SINAIS E SINTOMAS NO C°O
A maioria dos c¡es com Leishmania infantum n¡o
desenvolve sinais e sintomas clÀnicos aparentes da
doen≈a. Por«m, quando esta se manifesta, os mais
frequentes s¡o:
Apatia (des¿nimo, fraqueza, sonol»ncia);
Perda de apetite;
Emagrecimento progressivo;
Feridas na pele, no focinho, orelhas, articula≈”es e
cauda que demoram a cicatrizar;
Descama≈¡o e perda de pelos;
Crescimento exagerado das unhas;
Problemas oculares;
Diarreia com sangue.

Diante de um c¡o com
suspeita de leishmaniose
visceral, a Secretaria
Municipal de Saÿde
deverø ser
notiﬁcada.
As pessoas que
apresentarem sintomas
da doen≈a devem procurar
uma unidade
de saÿde.

LEISHMANIOSE
VISCERAL

SINAIS E SINTOMAS NO HOMEM
Febre irregular de longa dura≈¡o (mais de 7 dias);
Falta de apetite, emagrecimento, fraqueza;
Aumento abdominal (pelo aumento do fÀgado e do
ba≈o com o passar do tempo);
Anemia;
Sangramentos (fase mais avan≈ada da doen≈a).
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PREVEN•°O ß O MELHOR REMßDIO

O QUE ß
LEISHMANIOSE VISCERAL ?
A leishmaniose visceral « uma doen≈a grave que atinge
c¡es e humanos. Ela « causada pelo parasita
Leishmania infantum e pode evoluir para a morte em
95% dos casos em humanos. Idosos, crian≈as e
imunodeprimidos t»m maior risco de desenvolver a
forma grave da doen≈a.

COMO A DOEN•A ß
TRANSMITIDA PARA O HOMEM?
Somente por meio da picada da f»mea de fleb—tomo
que tenha se alimentado do sangue de um animal com
Leishmania infantum (geralmente o c¡o, na ørea
urbana; e, com menos frequ»ncia, animais silvestres,
em ørea de mata). O fleb—tomo « conhecido como
‘mosquito-palha’, sendo um inseto muito pequeno
(com menos de 3mm), quase transparente.

CICLO DA DOEN•A
EM AMBIENTE URBAN0

COMO TRATAR A
LEISHMANIOSE VISCERAL?
Em humanos: O tratamento existe, « gratuito, e estø
disponÀvel na rede de servi≈os do SUS. Quanto mais
precoce o diagn—stico, maiores ser¡o as chances de cura.

Evitar a cria≈¡o de porcos e galinhas em ørea urbana;

Em c¡es: O tratamento n¡o « uma medida de saÿde
pÿblica para controle da doen≈a, sendo, exclusivamente,
uma escolha do proprietørio do animal, e sob
responsabilidade do m«dico veterinørio. Al«m disso, ele
n¡o elimina totalmente o parasita no c¡o, apenas diminui
os sintomas. Por isso, recomenda-se o uso de produtos
repelentes contra o mosquito-palha no c¡o em tratamento
(coleiras e/ou ampolas inseticidas).
A eutanøsia ainda « a medida de saÿde pÿblica
recomendada para todos os c¡es com diagn—stico positivo
para leishmaniose visceral, seguindo as orienta≈”es da
Portaria GM/MS né 1138, de 23 de maio de 2014, e da
Resolu≈¡o né 1000, de 11 de maio de 2012, do Conselho
Federal de Medicina Veterinøria. O n¡o cumprimento
dessas orienta≈”es pode constituir crime contra a saÿde
pÿblica por contribuir para a propaga≈¡o da doen≈a.

S— podem ser utilizadas vacinas aprovadas pelo
Minist«rio da Agricultura em c¡es sem sintomas e
com exames negativos para leishmaniose visceral;
N¡o protege 100% dos c¡es vacinados; por isso,
deve-se adotar, ao mesmo tempo, as medidas de
preven≈¡o recomendadas para os animais;

C¡o infectado

Humano

O mosquito-palha se reproduz em locais sombreados e
com acÿmulo de mat«ria org¿nica em decomposi≈¡o.
Por isso, « recomendado:
Embalar adequadamente o lixo;

VACINA EM C°ES
F»mea do
inseto

CONTROLE E PREVEN•°O DA
LEISHMANIOSE VISCERAL

Todos os animais que apresentarem exames positivos
para leishmaniose visceral, mesmo os vacinados,
estar¡o passÀveis das medidas sanitørias vigentes.

Manter a casa e o quintal limpos e livres de fezes de
animais, frutos em decomposi≈¡o e restos de
madeira;
Realizar a poda peri—dica de ørvores, recolhendo
folhas e frutos;
Vedar bem as composteiras;
Usar roupas adequadas, como bon«, camisa de
manga comprida, cal≈as e botas, quando
permanecer em ørea de mata ou no entorno,
especialmente a partir das 17h, horørio de maior
atividade do mosquito-palha.

E mais:
Em ørea de transmiss¡o, manter os c¡es em
ambiente telado com malha ﬁna, evitar passeios ao
entardecer e utilizar coleiras impregnadas com
deltametrina e/ou ampolas repelentes de insetos;
Adotar a posse responsøvel do animal, n¡o permitindo
que ﬁque solto nas ruas e nunca abandonø-lo. Al«m
de ser considerado crime ambiental, c¡es
abandonados em øreas de transmiss¡o contribuem
para a expans¡o da doen≈a;
Permitir o acesso das autoridades sanitørias ao
domicÀlio, para coleta sorol—gica dos c¡es com
suspeita da doen≈a ou em ørea de transmiss¡o.

