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A SEMANA DO COMBATE À 
LEISHMANIOSE1

A Semana Nacional de Controle 
e Combate à Leishmaniose foi 
instituída pela Lei n.º 12.604, de 
3 de abril de 20122, sendo cele-
brada anualmente na semana que 
inclui o dia 10 de agosto.

A data objetiva estimular ações 
educativas e preventivas; pro-
mover debates e outros eventos 

sobre as políticas públicas de vi-
gilância e o controle da leishma-
niose; apoiar as atividades de pre-
venção e combate à leishmaniose 
organizadas e desenvolvidas pela 
sociedade civil; difundir os avan-
ços técnico-científicos relaciona-
dos à prevenção e ao combate à 
doença.

1 https://bvsms.saude.gov.br/semana-do-dia-10-8-semana-nacional-de-controle-e-combate-a-
leishmaniose/#:~:text=Boletins%20Tem%C3%A1ticos-,Semana%20do%20dia%2010%2F8%20
%E2%80%93%20Semana%20Nacional%20de%20Controle%20e,o%20dia%2010%20de%20agosto
2 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12604.htm

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12604.htm
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3 https://bvsms.saude.gov.br/semana-do-dia-10-8-semana-nacional-de-controle-e-combate-a-
leishmaniose/#:~:text=Boletins%20Tem%C3%A1ticos-,Semana%20do%20dia%2010%2F8%20
%E2%80%93%20Semana%20Nacional%20de%20Controle%20e,o%20dia%2010%20de%20agosto 
4  https://bvsms.saude.gov.br/semana-do-dia-10-8-semana-nacional-de-controle-e-combate-a-
leishmaniose/#:~:text=Boletins%20Tem%C3%A1ticos-,Semana%20do%20dia%2010%2F8%20
%E2%80%93%20Semana%20Nacional%20de%20Controle%20e,o%20dia%2010%20de%20agosto

LEISHMANIOSE3

As leishmanioses são um conjun-
to de doenças causadas por mais 
de 20 espécies de leishmania (um 
gênero de protozoários). Os pa-
rasitas vivem e se multiplicam 
no interior das células que fazem 
parte do sistema de defesa do in-
divíduo, chamadas macrófagos. 
Há dois tipos de leishmaniose: 
tegumentar ou cutânea e visce-
ral ou calazar.

A leishmaniose visceral em hu-
manos é considerada pela Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS) 
uma das principais doenças negli-
genciadas do planeta, pois ocorre 
com maior frequência em popu-
lações socialmente mais vulnerá-
veis, principalmente em crianças. 
É uma doença grave e que pode 
levar à morte se não for tratada 
oportuna e adequadamente.

Por esses motivos, caracteriza-se 
como um desafio à saúde pública 
mundial e um dos principais pro-

blemas de saúde veterinária para 
os cães, com alta relevância para 
a saúde pública no Brasil.

A leishmaniose é transmitida por 
insetos hematófagos (que se ali-
mentam de sangue) conhecidos 
como flebótomos ou fleboto-
míneos. Seus nomes variam de 
acordo com a localidade; os mais 
comuns são: mosquito-palha, ta-
tuquira, birigui, cangalinha, asa 
branca, asa dura e palhinha. O 
mosquito-palha ou asa branca 
é mais encontrado em lugares 
úmidos, escuros e com muitas 
plantas.

Leishmaniose Tegumentar 
ou Cutânea4

Leishmaniose tegumentar é uma 
doença infecciosa que acomete 
pessoas e provoca úlceras na 
pele e nas mucosas das vias aé-
reas superiores. 

https://bvsms.saude.gov.br/semana-do-dia-10-8-semana-nacional-de-controle-e-combate-a-leishmaniose/#:~:text=Boletins%20Tem%C3%A1ticos-,Semana%20do%20dia%2010%2F8%20%E2%80%93%20Semana%20Nacional%20de%20Controle%20e,o%20dia%2010%20de%20agosto 
https://bvsms.saude.gov.br/semana-do-dia-10-8-semana-nacional-de-controle-e-combate-a-leishmaniose/#:~:text=Boletins%20Tem%C3%A1ticos-,Semana%20do%20dia%2010%2F8%20%E2%80%93%20Semana%20Nacional%20de%20Controle%20e,o%20dia%2010%20de%20agosto 
https://bvsms.saude.gov.br/semana-do-dia-10-8-semana-nacional-de-controle-e-combate-a-leishmaniose/#:~:text=Boletins%20Tem%C3%A1ticos-,Semana%20do%20dia%2010%2F8%20%E2%80%93%20Semana%20Nacional%20de%20Controle%20e,o%20dia%2010%20de%20agosto 
https://bvsms.saude.gov.br/semana-do-dia-10-8-semana-nacional-de-controle-e-combate-a-leishmaniose/#:~:text=Boletins%20Tem%C3%A1ticos-,Semana%20do%20dia%2010%2F8%20%E2%80%93%20Semana%20Nacional%20de%20Controle%20e,o%20dia%2010%20de%20agosto
https://bvsms.saude.gov.br/semana-do-dia-10-8-semana-nacional-de-controle-e-combate-a-leishmaniose/#:~:text=Boletins%20Tem%C3%A1ticos-,Semana%20do%20dia%2010%2F8%20%E2%80%93%20Semana%20Nacional%20de%20Controle%20e,o%20dia%2010%20de%20agosto
https://bvsms.saude.gov.br/semana-do-dia-10-8-semana-nacional-de-controle-e-combate-a-leishmaniose/#:~:text=Boletins%20Tem%C3%A1ticos-,Semana%20do%20dia%2010%2F8%20%E2%80%93%20Semana%20Nacional%20de%20Controle%20e,o%20dia%2010%20de%20agosto


5

Boletim Temático da Biblioteca do Ministério da Saúde  |  Secretaria-Executiva  |  Volume 2 | n.º 7 | jul. 2022

Sintomas da  
leishmaniose cutânea

Duas a três semanas após a pica-
da pelo flebótomo aparece uma 
pequena pápula (elevação da 
pele) avermelhada, que vai au-
mentando de tamanho até formar 
uma ferida recoberta por crosta 
ou secreção purulenta, bordas 
avermelhadas, que demoram 
para cicatrizar. A doença também 
pode se manifestar como lesões 
inflamatórias nas mucosas do na-
riz ou da boca.

Outra forma da doença é a mu-
cocutânea, em geral transmitida 
pelo Leishmania braziliensis. A 
ferida primária tem as mesmas 
características da cutânea sim-
ples. A diferença é que, ao mes-
mo tempo, ou meses depois, sur-
gem metástases nas mucosas da 
nasofaringe que destroem a carti-
lagem do nariz e do palato provo-
cando deformações graves.

A presença de nódulos espalha-
dos pelo corpo, sobretudo nos 
membros, é a principal caracte-
rística da leishmaniose cutânea 
difusa. Já na leishmaniose dis-
seminada, o paciente apresenta 

inúmeras lesões ulceradas es-
palhadas por todo o corpo, que 
surgem de repente e podem vir 
acompanhadas de febre, calafrios 
e mal-estar.

Leishmaniose Visceral ou 
Calazar5

Leishmaniose visceral ou calazar 
é uma doença transmitida 
pelo mosquito-palha ou birigui 
(Lutzomyia longipalpis) que, 
ao picar, introduz na circulação 
do hospedeiro o protozoário 
Leishmania chagasi.

Sintomas da  
leishmaniose visceral

• Febre intermitente com sema-
nas de duração.

• Fraqueza.
• Perda de apetite.
• Emagrecimento.
• Anemia.
• Palidez.
• Aumento do baço e do fígado.
• Comprometimento da medula 

óssea.
• Problemas respiratórios.
• Diarreia.
• Sangramentos na boca e nos 

intestinos.
5  https://bvsms.saude.gov.br/semana-do-dia-10-8-semana-nacional-de-controle-e-combate-a-
leishmaniose/#:~:text=Boletins%20Tem%C3%A1ticos-,Semana%20do%20dia%2010%2F8%20
%E2%80%93%20Semana%20Nacional%20de%20Controle%20e,o%20dia%2010%20de%20agosto 

https://bvsms.saude.gov.br/semana-do-dia-10-8-semana-nacional-de-controle-e-combate-a-leishmaniose/#:~:text=Boletins%20Tem%C3%A1ticos-,Semana%20do%20dia%2010%2F8%20%E2%80%93%20Semana%20Nacional%20de%20Controle%20e,o%20dia%2010%20de%20agosto 
https://bvsms.saude.gov.br/semana-do-dia-10-8-semana-nacional-de-controle-e-combate-a-leishmaniose/#:~:text=Boletins%20Tem%C3%A1ticos-,Semana%20do%20dia%2010%2F8%20%E2%80%93%20Semana%20Nacional%20de%20Controle%20e,o%20dia%2010%20de%20agosto 
https://bvsms.saude.gov.br/semana-do-dia-10-8-semana-nacional-de-controle-e-combate-a-leishmaniose/#:~:text=Boletins%20Tem%C3%A1ticos-,Semana%20do%20dia%2010%2F8%20%E2%80%93%20Semana%20Nacional%20de%20Controle%20e,o%20dia%2010%20de%20agosto 
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O diagnóstico da leishmaniose 
é realizado por meio de exames 
clínicos e laboratoriais e, assim 
como o tratamento com medi-
camentos, deve ser cuidadosa-
mente acompanhado por profis-
sionais de saúde. Sua detecção 
e tratamento precoce devem ser 
prioritários, pois ela pode levar à 
morte.

Para os cães acometidos pela 
doença, já existe tratamento au-
torizado no País, devendo ser 
prescrito e acompanhado por 
médico-veterinário.

Prevenção
• Evitar construir casas e acam-

pamentos em áreas muito pró-
ximas à mata.

• Fazer dedetização, quando in-
dicada pelas autoridades de 
saúde.

• Evitar banhos de rio ou de iga-
rapé localizado perto da mata.

• Utilizar repelentes na pele 
quando estiver em matas de 
áreas onde há a doença.

• Usar mosquiteiros para dormir.
• Usar telas protetoras em jane-

las e portas.
• Manter limpas as áreas de abri-

gos de animais domésticos.
• Realizar podas periódicas nas 

árvores.
• Não acumular lixo orgânico.

Diagnóstico
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Saiba mais!6

Não há vacina contra as leishma-
nioses humanas. As medidas 
mais utilizadas para a prevenção 
e o combate da doença se ba-
seiam no controle de vetores e 
dos reservatórios, na proteção 
individual, no diagnóstico preco-
ce e no tratamento dos doentes, 
no manejo ambiental e na educa-
ção em saúde.

Apesar de ocorrer infecção em 
animais domésticos, não há 
evidências científicas que com-
provem o papel desses animais 
como reservatórios das espécies 
de leishmanias, sendo conside-
rados hospedeiros acidentais da 
doença. A leishmaniose tegumen-
tar nesses animais pode apresen-
tar-se como uma doença crônica, 
com manifestações semelhantes 
às da doença humana.

6  https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_saude_5ed_rev_atual.pdf

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_saude_5ed_rev_atual.pdf
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MINISTÉRIO DA SAÚDE

GUIA DE
VIGILÂNCIA
EM SAÚDE

5ª edição revisada e atualizada 

Br
as

íli
a 

DF
 2

02
2

Clique aqui e acesse a publicação

GUIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 5ª EDIÇÃO  
REVISADA E ATUALIZADA

Principais publicações

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_saude_5ed_rev_atual.pdf 
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CUIDAR DA SAÚDE DO SEU ANIMAL PODE SIGNIFICAR CUIDAR DA SUA PRÓPRIA SAÚDE 

ISSN 2237-8227 

Guarda 
responsável 

de animais

Guarda 
responsável 

de animais

Número 01  Ano 1
Revista educativa
ISSN 2237-8227 

Gibi Zoonozes_135x195_36pgs.indd   1 01/08/12   10:51Clique aqui e acesse a publicação

GIBI DA SAÚDE 2022

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/periodicos/gibi_da_saude_ano1_n1.pdf
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MINISTÉRIO DA SAÚDE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Brasília – DF
2022

Prevenção de doenças 
negligenciadas

Caderno Temático do 
Programa Saúde na Escola

Clique aqui e acesse a publicação

CADERNO TEMÁTICO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA: 
PREVENÇÃO DE DOENÇAS NEGLIGENCIADAS 2022

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_tematico_pse_doencas_negligenciadas.pdf 
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Secretaria de Vigilância em Saúde | Ministério da Saúde Número Especial | Abr. 2022

Boletim 
Epidemiológico

Situação epidemiológica 
das zoonoses e doenças 
de transmissão vetorial 

em áreas indígenas

BOLETIM ESPECIAL: SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DAS  
ZOONOSES E DOENÇAS DE TRANSMISSÃO VETORIAL  

EM ÁREAS INDÍGENAS (ABRIL 2022)

Clique aqui e acesse a publicação

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/boletim_epidemiologico/situacao_epidemiologica_zoonozes_doencas_transmissao_vetorial_areas_indigenas.pdf
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CADERNO DE INDICADORES LEISHMANIOSE TEGUMENTAR 
LEISHMANIOSE VISCERAL 2018

 
 

Ministério da Saúde 
Secretaria de Vigilância em Saúde 

Departamento de Vigilância de Doenças Transmissíveis 
Coordenação-Geral de Doenças Transmissíveis 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CADERNO DE INDICADORES 
 

LEISHMANIOSE TEGUMENTAR  
LEISHMANIOSE VISCERAL 

Lê 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brasília - DF 
2018 

 
 

Clique aqui e acesse a publicação

https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/publicacoes-svs/leishmaniose/caderno-de-indicadores-leishmaniose-tegumentar-e-leishmaniose-visceral.pdf/view
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MANUAL DE VIGILÂNCIA DA 

LEISHMANIOSE 
TEGUMENTAR

Brasília – DF
2017

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Clique aqui e acesse a publicação

MANUAL DE VIGILÂNCIA DA 
LEISHMANIOSE TEGUMENTAR 2017

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_vigilancia_leishmaniose_tegumentar.pdf 
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VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE  

DE ZOONOSES

NORMAS TÉCNICAS E OPERACIONAIS

Brasília / DF • 2016

MINISTÉRIO DA SAÚDE

VENDA PROIBIDADI
ST

RIBUIÇÃO

       GRATUITA

Clique aqui e acesse a publicação

MANUAL DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE 
ZOONOSES: NORMAS TÉCNICAS E OPERACIONAIS 2016

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_vigilancia_prevencao_controle_zoonoses.pdf  
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1ª edição revista e ampliada

MANUAL DE RECOMENDAÇÕES PARA DIAGNÓSTICO, 
TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES COM A 

COINFECÇÃO LEISHMANIA-HIV 2015

Clique aqui e acesse a publicação

https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/publicacoes-svs/leishmaniose/manual-de-recomendacoes-para-diagnostico-tratamento-e-acompanhamento-de-pacientes-com-a-coinfeccao-leishmania-hiv.pdf/view
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ISBN 978-85-334-0742-8

Brasília – DF
2014

MINISTÉRIO DA SAÚDE

1ª edição
5ª reimpressão

Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde
www.saude.gov.br/bvs

Clique aqui e acesse a publicação

MANUAL DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DA 
LEISHMANIOSE VISCERAL 2014

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_vigilancia_controle_leishmaniose_visceral_1edicao.pdf  
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Para saber mais, entre em contato conosco:

Conte-nos o que pensa sobre esta publicação. 
Clique aqui e responda a pesquisa.

Para mais publicações sobre leishmaniose,  
acesse aqui a pesquisa na BVS MS.

Atendimento por e-mail:
bibreferencia@saude.gov.br

Atendimento por telefone:
(61)3315-2410

Consulta on-line ao acervo: 
http://bvsms.saude.gov.br/

Pesquisa de Normas do  
Ministério da Saúde:

http://saudelegis.saude.gov.br/saudelegis/
secure/norma/listPublic.xhtml

Solicitação de artigos  
científicos em saúde:

bibcomut@saude.gov.br

Fontes de informação em saúde:
https://padlet.com/bibreferencia/fontesdeinformacaoms

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=00pVmiu1Ykijb4TYkeXHBYASKfH9fjZCq3Fst7lM-TVUM0xUMlk2NFlNR01XNjNHSUc1U0taQkpJUSQlQCN0PWcu%20&wdLOR=c6575C088-FFAD-40B3-8F41-B2782E0B4EF5
https://pesquisa.bvsalud.org/bvsms/?u_filter%5B%5D=fulltext&u_filter%5B%5D=db&u_filter%5B%5D=mj_cluster&u_filter%5B%5D=collection_bvsms&u_filter%5B%5D=la&u_filter%5B%5D=year_cluster&u_filter%5B%5D=type&fb=&q=leishmaniose%24&pt=&inlineRadioOptions=opcao2&where=&years=on&range_year_start=2017&range_year_end=2022
http://bibreferencia@saude.gov.br
http://bvsms.saude.gov.br/
http://saudelegis.saude.gov.br/saudelegis/secure/norma/listPublic.xhtml
http://saudelegis.saude.gov.br/saudelegis/secure/norma/listPublic.xhtml
http://bibcomut@saude.gov.br
https://padlet.com/bibreferencia/fontesdeinformacaoms


Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde
bvsms.saude.gov.br

SAÚDE


