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RESUMO 
 

A leishmaniose é uma doença causada por parasitos intracelulares do gênero 
Leishmania, transmitida para humanos ou animais por insetos hematófagos 
contaminados. A doença possui dois tipos, sendo elas, a visceral e a tegumentar. A 
leishmaniose visceral humana é uma doença crônica e grave, que possui altas taxas de 
mortalidade, sendo comumente relatada na região nordeste do Brasil. Atualmente, 
possui diagnóstico por meio de vários métodos, sendo considerado padrão ouro o 
exame parasitológico. O tratamento baseia-se na utilização do fármaco N-metil 
glucamina-Glucantime®, no entanto em alguns casos o uso da Anfotericina B lipossomal 
é recomendado. Este trabalho justifica-se pelo número considerado de notificações da 
doença, com 14 casos entre os anos de 2015 a 2018 na cidade de Barão do Grajaú no 
estado do Maranhão. Com isso, o plano de ação tem como objetivo demonstrar o perfil 
epidemiológico do município e esclarecer sobre a doença, por meio de palestras a 
gestores públicos, população e aos funcionários das Unidades de Saúde, sendo de 
suma importância a capacitação dos profissionais para conseguir diagnosticar 
precocemente a doença, além da colaboração dos demais para reduzir a incidência e 
transmissão, através de medidas de controle e prevenção. 
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EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS OF VISCERAL LEISHMANIOSIS IN THE 

MUNICIPALITY OF BARÃO DE GRAJAÚ – MA 

 
ABSTRACT 

 

Leishmaniasis is a disease caused by intracellular parasites of the genus Leishmania. It 
is transmitted to humans or animals by contaminated hematophagous insects. The 
disease presents two types, the visceral and tegumentary forms. Human visceral 



leishmaniasis is a chronic and severe disease, which has high mortality rates and it is 
commonly reported in northeastern Brazil. Currently, it is diagnosed by several methods, 
in which the parasitological examination is considered the gold standard method. The 
treatment is based on the drug N-methyl glucamine-Glucantime®. However, the use of 
liposomal Amphotericin B is recommended in some cases. This study is justified by the 
number of notifications of the disease, with 14 cases between 2015 and 2018 in the city 
of Barão do Grajaú in the Maranhão State. The objective of this action plan is to 
demonstrate the epidemiological profile of this location and to clarify issues about this 
disease by making lectures to public managers, population and employees of the health 
unit, emphasizing how important is the qualification of the professionals to be able to 
diagnose disease and the collaboration of others to reduce its incidence and 
transmission by taking control and prevention actions. 

 
Keywords: Visceral Leishmaniasis. Epidemiology. Prevention of diseases 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

A leishmaniose é uma doença causada por parasitos intracelulares, denominados 

Leishmania. Possui diversas espécies distribuídas por todo mundo, sendo comumente 

relatado no Brasil o gênero L. chagasi. Sua transmissão ocorre por meio de insetos 

hematófagos contaminados que disseminam a doença entre humanos e animais (1). 

Os principais tipos de Leishmaniose são a visceral e a tegumentar, as quais 

acometem as vísceras e mucosas, respectivamente (2). Amplamente distribuída em 

todo o mundo a Leishmaniose Visceral, é uma doença crônica e grave, sendo 

considerada uma doença negligenciada devido as altas taxas de mortalidades quando 

não tratada, evoluindo para letalidade cerca de dois anos após a sintomatologia. O alto 

índice de mortalidade pode estar relacionado com a falta de acesso da população aos 

métodos diagnósticos e tratamento (3-4). 

A Leishmaniose Visceral foi primeiramente relatada no Brasil no ano de 1934. Com 

a migração da população para as áreas urbanas, esta doença acabou pode se propagar, 

não sendo mais restrita a região rural. Diversos estudos epidemiológicos observaram 

uma alta prevalência da doença na região nordeste do Brasil (5,4,6). 

Atualmente seu diagnóstico ocorre por meio de técnicas que irão analisar as 

amostras obtidas do paciente, seja humano ou animal, sendo considerado padrão ouro 

o exame parasitológico (7). Seu tratamento baseia-se no uso do fármaco N-metil 

glucamina-Glucantime®. No entanto, alguns pacientes, como gestante e pessoas acima 

de 50 anos, utilizam Anfotericina B lipossomal (8-9). 



Para que haja um controle efetivo da doença necessita-se que os casos sejam 

notificados, ajudando assim na tomada de devidas providências, seja no combate aos 

vetores responsáveis por sua transmissão ou na eutanásia de animais infectados (10). 

O Município de Barão de Grajaú no Maranhão é composto por quase 20 mil 

habitantes, cidade que vem crescendo economicamente com o surgimento de grandes 

estabelecimentos comerciais, que geram empregos e melhoram a renda do município. 

Faz parte da Unidade Regional de Saúde de São João dos Patos, possui atualmente 9 

equipes de Estratégia de Saúde da Família sendo 4 na zona urbana e 5 na zona rural. 

Todas as equipes possuem médico em sua composição, mas frequentemente há rodízio 

desses profissionais pelo fato de alguns pedirem demissão por motivos pessoais. A 

saúde do município vem se destacando no cenário estadual, pois há um grande 

investimento, por parte do gestor municipal, como exemplo todas as equipes da zona 

urbana já possuem o prontuário eletrônico implantado, sendo que cada ACS possui seu 

tablet para facilitar o trabalho dos mesmos. 

A equipe como todo trabalha com demanda programática, mas tem-se bastante 

acolhimento para com aqueles pacientes que chegam em demanda espontânea, 

procurando na medida do possível encaixá-lo para que o mesmo tenha suas 

necessidades resolvidas. Nossa equipe procura sempre desenvolver as ações e 

atividades necessárias para a melhoria da qualidade da saúde de nossos usuários. 

Este projeto de intervenção justifica-se pelo número de casos de Leishmaniose 

Visceral Humana na cidade de Barão do Grajaú – MA, obtidos por meio do Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN), os quais demonstrando 14 casos 

notificados entre os anos de 2015 a 2018, sendo 9 pacientes do sexo masculino e 5 

casos no sexo feminino, tendo o caso de uma criança evoluído para óbito (11). Diante 

da real situação, o trabalho tem como objetivo fornecer informações capazes de 

subsidiar gestores do município de Barão de Grajaú - MA, na elaboração e execução de 

proposta de ação para o controle e prevenção da Leishmaniose. 

 
2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

A leishmaniose é uma doença parasitária negligenciada, ocasionada por um protozoário 

intracelular do gênero Leishmania. Este parasito possui ciclo heteroxênico, ou seja, 

necessita de um hospedeiro vertebrado e outro invertebrado para conseguir completar 

seu ciclo biológico e assim estabelecer a doença (Figura 1) (4). Sua transmissão ocorre 



por meio de picadas de fêmeas de insetos infectados, denominados flebotomíneo, 

pertencentes ao gênero Lutzomyia, comumente associado a espécie L. longipalpis (12). 

Figura 1. Ciclo da Leishmaniose: Os estágios 2, 3 e 4 representam o ciclo dentro do 
hospedeiro vertebrado, no qual as formas promastigotas são fagocitadas e transformadas em 
amastigotas, ocorrendo posteriormente a ruptura dessas células fagocitárias. Os estágios 5, 6, 
7, 8 e 1 estão relacionadas ao ciclo do hospedeiro invertebrado, no qual o inseto hematófago 
ingere macrófagos contaminados, há a transformação de amastigota para promastigota, se 
multiplicam no intestino e ao picar uma pessoa sadia transmite a doença. Fonte: Adaptado de 
CDC 2013. 

 

Segundo (2), existem dois tipos de leishmaniose: a visceral, conhecida 

popularmente como calazar, no qual acomete órgãos e vísceras, sendo os cães seus 

principais reservatórios, ocorrendo ocasionalmente em humanos; A leishmaniose 

tegumentar americana, ocorre na pele e mucosas, podendo se manifestar como 

cutânea, cutaneomucosa e cutânea difusa. Devido essas formas de leishmaniose 

tegumentar ocorrem internamente, há uma dificuldade em detecta-las e assim obter a 

cura (13). 

Existem diversas espécies de Leishmania, cada uma delas relacionadas com os 

dois tipos da doença e região geográfica. A classificação dessas espécies é baseada 

nas características morfológicas, patogenicidade e tipo de lesão que produz, além de 

relatos epidemiológicos (14). As manifestações clínicas relacionadas a doença é 



dependente do mosquito vetor, da espécie de Leishmania e da resposta imunológica do 

hospedeiro (15). 

A leishmaniose visceral (LV) é uma doença crônica e grave, podendo ser letal 

quando não tratada adequadamente (16). É considerada um problema de saúde pública, 

devido crescimento significativo nos últimos anos, com altas taxa de mortalidades e 

disseminação endêmica em regiões atingidas pela pobreza. A infecção pelos gêneros 

de LV podem desencadear diversas manifestações clínicas, bem como serem 

assintomáticas, ocorrendo tanto no humano como em cães (2). 

A LV é a terceira infecção mais associada ao HIV, essa coinfecção desempenha 

papel importante na expansão da LV, dificultando o controle da mesma. Devido essa 

associação, existe um sinergismo na resposta imune celular do paciente, ou seja, a 

infecção por HIV acaba por reduzir a resposta ao tratamento (17-18). Além disso a 

desnutrição está associada a uma levada carga parasitária de LV, principalmente em 

crianças pequenas (1). 

No Brasil, a LV é uma doença endêmica, no entanto têm sido registrados surtos 

frequentes. Nos anos 80 a doença era restrita às áreas rurais do nordeste brasileiro, 

entretanto houve uma disseminação para outras regiões, no qual dentre os 27 estados 

brasileiros, 19 deles foram registrados casos de LV, mantendo prevalência na região 

nordeste (10,9). 

Segundo (5), a migração da população rural para área urbana sem as devidas 

condições de infraestrutura adequada para moradia e saneamento, acabou por 

urbanizar a LV alterando seu perfil epidemiológico. Além disso, alguns fatores levaram 

a alteração da ecologia dos vetores, como desmatamento, ajudando também na 

disseminação da doença em áreas antes não endêmicas (18). 

Epidemias devastadoras da LV foram relatadas na África Oriental e no 

subcontinente indiano (1). Sua incidência global varia entre 0,2 a 0,4 milhões de novos 

casos por ano, com taxas de letalidade entre 10 a 20%, ou seja, 20 a 40.000 mortes por 

ano (19). No Brasil entre os anos de 2007 a 2015, foram notificados 33.488 casos de 

LV com 2.130 (6,4%) evoluindo para óbito neste período (18). No município de São Luís, 

no estado do Maranhão, entre os anos de 2010 e 2015 segundo a plataforma DATASUS 

(Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde) foram notificados 944 casos 

de LV com média de 157,4 casos por ano, sendo o ano de 2015 o que houve maior 

número com 281 casos notificados (4). 

O Diagnóstico rápido e eficiente da LV é crucial para o melhor prognóstico da 

doença. Com isso, a mesma pode ser diagnosticada pelo emprego de algumas técnicas 



cujas amostras analisadas podem ser tanto de humanos como de cães. No entanto, não 

existe ainda uma técnica completamente sensível e específica. O diagnóstico 

laboratorial da leishmaniose visceral é baseado em métodos parasitológicos, 

sorológicos e moleculares (7,9). 

O exame parasitológico tem sido ainda considerado o padrão-ouro para o seu 

diagnóstico. É caracterizado pela identificação do parasito em tecido obtido por biópsia 

ou punção aspirativa do baço, fígado, medula óssea, linfonodos ou sangue. Além disso, 

o parasito pode ser isolado por meio de cultura in vitro, obtendo-se formas promastigotas 

crescidas (9,18). 

No que se refere aos testes sorológicos, é possível detectar anticorpos circulantes 

anti-Leishmania. Vários são os testes sorológicos utilizados no diagnóstico de 

leishmaniose visceral humana e canina, como por exemplo, teste de fixação de 

complemento, aglutinação direta e western blot, no entanto os mais utilizados são a 

reação de imunofluorescência indireta (RIFI) e o ensaio imunoenzimático (ELISA). 

Essas técnicas de detecção de anticorpos compartilham alta sensibilidade para doença 

visceral aguda, mas não são estritamente específico para esta fase da doença. 

Em relação aos testes rápidos, o Ministério da Saúde tem distribuído o teste de 

Imunofluorescência Indireta (IFI-BioManguinhos®) cuja sensibilidade e especificidade 

varia em torno de 60% a 100%, no entanto existem relatos de reação cruzada com 

anticorpos caninos infectados por outras doenças (20-21). Outro teste rápido utilizado 

para o diagnóstico em humanos é o Kalazar DetectTM, o qual possui 93,9 % de 

sensibilidade e 95,3 % de especificidade. É um teste de imunoensaio qualitativo, que se 

baseia na reação do sangue do paciente com o antígeno rK39 recombinante da 

Leishmania, obtendo o resultado visualmente após 10 minutos (22). 

Em relação ao tratamento da doença, desde a década de 1940 os medicamentos 

antimoniato de N-metil glucamina-Glucantime® e estibogluconato de sódio-Pentostan®, 

antimoniais pentavalentes, vêm sendo utilizados como primeira escolha. No entanto, 

apresentam perigosos efeitos adversos, custos elevados e diversos graus de eficácia 

(8). 

Em alguns casos, como por exemplo, gestantes, pacientes com insuficiência renal 

ou hepática, pancreatopatias, transplantados, portadores de doenças cardiovasculares 

(arritmia cardíaca, pacientes em uso de drogas antiarrítmicas ou beta-bloqueadores e 

pacientes com alterações cardíacas decorrentes da doença de Chagas) esse 

medicamento não é indicado, sendo utilizado anfotericina B lipossomal (9-10). 



A Anfotericina B tem indicação leishmanicida e é considerada um dos fármacos 

mais potentes que estão no mercado farmacêutico. Sua eficácia in vitro e in vivo tem 

como alvo as formas promastigotas e amastigotas. No entanto, apresenta 

nefrotoxicidade, sendo necessário um cuidado maior durante o tratamento (9). 

Em relação ao cão, o Ministério da Saúde não recomenda que sejam tratados, 

pois pode existir um mascaramento da saúde do animal. Ao serem tratados, os sintomas 

da doença desaparecem, entretanto, os mesmos permanecem sendo um reservatório, 

podendo ocorrer recidivas, bem como ocorrer a transmissão para os flebotomíneos 

(23). 

A investigação epidemiológica de casos de leishmaniose visceral humana é 

importante para identificação e verificação de área endêmica ou novo local de 

transmissão, realização de busca ativa de casos novos, além de orientação para 

medidas de controle, de acordo com epidemiologia da área. Em termos de medidas de 

proteção individual, recomenda-se o uso de mosquiteiro com malha fina, telagem em 

portas e janelas, repelentes, a não exposição em horários de atividade do vetor 

(crepúsculo e noite) (10). 

O controle do vetor é realizado por meio de substância química (cipermetrina e 

deltamitrina) nas paredes internas e externas e nos tetos das casas no final do período 

chuvoso. Além disso, é essencial adotar medidas em relação aos reservatórios no ciclo 

urbano ou rural, realizando-se inquéritos soroepidemiológicos a fim de detectar os 

animais infectados e, posteriormente, eutanásia-los (23). A eutanásia de cães é 

recomendada pelo Ministério da Saúde nesses casos. O procedimento é baseado na 

Resolução nº 1.000, de 11 de maio de 2012, do Conselho Federal de Medicina 

Veterinária, que dispõe sobre os procedimentos e métodos de eutanásia em animais 

(24). 

A legislação ambiental brasileira, mais especificamente a Resolução nº 358, de 29 

de abril de 2005 do CONAMA (Conselho Nacional de Meio Ambiente), no artigo 16 

recomenda que a carga microbiana desses animais sejam reduzida e, posteriormente, 

sejam encaminhados para um aterro sanitário ou local devidamente licenciado, ou ainda 

podendo ser sepultados em cemitério de animais (25). Diante disso, (26) sugerem que 

tal prática seja substituída pela imunização dos animais, a qual já tem sido 

comercializada no Brasil, mas os programas públicos de Saúde não têm a adotado. 



 
 

2 PLANO OPERATIVO 
 
 

SITUAÇÃO 
PROBLEMA 

OBJETIVOS METAS/ PRAZOS AÇÕES/ ESTRATÉGIAS RESPONSÁVEIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leishmaniose 
Visceral 

Identificar o perfil 
epidemiológico da leishmaniose 
visceral no município de Barão 
de Grajaú, estado do Maranhão 
entre os anos de 2015 a 2018. 

Quantificar os casos que 
obtiveram cura e os que 
levaram a óbito. 
A coleta dos dados será 
entre o mês de setembro 
a outubro de 2018. 

Fazer levantamento dos casos de 
leishmaniose visceral no SINAN. 

Janny 

Levantar dados de casos 
diagnosticados de leishmaniose 
visceral por município de 
residência de munícipes de 
Barão de Grajaú nos últimos 4 
anos; 

Identificar a prevalência 
do sexo, o perfil 
econômico e a idade dos 
acometidos. 
Os dados serão 
recolhidos entre o mês de 
setembro a outubro de 
2018. 

Buscar dados no SINAN Janny 

Fornecer informações capazes 
de subsidiar gestores do 
município de Barão de Grajaú - 
MA. 

Apresentar  o perfil 
epidemiológico traçado; 
Esclarecer sobre  a 
doença; 
Solicitar elaboração e 
execução de proposta de 
ação para o controle e 
prevenção desta doença; 
Cobrar capacitação dos 
funcionários das 
Unidades de Saúde. 

Preparar material para palestras 
ministradas no auditório da 
secretaria de saúde, bem como 
demonstrar as planilhas obtidas 
com o número de casos. 

Janny 



 
 
 

  Quantificar o percentual 
de enfermeiros de cada 
Unidade de Saúde que 
irão realizar a 
capacitação. 
Todas as metas acima 
citadas serão realizadas 
entre o mês de outubro a 
novembro de 2018. 

  

Informar sobre a doença, por 
meio de palestras educativas, 
aos funcionários da Unidade de 
Saúde, bem como a população. 

Esclarecer sobre as 
formas de transmissão, 
prevenção e tratamento 
da doença. 
Aumentar as medidas de 
prevenção. 
Realização  das 
palestradas serão  no 
período de outubro a 
novembro de 2018. 

Preparar material para 
apresentação de palestras 
educativas na Unidade de Saúde. 

Janny 

Agentes de Saúde 

Técnicos em 
Enfermagem 

Mostrar a importância de se 
diagnosticar precocemente essa 
patologia. 

Reduzir o número de 
casos de LV; 
Aumentar o diagnóstico 
precoce; 
Melhorar o prognóstico da 
doença. 
A apresentação será 
executada no período de 
outubro a novembro de 
2018. 

Preparar material para 
apresentação de palestras 
educativas na Unidade de Saúde. 

Janny 

Agentes de Saúde 

Técnicos em 
Enfermagem 



3 PROPOSTA DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO PLANO 
 

Para avaliar a proposta de intervenção será utilizado como indicadores o 

percentual de indivíduos acometidos pela doença no período de 2015 a 2018, 

notificados no SINAN, sendo estes resultados expressos em planilhas. 

As palestras educativas para a população e funcionários das Unidades de Saúde, 

serão realizadas duas vezes por semana em cada unidade no período de um mês. 

Sendo utilizada como indicador a proporção atingida da população e funcionários de 

Unidades de Saúde em cada palestra, expressando esses dados em planilhas ao 

término do mês. 

A respeito dos gestores públicos serão ministradas duas palestras em meses 

distintos, com intuito de sensibilizá-los e cobrar alguma ação em relação à doença como, 

capacitação aos funcionários das Unidades de Saúde. Para realizar o acompanhamento 

serão utilizados como indicador a proporção de profissionais que participaram do 

treinamento, bem como o período que ocorreu, sendo por fim confeccionado relatórios 

com os dados. 

 
4 CONCLUSÃO 

 

A Leishmaniose Visceral é uma doença grave e muitas vezes letal, sendo 

necessárias medidas que visem à redução da incidência e transmissão da doença. 

Diante disso, pode-se constatar que essa intervenção reduzirá a LV no município, por 

meio de palestras educativas a população e a gestores públicos, assim como, capacitará 

funcionários da Unidade de Saúde, preparando-os para diagnosticar precocemente 

possíveis casos, pois quanto mais cedo o diagnóstico, melhores as chances de cura do 

paciente. 
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