBQBSFDJNFOUPEBGFCSFÊQSFDPDFFBDPOUFDFQPSWPMUBEPEJB
de medicação; a redução da hepatoesplenomegalia ocorre logo nas primeiras semanas. Ao final do tratamento, o baço geralmente apresenta redução de 40% ou mais, em relação à medida inicial. A melhora dos
parâmetros hematológicos (hemoglobina e leucócitos) surge a partir da 2a semana. As alterações vistas na
eletroforese de proteínas se normalizam lentamente, podendo levar meses. O ganho ponderal do paciente
é visível, com retorno do apetite e melhora do estado geral. Nessa situação, o controle por meio de exame
parasitológico ao término do tratamento é dispensável. O seguimento do paciente tratado deve ser feito
aos 3, 6 e 12 meses após o tratamento, e na última avaliação, se permanecer estável, o paciente é considerado curado. O aparecimento de eosinofilia ao final do tratamento ou ao longo dos seguimentos é sinal de
bom prognóstico. As provas sorológicas não são indicadas para seguimento do paciente.

4+5+*'/57%'&*+%,/.&3/8&-29:&*+%
No Brasil, é uma doença endêmica, no entanto têm sido registrados surtos frequentes. Inicialmente, sua
ocorrência estava limitada a áreas rurais e a pequenas localidades urbanas, mas encontra-se em franca expansão para grandes centros. A LV está distribuída em 21 Unidades da Federação, atingindo as cinco regiões
brasileiras. Por esta razão, nota-se que ela apresenta aspectos geográficos, climáticos e sociais diferenciados.
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Na década de 1990, aproximadamente 90% dos casos notificados de LV ocorreram na região Nordeste. À medida que a doença se expande para as outras regiões, essa situação vem se modificando e, em
2012, a região Nordeste foi responsável por 43,1% dos casos do país.
Os dados dos últimos 10 anos revelam a periurbanização e a urbanização da LV, destacando-se os
surtos ocorridos no Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Araçatuba (SP), Santarém (PA), Corumbá
(MS), Teresina (PI), Natal (RN), São Luís (MA), Fortaleza (CE), Camaçari (BA) e as epidemias ocorridas
nos municípios de Três Lagoas (MS), Campo Grande (MS) e Palmas (TO).
No período de 2003 a 2012, a média anual de casos de LV foi de 3.565 casos e a incidência de 1,9
caso/100.000 hab. No mesmo período, a letalidade média foi de 6,9%, atingindo os maiores percentuais
nos anos de 2003 (8,5%) e 2004 (8,2%).
A doença é mais frequente em crianças com menos de 10 anos (41,9%) e o sexo masculino é proporcionalmente o mais afetado (62,8%).
A razão da maior suscetibilidade em crianças é explicada pelo estado de relativa imaturidade imunológica celular, agravado pela desnutrição, tão comum nas áreas endêmicas, além de uma maior exposição
ao vetor no peridomicílio. Por outro lado, o envolvimento do adulto tem repercussão significativa na
epidemiologia da LV, pelas formas frustras (oligossintomáticas) ou assintomáticas, além das formas com
expressão clínica.

$%&%'()*%+,-.%/-0%1'2&%*+
345-6%718
r 3FBMJ[BSPEJBHOÓTUJDPQSFDPDFFPUSBUBNFOUPBEFRVBEPEPTDBTPTIVNBOPT
r 3FEV[JSPDPOUBUPEPWFUPSDPNPTIPTQFEFJSPTTVTDFUÎWFJT
r 3FEV[JSBTGPOUFTEFJOGFDÉÈPQBSBPWFUPS
r 1SPNPWFSBÉ×FTEFFEVDBÉÈPFNTBÙEFFNPCJMJ[BÉÈPTPDJBM

9:%6;:%18,.+:+,*'+88%<%*+=>1,/-,?:-+8,.+:+,+,7%&%'()*%+,-,*1)6:1'-,/+,@$
A classificação epidemiológica dos municípios para LV tem como objetivo conhecer qualitativamente
o risco e a intensidade da transmissão da doença. Para tanto, devem ser consideradas as definições a seguir.
AB)%*C.%18,8%'-)*%1818
Onde não há histórico de registro de casos autóctones de LV em seres humanos e em cães nos últimos 3 anos. Esses municípios são classificados segundo vulnerabilidade e receptividade.
Vulnerabilidade
Definida pela possibilidade da introdução ou circulação de fontes de infecção de Leishmania
infantum chagasi. O município é considerado vulnerável quando cumpre pelo menos um dos seguintes critérios:
r TFSDPOUÎHVPBNVOJDÎQJP T DPNUSBOTNJTTÈPEF-7DBOJOBPVIVNBOB DPOTJEFSBOEPPUFSSJUÓSJP
nacional e os países de fronteira;
r QPTTVJSGMVYPTNJHSBUÓSJPTOBDJPOBJTPVJOUFSOBDJPOBJTJOUFOTPT
r JOUFHSBSPNFTNPFJYPSPEPWJÃSJPEFPVUSPTNVOJDÎQJPTDPNUSBOTNJTTÈP
Receptividade
Definida pela presença confirmada de longipalpis ou cruzi.
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De acordo com a vulnerabilidade e a receptividade, os municípios silenciosos obedecem à classificação a seguir.
r Municípios silenciosos vulneráveis receptivos – atendem aos critérios estabelecidos para vulnerabilidade e receptividade.
r Municípios silenciosos vulneráveis não receptivos – atendem aos critérios estabelecidos para a
vulnerabilidade, mas não para a receptividade.
r Municípios silenciosos não vulneráveis receptivos – não atendem aos critérios estabelecidos
para vulnerabilidade, mas atendem ao de receptividade.
r Municípios silenciosos não vulneráveis não receptivos – não atendem aos critérios estabelecidos
para vulnerabilidade e receptividade.
$%&'()*'+,-(+.-/01&,.',,2+
Onde há histórico de registro de casos autóctones de LV humana ou canina nos últimos 3 anos, sendo classificados conforme detalhado a seguir.
rMunicípios apenas com casos caninos – onde não há histórico de registro de casos humanos
autóctones, mas há registro de casos caninos autóctones nos últimos 3 anos.
rMunicípios com transmissão recente de LV humana – registraram pela primeira vez casos autóctones de LV em humanos, nos últimos 3 anos.
rMunicípios endêmicos – apresentam transmissão contínua de LV há pelo menos 3 anos.
Visando otimizar os recursos humanos e financeiros, bem como priorizar as ações de vigilância e
controle, os municípios endêmicos foram estratificados segundo a intensidade de transmissão. Como
critério, utilizou-se a média anual de casos novos autóctones dos últimos 3 anos, segundo município de
infecção, conforme dados registrados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). Os
municípios são estratificados segundo a intensidade de transmissão em:
r esporádica – municípios classificados como endêmicos ou com transmissão recente de LV humana, cuja média anual de casos humanos nos últimos 3 anos é maior que zero e menor que 2,4;
r moderada – municípios classificados como endêmicos ou com transmissão recente de LV humana, cuja média anual de casos humanos nos últimos 3 anos é maior ou igual a 2,4 e menor que 4,4;
r intensa – municípios classificados como endêmicos ou com transmissão recente de LV humana,
cuja média anual de casos humanos nos últimos 3 anos é maior ou igual a 4,4.
Municípios em situação de surto: municípios com transmissão, independentemente da classificação
epidemiológica, que apresentem um número de casos humanos superior ao esperado.
A estratificação dos municípios segundo a intensidade da transmissão é atualizada periodicamente
pelo Ministério da Saúde, e está disponível em: www.saude.gov.br/svs.
O nível estadual poderá refazer a estratificação de seus municípios para definir o nível de prioridades
dentro de sua Unidade da Federação, redefinindo seus pontos de cortes a partir dos decis da média de
casos dos últimos 3 anos, conforme metodologia utilizada para estratificação nacional dos municípios.
Os municípios de transmissão moderada e intensa de médio ou grande porte (com população igual
ou superior a 50.000 hab.) devem estratificar seu território em Áreas de Trabalho Local (ATL). Essa estratificação visa direcionar o município na priorização, planejamento, execução e avaliação das ações de
vigilância e controle da LV.
A ATL poderá ser um ou mais setores censitários agregados; um conjunto de quadras da área urbana; um conjunto de bairros; áreas de abrangência da ESF ou áreas de trabalho do Programa Nacional de
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Controle da Dengue (PNCD), entre outros. A ATL é uma unidade operacional, que não coincide necessariamente com unidades administrativas do município, embora isso seja o desejável. Para fins da estratificação,
deve-se considerar a homogeneidade das áreas a serem agregadas. Cada ATL deverá ter, preferencialmente,
uma população entre 10.000 e 30.000 hab.
É importante evidenciar que as medidas de controle são distintas para cada situação epidemiológica
e adequadas a cada área a ser trabalhada, conforme detalhamento no Manual de Vigilância e Controle da
Leishmaniose Visceral (2006).

#$%$&'()$*+,-+./-*(01
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Caso humano suspeito
Todo indivíduo proveniente de área com ocorrência de transmissão, com febre e esplenomegalia, ou todo indivíduo de área sem ocorrência de transmissão, com febre e esplenomegalia, desde que
descartados os diagnósticos diferenciais mais frequentes na região.
Caso humano confirmado
rCritério laboratorial – a confirmação dos casos clinicamente suspeitos deverá preencher no mínimo um dos seguintes critérios:
- encontro do parasito no exame parasitológico direto ou cultura;
- teste imunocromatográfico rápido (k39) positivo;
- imunofluorescência reativa com título de 1:80 ou mais, desde que excluídos outros diagnósticos diferenciais.
rCritério clínico-epidemiológico – paciente de área com transmissão de LV, com suspeita clínica
sem confirmação laboratorial, mas com resposta favorável ao tratamento terapêutico.
Os casos humanos confirmados podem ainda ser classificados como:
r Caso novo – confirmação da doença por um dos critérios acima descritos pela primeira vez em um
indivíduo ou o recrudescimento da sintomatologia após 12 meses da cura clínica, desde que não
haja evidência de imunodeficiência.
rRecidiva – recrudescimento da sintomatologia, em até 12 meses após cura clínica.
Infecção
Todo indivíduo com exame sorológico reagente ou parasitológico positivo, sem manifestações clínicas. Esses casos não devem ser notificados e nem tratados.

708$3$)*450
A LV humana é uma doença de notificação compulsória, portanto, todo caso suspeito deve ser notificado
e investigado pelos serviços de saúde, por meio da Ficha de Investigação da Leishmaniose Visceral do Sinan.
A detecção de casos de LV pode ocorrer por intermédio de:
r EFNBOEBFTQPOUÄOFBÆVOJEBEFEFTBÙEF
r CVTDBBUJWBEFDBTPTOPMPDBMEFUSBOTNJTTÈP
r WJTJUBTEPNJDJMJBSFTEPTQSPêTTJPOBJTEP1"$4FEB&4'
r FODBNJOIBNFOUPEFTVTQFJUPT BUSBWÊTEBSFEFCÃTJDBEFTBÙEF
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A investigação epidemiológica faz-se necessária para:
r JEFOUJêDBSTFPDBTPÊBVUÓDUPOFPVJNQPSUBEP DBTPTFKBJNQPSUBEP JOGPSNBSPTFSWJÉPEFWJHJMÄOcia epidemiológica estadual ou municipal do local provável de infecção - LPI);
r WFSJêDBSTFBÃSFBÊFOEËNJDBPVTFÊVNOPWPMPDBMEFUSBOTNJTTÈP
r DPOIFDFSBTDBSBDUFSÎTUJDBTFQJEFNJPMÓHJDBTEPDBTP JEBEFFTFYP 
r SFBMJ[BSCVTDBBUJWBEFDBTPTOPWPTFDBSBDUFSJ[ÃMPTDMÎOJDBFMBCPSBUPSJBMNFOUF
r PSJFOUBSNFEJEBTEFDPOUSPMF DPOGPSNFBTJUVBÉÈPFQJEFNJPMÓHJDBEBÃSFB
A Ficha de Investigação da Leishmaniose Visceral contém os elementos essenciais a serem coletados
em uma investigação de rotina. Todos os seus campos devem ser criteriosamente preenchidos, mesmo
quando a informação for negativa. Outros itens e observações devem ser investigados, conforme as necessidades e peculiaridades de cada situação.
Dados referentes ao vetor e ao reservatório não constam na Ficha de Investigação da Leishmaniose
Visceral. Quando necessário, conforme critérios de classificação da área, devem ser coletados e preenchidos em planilhas específicas.
8/)'*9/01,0*%&'()*+,-./
Identificação do paciente
Preencher todos os campos relativos aos dados do paciente e residência.
Coleta de dados clínicos e epidemiológicos
Preencher os campos relativos aos dados complementares, além de outros relevantes à investigação
do caso, como: antecedentes epidemiológicos, dados clínicos, laboratoriais e tratamento.
rCaracterização do LPI – estabelecer o possível local de infecção do caso, de acordo com a história
epidemiológica e o conhecimento de ocorrência de outros casos em períodos anteriores. A caracterização da área de transmissão é de fundamental importância para o processo de investigação e
adoção de medidas de controle. No processo de caracterização do LPI, deve-se:
- investigar se o paciente se deslocou para áreas endêmicas em período até 6 meses anterior ao
início dos sinais e sintomas;
- se área nova de transmissão, caracterizar a espécie de Leishmania;
- realizar busca ativa de casos humanos e caninos;
- realizar levantamento entomológico, caso não tenha sido ainda verificada a presença do vetor;
- conhecer as características ambientais, sociais e econômicas.
Esses procedimentos devem ser feitos mediante busca em prontuários e entrevista com os profissionais de saúde, paciente, familiares ou responsáveis.
Investigação de óbitos
Todos os supostos óbitos por LV devem ser investigados.
As fontes de informações para a investigação e monitoramento dos óbitos podem ser o Sinan, o
Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) e a notificação informal do serviço ou da comunidade.
Todos os supostos óbitos de LV devem ser investigados, para se determinar a causa da morte. Para
mais informações, consultar o Manual de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral (2006).
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Após a coleta de dados (junto à família, à comunidade, ao prontuário hospitalar, ao prontuário da
unidade de saúde, aos profissionais que atenderam o paciente, entre outros), as informações devem ser
consolidadas e o caso discutido com todos os profissionais envolvidos, objetivando a adoção de medidas
que possam corrigir as deficiências e, consequentemente, reduzir a letalidade da LV.
Encerramento de caso humano
Todo caso deve ser encerrado no Sinan, no período máximo de 60 dias. Os serviços de vigilância
epidemiológica municipal e estadual deverão estar atentos para o encerramento de todos os casos suspeitos de LV.

$%&%'()*%+,-)./0/'1&%*+
O objetivo das investigações entomológicas é levantar as informações de caráter quantitativo e qualitativo sobre os flebotomíneos transmissores da LV.
Várias metodologias podem ser empregadas do ponto de vista operacional:
r DPMFUBNBOVBMDPNUVCPEFTVDÉÈPUJQP$BTUSP
r DPMFUBNBOVBMDPNDBQUVSBEPSNPUPSJ[BEP
r DPMFUBDPNBSNBEJMIBTMVNJOPTBT NPEFMP$%$PVTJNJMBS 
r BSNBEJMIBTDPNBOJNBJTPVDPNGFSPNÔOJPT RVFOBEBNBJTTÈPRVFVNBPUJNJ[BÉÈPEBTNFUPEPlogias anteriores.
Algumas considerações sobre as técnicas para coleta de flebotomíneos estão descritas no Manual de
Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral.

2-3+).+0-)./
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r 7FSJêDBSBQSFTFOÉBEFL. longipalpis ou L. cruzi, em municípios sem casos humanos de LV ou em
município silenciosos.
r 7FSJêDBSBQSFTFOÉBEFL. longipalpis ou L. cruzi, em municípios com transmissão esporádica, moderada ou intensa, e onde não tenham sido realizadas investigações anteriores.
r $POIFDFSBEJTQFSTÈPEPWFUPSOPNVOJDÎQJP BêNEFBQPOUBSBRVFMFTTFNDBTPTBVUÓDUPOFTEF-7 
as áreas receptivas para a realização do inquérito amostral canino e, nos municípios com transmissão da LV, orientar as ações de controle do vetor.
A unidade de pesquisa para a zona rural será a localidade e, para a zona urbana, a classificação epidemiológica e/ou utilização dos setores de zoneamento para o controle do Aedes aegypti.
A coleta de flebótomos deverá ser realizada em todos os setores ou localidades do município,
utilizando-se de duas até dez armadilhas em cada setor/localidade. Cada armadilha deverá ser instalada
no peridomicílio, preferencialmente, em abrigos de animais. Os domicílios selecionados deverão ser, de
preferência, aqueles sugestivos para a presença do vetor, tais como residências com peridomicílio que
possuam presença de plantas (árvores, arbustos), acúmulo de matéria orgânica, presença de animais
domésticos (cães, galinhas, porcos, cavalos, cabritos, aves em geral, entre outros). As condições socioeconômicas e o tipo de moradia são critérios que podem ser levados em consideração para a seleção da
unidade domiciliar.
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Os objetivos da investigação entomológica são verificar a presença de L. longipalpis ou L. cruzi, em
municípios com a ocorrência do primeiro caso de LV ou em situações de surto, e confirmar a área como
de transmissão autóctone.
Pesquisar as paredes do intradomicílio, especialmente dos dormitórios. No peridomicílio, deverão
ser pesquisados, principalmente, os anexos e os abrigos de animais. A coleta manual deverá ser iniciada
uma hora após o crepúsculo e prosseguir, se possível, até as 22 horas.
A utilização das armadilhas de isca luminosa deverá obedecer a mesma metodologia empregada no
levantamento entomológico.

0/%*)/1,2'%)/
O objetivo é conhecer a distribuição sazonal e a abundância relativa das espécies L. longipalpis ou L.
cruzi, visando estabelecer o período mais favorável para a transmissão da LV e direcionar as medidas de
controle químico do vetor.
Recomenda-se para municípios com transmissão moderada ou intensa. Deverão ser selecionados
um ou mais municípios, de acordo com as regiões climáticas e topográficas. Sabe-se que a presença e a
flutuação estacional das populações de flebotomíneos, em uma determinada região geográfica, estão ligadas aos fatores climáticos, como temperatura, umidade relativa do ar, índice pluviométrico, e aos fatores
fisiográficos, como composição do solo, altitude, relevo e tipo de vegetação.
O domicílio escolhido deverá ser, preferencialmente, sugestivo para a presença do vetor: residências
com peridomicílio, presença de plantas (árvores, arbustos), acúmulo de matéria orgânica, presença de
animais domésticos (cães, galinhas, porcos, cavalos, cabritos, aves em geral, entre outros).
As condições socioeconômicas e o tipo de moradia podem ser critérios para a seleção da unidade
domiciliar. Embora as pesquisas no ambiente intradomiciliar não estejam priorizadas, sabe-se que o monitoramento permite verificar a abundância relativa do vetor no peridomicílio e no intradomicílio, com a
finalidade de orientar medidas de controle nesses ambientes. Para tanto, as pesquisas no peridomicílio e
no intradomicílio deverão ser concomitantes.
Os municípios devem realizar as ações de vigilância entomológica. Entretanto, caso estes não possuam um serviço de entomologia organizado, as SES deverão realizar as atividades entomológicas de forma
complementar, buscando um trabalhado integrado com os municípios, para que haja otimização dos recursos e efetividade das ações de controle do vetor.

3*+*45%6*,7%/76./
8'9*%*-./7:'76,(/
;,(/76,%*%/7(<(='*)/
Todo cão proveniente de área endêmica ou onde esteja ocorrendo surto, com manifestações clínicas
compatíveis com a leishmaniose visceral canina (LVC), como febre irregular, apatia, emagrecimento, descamação furfurácea e úlceras na pele – em geral no focinho, orelhas e extremidades –, conjuntivite, paresia
do trem posterior, fezes sanguinolentas e crescimento exagerado das unhas.
;,(/76,%*%/76/%9*12,:/
rCritério laboratorial – cão com manifestações clínicas compatíveis de LVC e que apresente teste
sorológico reagente ou exame parasitológico positivo.
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rCritério clínico-epidemiológico – cão proveniente de áreas endêmicas ou onde esteja ocorrendo surto e que apresente quadro clínico compatível de LVC, sem a confirmação do diagnóstico laboratorial.
$%&'()*+,-./&
Todo cão assintomático com sorologia reagente ou exame parasitológico positivo, em município com
transmissão confirmada.

012+3'/+'4(5(67),(.
As ações de vigilância do reservatório canino deverão ser desencadeadas conforme descrito a seguir.
r "MFSUBSPTTFSWJÉPTFBDBUFHPSJBNÊEJDBWFUFSJOÃSJBRVBOUPBPSJTDPEBUSBOTNJTTÈPEB-7$
r %JWVMHBSQBSBBQPQVMBÉÈPJOGPSNBÉ×FTTPCSFBPDPSSËODJBEB-7$OBSFHJÈPFBMFSUBSTPCSFPT
sinais clínicos e os serviços para o diagnóstico, bem como informar sobre as medidas preventivas
para eliminação dos prováveis criadouros do vetor.
r 0 QPEFS QÙCMJDP EFWFSÃ EFTFODBEFBS F JNQMFNFOUBS BT BÉ×FT EF MJNQF[B VSCBOB FN UFSSFOPT 
praças públicas, jardins, logradouros, entre outros, destinando a matéria orgânica recolhida de
maneira adequada.
r /B TVTQFJUB DMÎOJDB EF DÈP  EFMJNJUBS B ÃSFB QBSB JOWFTUJHBÉÈP EP GPDP %FêOFTF DPNP ÃSFB QBSB
investigação aquela que, a partir do primeiro caso canino (suspeito ou confirmado), estiver circunscrita
em um raio de no mínimo 100 cães a serem examinados. Nessa área, deverá ser desencadeada a busca
ativa de cães sintomáticos, visando à coleta de amostras para exame parasitológico e identificação da
espécie de Leishmania. Uma vez confirmada a L. chagasi, coletar material sorológico em todos os cães
da área, a fim de avaliar a prevalência canina e desencadear as demais medidas.

8&)(-&9.:+)-&
Inquérito sorológico amostral – deverá ser realizado nas seguintes situações:
r NVOJDÎQJPTTJMFODJPTPTFSFDFQUJWPTmJTUPÊ POEFL. longipalpis ou L. cruzi foram detectadas, mas
não tenha sido confirmada a transmissão da LV humana ou canina, com a finalidade de verificar a
ausência de enzootia;
r NVOJDÎQJPTDPNUSBOTNJTTÈPNPEFSBEBFJOUFOTBmQFSNJUJSÃBWBMJBSBTUBYBTEFQSFWBMËODJBFN
cada setor, e, consequentemente, identificar as áreas prioritárias a serem trabalhadas.
O inquérito poderá ser realizado em todo o município ou em parte dele, dependendo do seu tamanho e da distribuição do vetor. Deve-se utilizar amostragem estratificada por conglomerados, podendo
ser o estrato o setor do Programa de Erradicação do Aedes aegypti (PEAa), bairro ou quarteirão.
Para cada setor, será calculada a amostra de cães, considerando-se a prevalência esperada e o número
de cães do setor.
Para os municípios que já tenham uma estimativa de prevalência conhecida, convém utilizar esse
valor como parâmetro. Caso contrário, utilizar a prevalência de 2%.
Setores com população canina inferior a 500 cães deverão ser agrupados com um ou mais setores
contíguos, para o cálculo da amostra. Por outro lado, em municípios com população inferior a 500 cães,
deverá ser realizado inquérito canino censitário.
Para mais informações, ver o Manual de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral (2006).
Inquérito sorológico censitário – deverá ser realizado nas seguintes situações:
r [POBVSCBOBEFNVOJDÎQJPDMBTTJêDBEPDPNPTJMFODJPTPFSFDFQUJWP DPNQPQVMBÉÈPDBOJOBNFOPS
que 500 cães;
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r TFUPSFTVSCBOPTEFNVOJDÎQJPTDPNQPQVMBÉÈPBDJNBEFIBC DMBTTJêDBEPTDPNPEFUSBOTmissão moderada ou intensa;
r [POBSVSBMEFNVOJDÎQJPTFNRVBMRVFSVNBEBTTJUVBÉ×FTEFUSBOTNJTTÈPEF-7
O objetivo é o controle, através da identificação de cães infectados, para a realização da eutanásia, como
também para avaliar a prevalência. Deverá ser realizado anualmente, no período de agosto a novembro, de
preferência, por no mínimo 3 anos consecutivos, independentemente da notificação de novos casos humanos
confirmados de LV.
Para não haver sobrecarga nos laboratórios centrais de saúde pública (Lacen) na realização dos exames,
o planejamento das ações deverá ser realizado em conjunto com as instituições que compõem o Programa de
Vigilância de LV no estado.

$%&'(&)*+,-+,().'/*0(&1+-2+&3-*
Duas técnicas diagnósticas sorológicas sequenciais para avaliação da prevalência e identificação dos
cães infectados em inquéritos caninos amostrais ou censitários são recomendadas: o teste imunocromatográfico rápido (TR) e o ELISA. O TR é recomendado para a triagem de cães sorologicamente negativos e
o ELISA para a confirmação dos cães sororreagentes ao teste TR.
A triagem com o TR poderá ser realizada a partir de amostras de sangue total, soro ou plasma. Para
exame confirmatório com ELISA, é indicada a utilização de amostra de soro sanguíneo, não sendo recomendado o uso de papel filtro.
O TR poderá ser realizado em campo ou em laboratório, de preferência, pela esfera municipal, enquanto o ELISA deverá ser realizado em Lacen ou em laboratórios e centros de controle de zoonoses
(CCZ) municipais, de acordo com a pactuação local. É importante que haja periodicamente o controle de
qualidade dos exames realizados. O Laboratório de Referência Nacional realiza o controle de qualidade
dos Lacen, e estes realizam o controle de qualidade das respectivas instituições no estado. As orientações
quanto à periodicidade e ao quantitativo de amostras para o controle de qualidade são definidas pelo Laboratório de Referência Nacional em conjunto com o Ministério da Saúde.
É importante ressaltar que, em situações nas quais o proprietário do animal exigir uma contraprova,
esta deverá ser uma prova sorológica, realizada por um laboratório da rede de referência. O tempo estimado para liberação do resultado dependerá do tempo de deslocamento da amostra até as referências, sendo
a média esperada de 15 dias. Os resultados liberados pelos laboratórios de referência serão considerados
oficiais para fins de diagnóstico da infecção e da doença.
Os laboratórios particulares ou pertencentes a universidades e clínicas veterinárias que realizem o
diagnóstico da LVC deverão participar do programa de controle de qualidade preconizado pelo Ministério da Saúde, enviando os soros para os laboratórios de referências (nacional ou estaduais). Aqueles
laboratórios poderão ainda estar oficializados dentro da rede de laboratórios estadual ou municipal, por
meio de atos normativos.

4-,(,)*+,-+56-7-'831+-+&1'06194-,(,)*+,-+56-7-'831
:(6(.(,)*+;+515<9)831+=<2)')
Medidas de proteção individual, tais como: uso de mosquiteiro com malha fina, telagem de portas
e janelas, uso de repelentes, não se expor nos horários de atividade do vetor (crepúsculo e noite) em ambientes onde este habitualmente pode ser encontrado.
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Manejo e saneamento ambiental, por meio da limpeza urbana, eliminação e destino adequado dos
resíduos sólidos orgânicos, eliminação de fonte de umidade, não permanência de animais domésticos
dentro de casa, dentre outras ações que reduzam o número de ambientes propícios para proliferação do
inseto vetor.
#$%$&$'()*(+)*/0-)
r /PTDBTPTEFEPBÉÈPEFBOJNBJT SFBMJ[BSFYBNFTPSPMÓHJDPQBSB-7BOUFTEBEPBÉÈP
r VTPEFUFMBTFNDBOJTJOEJWJEVBJTPVDPMFUJWPT
r DPMFJSBTJNQSFHOBEBTDPNEFMUBNFUSJOBB DPNPNFEJEBEFQSPUFÉÈPJOEJWJEVBMQBSBPTDÈFT
Ainda não há estudos que avaliem o uso das vacinas para LVC.

1-'$'()*'-*/+2.%+3-*
Em virtude das características epidemiológicas e do conhecimento ainda insuficiente sobre os vários
elementos que compõem a cadeia de transmissão da LV, as estratégias de controle desta endemia ainda
são pouco efetivas e estão centradas no diagnóstico e tratamento precoces dos casos humanos, redução da
população de flebotomíneos, eliminação dos reservatórios e atividades de educação em saúde.
Vale destacar que as ações voltadas para o diagnóstico e tratamento dos casos e as atividades educativas devem ser, em todas as situações, priorizadas, lembrando que as demais medidas de controle devem
estar sempre integradas, para que possam ser efetivas.
4%$-2.(56-)*'$%$&$'()*(+*/+2.%+3-*'+*,-.+%
A indicação das atividades voltadas para o controle vetorial dependerá das características epidemiológicas e entomológicas de cada localidade.
As recomendações propostas para cada área estão descritas conforme a classificação epidemiológica.
Para mais informações, ver o Manual de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral (2006).
As ações de controle deverão sempre ser realizadas de forma integrada.
4%$-2.(56-)*'$%$&$'()*(+*/+2.%+3-*'+*%-)-%,(.7%$+*/(2$2+
Eutanásia de cães
Recomendada a todos os animais com sorologia positiva ou parasitológico positivo.
Para a realização da eutanásia, basear-se na 3FTPMVÉÈPO EFEFNBJPEF, do Conselho
Federal de Medicina Veterinária, que dispõe sobre os procedimentos e métodos de eutanásia em animais
e dá outras providências, entre as quais merecem destaque:
r PTQSPDFEJNFOUPTEFFVUBOÃTJBTÈPEFFYDMVTJWBSFTQPOTBCJMJEBEFEPNÊEJDPWFUFSJOÃSJP RVF EFpendendo da necessidade, pode delegar sua prática a terceiros, que os realizará sob sua supervisão.
Na localidade ou município onde não existir médico veterinário, a responsabilidade será da autoridade sanitária local;
r SFBMJ[BS TFHVOEPBTMFHJTMBÉ×FTNVOJDJQBM FTUBEVBMFGFEFSBM OPRVFTFSFGFSFÆDPNQSBFBSNB[FOBNFOto de drogas, saúde ocupacional e a eliminação de cadáveres e carcaças;
r PTQSPDFEJNFOUPTEFFVUBOÃTJB TFNBMFNQSFHBEPT FTUÈPTVKFJUPTÆMFHJTMBÉÈPGFEFSBMEFDSJmes ambientais.
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Destino de cadáveres
Os cadáveres de animais submetidos à eutanásia ou que tiveram morte devido à leishmaniose deverão ser considerados como resíduos de serviços de saúde. Portanto, o destino dos cadáveres desses
animais deverá obedecer ao previsto na 3%$O EFEFEF[FNCSPEF, da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa), que dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos
de serviços de saúde.
$%&'(%)*+,-%./*%/012134)&1+/%/&')56'3%/*+/78/%.9%&:;1&+./
9+6+/&+*+/<(+/*+./&3+..1;1&+,-%./*'./(<)1&:91'.
As recomendações de vigilância e controle da LV diferem de acordo com a classificação epidemiológica dos municípios. Os municípios silenciosos devem focar as suas ações na vigilância entomológica
e vigilância de reservatórios domésticos, por meio da realização anual de levantamentos entomológicos
e inquéritos sorológicos amostrais da população canina, além de ações de saneamento ambiental e de
educação em saúde. Em municípios com registro de primeiro caso ou em situação de surto, recomenda-se
a realização de investigação entomológica para direcionamento do controle químico vetorial, bem como
atividades de saneamento ambiental, inquérito censitário canino anual no local de transmissão e eutanásia
dos cães sororreagentes. Nos municípios de transmissão esporádica, além das ações recomendadas para
os municípios silenciosos, recomenda-se a eutanásia dos cães sororreagentes, identificados por meio de
inquéritos sorológicos censitários anuais, bem como ações de vigilância e assistência de casos humanos.
Os municípios de transmissão moderada e intensa devem, adicionalmente às ações recomendadas aos
demais municípios (silenciosos e de transmissão esporádica), realizar o monitoramento entomológico e o
controle químico vetorial, por meio de dois ciclos anuais de aplicação de inseticidas de ação residual. Os
fluxogramas relativos às recomendações específicas para cada uma dessas classificações dos municípios
estão detalhados no Manual de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral (2006).
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