
 

NOTA TÉCNICA Nº 11/20161 

Assunto: Confirmação de Caso Autóctone de Leishmaniose Visceral  

em um Paciente Humano em Porto Alegre 

 

Em face ao alerta epidemiológico emitido pela Coordenação Geral de Vigilância em 

Saúde (CGVS) de Porto Alegre2 com a confirmação do primeiro caso autóctone de 

Leishmaniose Visceral em paciente humano (em Porto Alegre), o CRMV-RS vem reforçar aos 

médicos veterinários a relevância dessa zoonose e que fiquem atentos aos animais que 

chegarem para atendimento ou que já estejam sendo tratados com sintomatologia 

semelhante a essa doença de notificação compulsória. 

A Leishmaniose é uma doença de manifestação cutânea ou visceral, causada por um 

protozoário do gênero Leishmania. Acomete homens e animais, tanto domésticos quanto 

silvestres, levando, inclusive, a óbito. Para a doença ocorrer, é necessário um vetor 

(flebotomíneos) e um reservatório, ambos infectados. 

No Brasil, a Leishmaniose Visceral (LV) é uma doença endêmica. Deixou de ser uma 

doença da zona rural se expandindo para a zona urbana, visto o grande poder de adaptação do 

vetor, que se reproduz em matéria orgânica, encontrado em abundância nas cidades. No 

Brasil, verifica-se a ocorrência do ciclo zoonótico da LV principalmente pela L. infantum 

chagasi, sendo o cão o principal reservatório, e a ocorrência da infecção canina geralmente 

precede a ocorrência dos casos humanos. 

Nos cães, a Leishmaniose Visceral Canina (LVC) pode cursar assintomática. Ou pode 

cursar com os seguintes sinais: debilidade, alterações dermatológicas (descamação na pele, na 

orelha...), crescimento exagerado das unhas, sinais oculares (alopecia ao redor dos olhos), 

emagrecimento, linfoadenomegalia, entre outros. Tanto os cães assintomáticos quanto os 

sintomáticos são infectantes e, portanto, são reservatórios e transmissores da doença. 

O diagnóstico segue recomendação do Ministério da Saúde (MS). Triagem pelo teste 

rápido (DPP) e confirmação pela técnica ELISA e exame parasitológico (certeza da 

positividade). O tratamento nos cães continua proibido, conforme Portaria Interministerial 

nº1426/20083 que proíbe o tratamento da LVC com produtos de uso humano ou não 

registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Segundo nota 

técnica conjunta nº 001/2016 MAPA/MS4, foi autorizado o registro do produto importado 

Milteforan (princípio ativo Miltefosina) no MAPA, porém o medicamento ainda não está 

disponível no Brasil. Essa mesma nota ressalta que o tratamento de cães com LVC não se 

configura uma medida de saúde pública para o controle da doença. Assim, destaca-se que o 

animal tratado continua como reservatório, não sendo, assim, a solução do problema. 
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O Manual de LV do MS5 trata das diretrizes a serem seguidas com relação a essa 

zoonose. Objetiva reduzir os riscos de infecção através do controle do vetor e do reservatório 

doméstico, o cão. Conforme o documento, as medidas mais efetivas para evitar e controlar a 

transmissão humana é a redução da população de flebotomíneos, eliminação dos 

reservatórios urbanos com eutanásia dos reservatórios domésticos em áreas de transmissão, 

diagnóstico e tratamento precoce dos casos humanos e atividades permanentes de educação 

em saúde. Já existe uma vacina liberada para os cães, porém o MS não recomenda seu uso. 

Assim, nosso papel como Conselho é alertar os colegas médicos veterinários para que 

estejam atentos aos animais que apresentarem sintomatologia compatível, principalmente nas 

áreas onde já foram identificados a presença do vetor e de animais positivos. Para informações 

sobre essas áreas, procure os setores responsáveis pelas zoonoses da Secretaria Estadual de 

Saúde6 ou nas Secretarias Municipais de Saúde. É importante que os profissionais médicos 

veterinários estejam atentos e articulados com as Vigilâncias dos municípios para o diagnóstico 

e acompanhamento dos casos. 

É muito importante a sensibilização e a colaboração dos colegas para identificação, 

suspeita e diagnóstico de animais e notificação dos casos. Somente com vigilância ativa e 

educação em saúde poderemos colaborar no controle e na não disseminação dessa 

importante zoonose. Somos todos profissionais de saúde. 
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