
Permitir acesso de autoridades sanitárias para 
testagem de cães e recolhimento dos que 
estiverem com LV.

Uso de coleiras repelentes de insetos;

Adotar a posse responsável do animal, não 
permitindo que o mesmo fique solto nas 
ruas;Manter os animais em ambientes telados 
com malha fina durante o período de maior 
atividade do vetor (do entardecer ao amanhecer).
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Diante de um cão com suspeita de 
leishmaniose visceral, NOTIFICAR a 

Secretaria Municipal de Saúde.

As pessoas que apresentarem sintomas 
da doença devem procurar uma unidade 

de saúde

Evitar a criação de porcos e galinhas em área 
urbana;

Uso de mosquiteiro com malha fina, telagem de 
portas e janelas;

Uso de repelentes, quando exposto a ambientes 
onde os vetores, habitualmente, possam ser 
encontrados;

Limpeza de quintais e terrenos, através do 
recolhimento de folhas, fezes de animais e restos 
de madeiras e frutas em embalagens para coleta 
de resíduos;

Investigar e diagnosticar os casos suspeitos de LV 
humana;

Tratamento adequado e precoce dos casos 
humanos;

Realizar controle químico do vetor, de acordo 
com os critérios estabelecidos pelo Programa de 
Vigilância de Leishmaniose para redução da 
população de flebotomíneo (vetor);

Realizar inquérito sorológico em cães para 
diagnóstico para LVC;

Recolhe e realiza eutanásia dos cães com LV, 
mesmo que sem sinais clínicos;

Monitoramento para bloqueio de casos;

Recolhe e realiza eutanásia dos cães com LV, 
mesmo que sem sinais clínicos;

Monitoramento para bloqueio de casos;

Realizar atividades educativas em saúde sobre LV;

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEVER DO CIDADÃO

DEVER DO PROPRIETÁRIO DE CÃO

IMPORTANTE

LEISHMANIOSE
VISCERAL
prevenção é o

melhor remédio

Avenida 13 de setembro, 1899 – Buritizal
zoonoses.ap@gmail.com
zoonoses@svs.ap.gov.br
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A LV, também conhecida como Calazar, é uma 
enfermidade grave, que se não tratada pode evoluir 
para óbito em até 90% dos casos. Acomete homem e 
diversas espécies animais.

É causada por protozoário do gênero Leishmania. A 
alta letalidade se dá, principalmente, em indivíduos 
não tratados, crianças desnutridas e em indivíduos 
imunossuprimidos.

A LV já descrita na África, América, Ásia e Europa, 
está presente em todo o Brasil, exceto na região sul.
Ocorrendo em ambientes rurais, periurbanas e, mais 
recentemente, em centros urbanos.

Atualmente, no Brasil a LV está registrada em 23 das 
27 Unidades da Federação.

O cão é a principal fonte de infecção na área urbana 
e, no ambiente silvestre, são as raposas e os 
marsupiais. 

Febre irregular longa (mais de 7 dias);
Falta de apetite, emagrecimento, fraqueza;
Aumento abdominal (fígado e baço);
Anemia;
Sangramento (fase avançada);

Ocorre quando o vetor (mosquito palha) pica 
reservatório infectado pela Leishmania (L) chagasi e, 
em seguida, pica humanos ou um animal sadio.

A maioria dos cães com LV não desenvolve sinais e 
sintomas clínicos aparentes da doença, porém, 
quando se manifestam, os mais frequentes são:
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O que é a leishmaniose
visceral (LV)?

Ocorrência

Reservatório

Como a LV é transmitida? SINAIS E SINTOMAS NO CÃO

Sinais e sintomas no homem

cão
infectado

fêmea do
mosquito

ser
humano

ciclo da doença

.....

........

Apatia (desânimo, fraqueza, sonolência);
Perda de apetite;
Emagrecimento progressivo;
Lesões (feridas) na pele, focinho, orelhas, 
articulações e cauda, que demoram a cicatrizar;
Descamação e perda de pelos;
Crescimento anormal das unhas;
Problemas oculares (conjuntivite); 
Diarréia com sangue;
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