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As Leishmanioses Viscerais são um grande problema de saúde pública, caracterizada por febre de longa 

duração, perda de peso, astenia, anemia, dentre outras manifestações. Quando não tratada, pode evoluir 

para óbito em mais de 90% dos casos.  A Leishmaniose Tegumentar American é uma zoonose produzida 

por várias espécies de protozoários e transmitida por vetores, apresenta lesões cutâneas e na mucosa, a 

cutânea apresenta-se de forma: localizada, é a mais frequente e caracteriza-se por uma única lesão, pode 

surgir também com presença de várias lesões menos comum. É importante a identificação precoce dos 

pacientes que poderão evoluir para um quadro avançado da doença, podendo reduzir a letalidade por meio 

de medidas terapêuticas e profiláticas. Este projeto de intervenção pretende alcançar conhecimento mais 

fidedigno sobre os casos de leishmaniose no município, iniciar uma atualização no sistema de informação 

e realizar o envolvimento dos profissionais de saúde e da população na conscientização voltada à 

prevenção e ao combate da infecção. Acredita-se que será o início de um processo de implantação de 

ações que impactará diretamente nos índices e níveis de prevalência da infecção e contribuirá para a 

melhoria da qualidade de vida da população, além de manter o monitoramento da situação 

epidemiológica.  
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Visceral Leishmaniasis is a major public health problem, characterized by long-term fever, weight loss, 

asthenia, anemia, among other manifestations. When left untreated, it can progress to death in more than 

90% of cases. American Tegumentary Leishmaniasis is a zoonosis produced by several species of 

protozoa and transmitted by vectors, it presents cutaneous and mucosal lesions, the cutaneous is presented 

in a localized way, it is the most frequent and is characterized by a single lesion, it can appear also with 

the presence of several less common injuries. Early identification of patients who may progress to an 

advanced stage of the disease is important, and may reduce lethality through therapeutic and prophylactic 

measures. This intervention project aims to achieve more reliable knowledge about the cases of 

leishmaniasis in the municipality, to initiate an update in the information system and to involve health 

professionals and the population in raising awareness aimed at preventing and fighting infection. It is 

believed that it will be the beginning of a process of implementation of actions that will directly impact 

the infection prevalence rates and levels and will contribute to the improvement of the population's 

quality of life, in addition to maintaining the monitoring of the epidemiological situation.  
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Introdução  



  

O município de Barras é a 7º maior cidade do Estado do Piauí, encontra-se 

localizado no Território de Desenvolvimento dos Cocais, e segundo dados 

disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, o município 

possui uma população estimada em 2019 de 47.066 habitantes, sendo 80% na zona 

urbana e 20% na zona rural. A área urbana é composta pela cidade sede do município e 

pelos povoados mais populosos, Santinho com 2.042 imóveis, São Cristóvão com 986 

imóveis e Vila França 637 imóveis (IBGE, 2019).  

Todos as localidades do município estão recebendo ações voltada as 

Leishmanioses. A Leishmaniose Visceral (LV) se mantém como grande problema de 

saúde pública apresentando uma mortalidade no mundo todo estimada em mais de 59 

mil óbitos por ano, e a maioria desses casos (90%) registrados, se concentram em 

apenas seis países: Bangladesh, Etiópia, Brasil, Índia, Sudão e Sudão do Sul (WHO, 

2015).  

Já a Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma zoonose produzida por 

várias espécies de protozoários e transmitida por vetores (flebotomíneos) (ROCHA et 

al., 2015).  

Até a década de 70 no Brasil eram doenças consideradas essencialmente rurais 

de transmissão doméstica. Entretanto, tem ocorrido nos últimos anos uma expansão 

geográfica e em magnitude, tornando-se um problema em áreas urbanas (OLIVEIRA et 

al., 2008). Fenômeno esse observado de forma preocupante em vários bairros e 

localidades da zona rural do município de Barras – PI, onde se obteve um numero 

elevado de casos (DATASUS, 2018).   

Essa alta da prevalência da doença relaciona-se ao aumento da densidade 

populacional, das migrações, das condições inadequada de vida da população e 

alterações ambientais, além da adaptação do vetor ao meio urbano (OLIVEIRA et al., 

2008).  

Em 2017, foi acordado entre os delegados dos países endêmicos, através da 

Reunião Regional de Leishmanioses, o Plano de Ação de Leishmanioses nas Américas 

2017-2022, que estipula os indicadores, as metas e ações para cumprir com os 

compromissos. Com objetivo de reduzir a morbidade e mortalidade da infecção por 

meio do fortalecimento do diagnóstico, vigilância, tratamento, reabilitação, prevenção e 

controle (OMS, 2018).  

  



O presente trabalho tem como objetivo geral desenvolver ações voltadas para o 

controle e prevenção da Leishmaniose Visceral e Tergumentar Americana,  tendo como 

benefício a identificação e eliminação do vetor causador da doença, no município de 

Barras – PI.  

  

2 Desenvolvimento  

  

2.1 Aspectos conceituais e epidemiológicos sobre a Leishmaniose Visceral e 

Tergumentar  

  

A Leishmaniose Visceral é uma doença sistêmica, caracterizada por febre de 

longa duração, perda de peso, astenia, anemia, dentre outras manifestações. Quando não 

tratada, pode evoluir para óbito em mais de 90% dos casos. Os principais fatores de 

risco para morte são as complicações infecciosas e hemorrágicas (RODRIGUES et al., 

2017).  

A leishmaniose tegumentar apresenta lesões cutâneas e na mucosa, a cutânea 

apresenta-se de forma: localizada, é a mais frequente e caracteriza-se por uma única 

lesão, pode surgir também com presença de várias lesões menos comum. A forma com 

lesões em mucosa é secundária às lesões cutâneas, surgindo meses ou anos após a 

resolução das lesões de pele, acometendo principalmente as mucosas de vias aéreas 

superiores4 (ROCHA et al., 2015).  

Portanto, é de fundamental importância a identificação precoce dos pacientes que 

poderão evoluir para um quadro avançado da doença, podendo reduzir a letalidade por 

meio de medidas terapêuticas e profiláticas. Para desenvolver ações de enfrentamento ao 

flebotomíneo, prevenção e atenção á Leishmaniose Visceral, o município de Barras 

conta com a seguinte força de trabalho: Estratégia de Saúde da Família - ESF, Agente de 

Combate a Endemias - ACE , Agentes Comunitários de Saúde - ACS, Promotoria de 

Justiça, Centro de Controle de Zoonoses e Coleta de Lixo.   

De acordo com dados do Sistema de Informação  de Agravo e Notificação 

(SINAN), foram registrados de 2014 a 2018, 108 casos de Leishmaniose Visceral e 04 

Tegumentar Americana, totalizando 112 casos, sendo 41 confirmados, 69 descartados, 

02 inconclusivos. Houve 16 zonas acometidas: dentre eles 09 bairros na zona urbana e 

07 localidades rurais (DATASUS, 2018).  



A situação epidemiológica do município de Barras, corrobora com a afirmação 

de Oliveira (2008) em que a leishmaniose está cada vez mais urbanizada, após ao 

aumento da migração e consequentemente da densidade demográfica.  

Em virtude das características epidemiológicas da leishmaniose. Deve-se ter 

ciência que as estratégias aqui adotadas serão distintas, flexíveis e adequadas a cada 

foco ou região. Para definição das estratégias foram considerados os aspectos 

epidemiológicos, bem como seus determinantes. Onde se necessitou tomar 

conhecimento da descrição do caso; a distribuição espacial; a investigação da área onde 

se busca saber sobre a presença dos animais e de lixo exposto e as condições de moradia 

da população, com base no que preconiza o guia de vigilância em saúde (BRASIL, 

2017).  

As medidas direcionadas ao vetor englobam a maioria já destacadas 

anteriormente nas ações e orientações individuais, além das quais é recomendado o uso 

de inseticida de ação residual para obter-se o controle químico em áreas de ocorrência 

de mais de um caso (BRASIL, 2016).  

Em virtude das características epidemiológicas da Leishmaniose, deve-se ter 

ciência que as estratégias aqui adotadas serão distintas, flexíveis e adequadas a cada 

foco ou região. Para definição das estratégias foram considerados os aspectos 

epidemiológicos, bem como seus determinantes. Onde se necessitou tomar 

conhecimento da descrição do caso; a distribuição espacial; a investigação da área onde 

se busca saber sobre a presença dos animais e de lixo exposto e as condições de moradia 

da população, com base no que preconiza o guia de vigilância em saúde (BRASIL, 

2017).  

As medidas direcionadas ao vetor englobam a maioria já destacadas 

anteriormente nas ações e orientações individuais, além das quais é recomendado o uso 

de inseticida de ação residual para obter-se o controle químico em áreas de ocorrência 

de mais de um caso (BRASIL, 2016).  

  

   

2.2 Participação dos gestores e profissionais de saúde no combate e controle da 

leishmaniose   

  

Para o adequado desenvolvimento das ações de controle da Leishmaniose, é 

fundamental que as equipes de Atenção Básica de Saúde da Família incorporem em 



processo de trabalho, ações de vigilância que integrem a questão ambiental, envolvendo 

reservatórios, vetores e população humana.  

É necessária a efetiva participação do planejamento, gerenciamento e avaliação 

das ações desenvolvidas pela Equipe de Atenção Básica no enfretamento da LV e LTA; 

Definir estratégias de forma articulada com o Programa das Leishmanioses; Garantir o 

acompanhamento e a continuidade da atenção tanto nos casos suspeitos quanto nos que 

tenham confirmação diagnóstica; Prestar atenção contínua, articulada com os demais 

níveis de atenção; Planejar e desenvolver ações educativas e de mobilização da 

comunidade em sua área de abrangência de forma articulada com a vigilância 

epidemiológica (BRASIL, 2016).  

 Aos gestores, cabe divulgar na mídia local o plano de ação para mobilizar e 

engajar a população; Apoiar as equipes de campo com insumos e logística necessária 

para execução das atividades;  Integrar as equipes ESF/ACE/ACS/CCZ. Divulgar o 

Plano emergencial junto a todos os segmentos da sociedade local e adotar estratégias 

para o envolvimento de todos; Prover a força de trabalho necessária, para a execução 

das atividades de vigilância, controle e combate ao flebotomineo.  

Cabe ainda aos gestores adotar medidas e critérios para sensibilizar os moradores 

a proceder limpeza rotineira da área interna do imóvel domiciliar, devendo recorrer, se 

for o caso, ao ministério público e/ou poder judiciário; Prover os insumos necessários 

para assegurar a realização dos trabalhos e avaliar em conjunto com a equipe de saúde, o 

andamento e resultados dos trabalhos realizados, com a devida divulgação à população 

(BRASIL, 2016).  

A partir de então, o processamento dos dados na unidade federada seguirá as 

diretrizes do SINAN. A avaliação e o acompanhamento do sistema ficam sob a 

responsabilidade da área técnica, ligada a vigilância em todos os níveis de gestão 

(BRASIL, 2017).  

  

  

  

  

  

  

   

  



3 Planilha de Intervenção  

  

SITUAÇÃO PROBLEMA  OBJETIVOS  METAS E  

PRAZOS  

AÇÕES E 

ESTRATEGIAS  
RESPONSAVEIS  

Falta de conhecimento por parte 
da população sobre a  

leishmaniose visceral e 

tegumentar  

Divulgar na mídia 

local o plano de ação 

para mobilizar e 

engajar a população;  

14/10/19 a 

22/10/19  

Uso de carro de som, 
campanhas em  

emissoras de rádio e 

matérias em sites 

locais.  

Secretaria de 
comunicação e  
Secretaria de 

Saúde  

Mínimo interesse da população 

em  manter limpo áreas no 

entorno de imóveis particulares  

Orientar a população 
sobre a limpeza  

rotineira da área dos 

imóveis  

14/10/19 a 

21/10/19  

Uso de carro de som 

acompanhando equipe 

durante o processo de 

orientação nas áreas  

Secretaria de 
Saúde e  

Promotoria de  
Justiça  

Terrenos e vias com acumulo de 

lixo e mata por falta de limpeza 

rotineira, servindo de foco para 

proliferação dos vetores.  

Realizar a limpeza 

das vias e áreas 

públicas  

Ação 

continua  

Uso de motor costal, 
combustível e  

profissional especifico 
para operar motor  

costal  

Secretaria de 

Infraestrutura  

Prevalência de casos de 

leishmaniose visceral e 

tegumentar no município.  

Prover a força de 
trabalho necessária,  
para a execução das 

atividades de  
vigilância, controle e  

combate  
ao flebotomineo  

Ação 

continua  

Profissionais 
específicos para cada  
atividade fim, gestores 

e comunidade local  

Secretarias de 
saúde,  

infraestrutura, 

comunicação, 

promotoria de 

justiça  

Situação atual com poucos 

recursos financeiros e materiais 

disponíveis para o combate e 

enfretamento dos vetores.  

Garantir a 
quantidade suficiente 

de insumos para  
realização das 

atividades  

Ação 

continua  

Materiais gráficos, 
transporte e 
ferramentas  

específicas para  
realização das 

atividades  

Secretarias de 

saúde e 

infraestrutura  

Vetor com alto potencial de 

proliferação  

Visitar, inspecionar e 
tratar todos os  

imóveis em pontos 

estratégicos e de 

risco.  

21/10/19 a 

01/11/19  

Moto, carros, fichas 

especificas e materiais 

gráficos.  
ACS, ACE  

Desconhecimento por parte da 
gestão, e limitação dos dados  

de sistema de informação sobre 

a real situação epidemiológica 

da infecção da L. chagasi.  

Busca ativa de cães 
sintomáticos e  

assintomáticos.  
Confirmada a L.  
chagasi no teste  

rápido, encaminhar o  
devido cão ao CCZ 

para a coleta de 

material sorológico .  

04/11/19 a 

08/11/19  
kits de teste rápido 

canino  
ACE  

  

5 Conclusão  

  

Com projeto de intervenção pretende-se alcançar conhecimento mais fidedigno 

sobre a realidade do município a cerca dos casos de leishmaniose, iniciar uma 

atualização no sistema de informação e realizar direta e indiretamente o envolvimento 



dos profissionais de saúde e da população na conscientização voltada à prevenção e ao 

combate da infecção.   

Acredita-se que será o inicio de um processo de implantação de ações que 

impactará diretamente nos índices e níveis de prevalência da infecção o que contribuirá 

para a melhoria da qualidade de vida da população, além de manter o monitoramento 

constante da situação epidemiológica.  

As principais dificuldades encontradas deverão ser relacionadas ao orçamento 

visto que, envolverá uma extensa gama de profissionais, aparato técnico e de materiais 

físicos como ferramentas e materiais gráficos para a execução das atividades.  
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