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1. INTRODUÇÃO  

As leishmanioses são um conjunto de doenças de caráter zoonótico, causadas 

pelo protozoário Leishmania spp (Ministério da Saúde 2017). São de transmissão vetorial 

biológica através do flebotomíneo do gênero Lutzomya, conhecido popularmente como 

mosquito-palha (Ministério da Saúde 2017). Têm como um de seus reservatórios o cão, 

apresentando-se assim como um risco à saúde pública, uma vez que:  

Tatibana e Costa-Val (2009, apud GRISOTTI e LIMA 2018 p.1265) consideram que 
gradativamente os animais são considerados membros da família, ou mesmo 
substitutos de filhos e outros familiares, desencadeando um aumento do 
fenômeno de “antropomorfização” de cães e gatos na sociedade contemporânea. 
[...] Todavia, todas as vantagens dessa convivência podem ser perdidas se a 
saúde desses animais não for alvo de maiores cuidados, pois estes podem estar 
envolvidos involuntariamente na transmissão de mais de sessenta infecções 
zoonóticas e constituir uma importante fonte de infecção por parasitas, bactérias, 
fungos e vírus (apud GRISOTTI e LIMA 2018 p.1265).  

Há dois tipos principais dessa doença, são eles: visceral e tegumentar americana.  

Na Leishmaniose Visceral (LV) os cães são os principais reservatórios nos meios 

urbanos, já no ambiente silvestre são as raposas e os marsupiais (MS 2017). Suas 

manifestações clínicas são: febre, perda de peso, hepatoesplenomegalia e anemia (OMS 

2019). A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) afeta primariamente outras espécies, 

sendo o humano afetado secundariamente (MS 2017). Sua forma cutânea é caracterizada 

por úlceras ao longo do corpo e a mucocutânea por destruição das mucosas do nariz, dos 

olhos e da garganta (OMS 2019). Algumas espécies foram taxadas como reservatórios 

naturais do protozoário, sendo elas: roedores, marsupiais, edentados e canídeos 

silvestres (MS 2017). Originalmente é uma zoonose de animais silvestres, os animais 

domésticos são hospedeiros acidentais dessa doença (MS 2017).   

Essas zoonoses são mais corriqueiras do que se imagina. Dentre os casos 

notificados à Organização Mundial da Saúde (OMS) o Brasil recebe lugar de destaque, 

tendo em vista que está dentro dos países onde ocorreram mais de 90% dos casos de LV 

no ano de 2015, dois terços dos casos de Leishmaniose Cutânea e 90% dos casos de 

Leishmaniose Mucocutânea (OMS 2019).  Vale ressaltar que, apenas no Brasil 

concentram-se 90% dos casos de LV (OMS 2019).   

Há, hoje, um duplo perfil epidemiológico da doença, isso é ocasionado pelo fato de 

que ela mantém-se endêmica nas regiões de casos oriundos de focos antigos, mas 
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também epidêmica devido aos surtos provocados por atividades econômicas que 

implicam no desmatamento e acabam tornando o ambiente favorável à sua propagação 

(GRISOTTI e LIMA 2018).  

Por ser uma zoonose, ela afeta não só animais, mas também humanos. O risco à 

saúde pública aumenta considerando-se a proximidade do ser humano com o animal, 

como já citado. Fato esse comprovado pelos dados retirados das pesquisas da OMS, bem 

como pelos informativos realizados no início do ano de 2019 pela Secretaria de Saúde do 

Distrito Federal, que reafirmam o caráter alarmante da leishmaniose na região, 

registrando de 2016 à 2018 um total de 364 casos notificados (Subsecretaria de Vigilância 

a Saúde/ Secretaria de Saúde - DF 2019).     

Os óbitos ocasionados pela leishmaniose são fatos que não podem ser ignorados. 

Essa é uma zoonose com perfil também epidêmico no Brasil, o que caracteriza um rápido 

alastramento se negligenciada.  Essa atitude errata de proprietários e médicos 

veterinários desconsidera a recomendação dos órgãos brasileiros de saúde pública, que é 

a eutanásia de cães acometidos, o que prejudica o controle da epidemia; bem como a 

tentativa de tratar o animal, visto o caráter incurável da doença e a exposição da 

sociedade ao reservatório.  

 Desse modo, busca-se evidenciar a importância de um estudo acerca dessa 

doença, uma vez que a ocorrência e o descuido com a mesma irá comprometer a saúde 

pública. Assim, o objetivo desse trabalho consiste em estudar a epidemiologia da 

leishmaniose no Distrito Federal, especificando-se em caracterizar o curso da doença e 

as áreas de risco, identificar os fatores que tornam áreas mais propensas à ocorrência da 

doença e revelar o seu avanço.  

O desenvolvimento desta pesquisa busca elucidar à sociedade as causas e os 

riscos da disseminação da leishmaniose, de modo que se estabeleça não só uma 

consciência coletiva acerca do estado epidemiológico do Distrito Federal, como também 

despertar um olhar mais crítico da sociedade a partir disso.   
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2. JUSTIFICATIVA 

O combate à leishmaniose é algo que perdura há décadas sem se perceber o 

avanço, fato esse notado pelo duplo perfil endêmico e epidêmico presente no Brasil. 

(GRISOTTI e LIMA 2018). O alastramento histórico da doença possui diversas causas 

derivadas da atividade humana bem como pontua Costa:  

A leishmaniose visceral (LV) tem se expandido para as demais regiões brasileiras 
desde a década de 1980, com destaque para a região Sudeste. Essa expansão 
está relacionada com os processos de urbanização, desmatamento e migração 
humana, entre outros fatores (TEIXEIRA-NETO et al. apud COSTA et al. 2018)  

 O presente projeto busca através da análise de dados divulgados por órgãos de 

saúde pública bem como relatórios de clínicas/hospitais veterinários e humanos, 

investigar a epidemiologia da leishmaniose para aprofundar o conhecimento da sociedade 

e conscientizar sobre os riscos à saúde provenientes da desatenção frente essa zoonose.   

O caráter de maior proximidade entre cães sem assistência médico-veterinária e 

seus donos representa risco de contaminação por diversos agentes que podem infectar 

esses animais e torna-los reservatórios involuntários de inúmeras infecções zoonóticas, 

incluindo a Leishmaniose (GRISOTTI e LIMA 2018).  O fato, comprovado, da proximidade 

entre os cães e seus donos dificulta o combate à doença uma vez que há uma resistência 

sentimental em cuidar da situação de acordo com o que os órgãos responsáveis 

recomendam, já que a perda do animal causa dor e deixa uma lacuna no cotidiano de seu 

dono, que opta pelo tratamento dos sintomas, ainda que essa zoonose não tenha cura.  

No contexto das zoonoses, a premissa segundo a qual o cão é considerado pela 
literatura científica e pelos órgãos de saúde pública como um dos responsáveis pela 
proliferação das leishmanioses, sendo recomendada a eliminação se os cães forem 
diagnosticados com essa enfermidade, está permeada de controvérsias e conflitos, 
especialmente devido ao espaço que tais animais ocupam na vida dos seres 
humanos, sendo até considerados como substitutos de filhos e constituindo o que 
vem sendo denominado de “família multiespécie” (GRISOTTI e LIMA 2018 p.1263).  
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3. OBJETIVOS 

3.1. GERAL 

Expor a epidemiologia da leishmaniose no Distrito Federal para que se crie 

consciência sobre a doença que aflige número considerável de pessoas e animais.  

3.2. ESPECÍFICOS 

! Identificar a prevalência da doença em diferentes áreas do Distrito Federal; 

! Mapear áreas de risco; 

! Reconhecer os fatores que tornam áreas mais propensas à ocorrência; 

! Estabelecer avanço.   

.   
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

Serão coletados dados epidemiológicos dos órgãos de saúde pública bem como os 

relatórios de clínicas e/ou hospitais, veterinários e humanos, dos casos de leishmaniose 

notificados. Os dados da investigação epidemiológica transversal serão submetidos à 

análise para identificação não somente da ocorrência da leishmaniose, mas também o 

seu curso, mapear as áreas de risco, reconhecer os fatores que tornam essas áreas mais 

propensas e assim estabelecer o avanço da doença. 
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