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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE DE NAZARÉ 
 
 

Plano de Ação para Intensificação da Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral – 2022 
Nazaré   

Média de Casos: 0,3 Média de Incidência1: 8,55 

Classificação Epidemiológica2: Risco Médio 

 

Considerando o “Relatório de Índice Composto de Leishmaniose Visceral referente ao triênio 

2018,2019 e 2020 – Ministério da Saúde/Organização Pan-Americana da Saúde” que classifica os municípios 

quanto aorisco de transmissão e direciona a prioridade para as ações de controle, o município de Nazaré está 

classificado como área com risco médio de transmissão de Leishmaniose Visceral (LV). 
 

Com o objetivo de evitar ou reduzir a ocorrência de casos e óbitos por LV, o presente plano visa 

orientar as ações preconizadas pelo Ministério da Saúde (MS) e contidas no Manual de Vigilância e Controle da 

Leishmaniose Visceral no município para o ano de 2022, tais como: diagnóstico precoce, tratamento oportuno e 

adequado dos casos, controle de reservatórios, controle vetorial, atividades educativas e de mobilização social. 

 

1. ASSISTÊNCIA 
 
- Suspeição precoce dos casos. Os casos de LV devem ter como porta de entrada a Unidade Básica de Saúde do 
município. Com a equipe multiprofissional da Estratégia de Saúde da Família (médico, enfermeiro, técnicos em 
enfermagem e agentes comunitários de saúde) altamente capacitados para detecção precoce dos casos de 
Leishmaniose Visceral. 
 
  - Disponibilidade dos métodos laboratoriais de diagnóstico. Mediante suspeita clínica, os pacientesdevem ter 
acesso imediato aos métodos específicos e inespecíficos de diagnóstico, através de solicitação médica. Os métodos 
específicos disponíveis no SUS são: 
Reação de Imunofluorescência Indireta (RIFI): Disponível através do LACEN. A Equipe Municipal de Saúde deve 
viabilizar a coleta do material e envio da amostra de soro ao LACEN. 
Teste Rápido Imunocromatográfico: Disponível no LACEN e in loco, após capacitação, de acordo com a demanda 
epidemiológica e estruturação local. 
Exame Parasitológico Direto: Disponível nos Hospitais de Referência da rede estadual. 
Já os métodos inespecíficos informativos para a condução de um caso suspeito de LV são: 
Hemograma (com contagem de plaquetas), ureia, creatinina, transaminases hepáticas (TGO e TGP), albumina, 
globulina, entre outros. Esses exames devem estar disponíveis aos pacientes com LV no laboratório municipal ou 
contratado/credenciado para prestação desse serviço ao município, em caráter de urgência quando da suspeita do 
caso. É recomendado oferecer diagnóstico de HIV a todos os pacientes com diagnóstico confirmado de LV. A 
confecção LV/HIV aumenta o risco de óbito e requer internação do paciente em Hospital de Referência da rede 
estadual para tratamento. 
 



 

 

Tratamento oportuno e adequado dos casos confirmados. 

Os pacientes confirmados com LV devem ser submetidos à rigorosa avaliação clínica pré-tratamento, seguindo o 
protocolo contido no Manual de Recomendações Clínicas para Redução da Letalidade do MS. Essa avaliação irá 
definir se o tratamento poderá ser conduzido em ambiente ambulatorial, com a administração de Glucantime ou 
se o paciente deverá ser encaminhado a algum Hospital de Referência Estadual para tratamento com Anfotericina 
B Lipossomal. Todo paciente com leishmaniose em tratamento ambulatorial deve ter as funções renal, hepática e 
cardíacas avaliadas antes do tratamento e monitoradas periodicamente ao longo de todo o esquema terapêutico, 
a fim de direcionar corretamente o tratamento mais adequado e evitar a ocorrência de óbitos. 
 

 

2. VIGILÂNCIA 
 

A LV é doença de notificação compulsória e seu registro é obrigatório para os médicos, outros 

profissionais de saúde ou responsáveis pelos serviços públicos e privados de saúde, que prestam assistência ao 

paciente, conforme regulamentação da Portaria de Consolidação nº 4 de 28 de setembro de 2017 do Ministério da 

Saúde. 
 

A notificação é realizada em formulário específico do Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN) imediatamente após a suspeita clínica do caso humano, com o preenchimento de todas as 

informações da ficha de notificação e investigação até o campo de nº 33. Posteriormente ao diagnóstico, 

tratamento e desfecho do caso, as demais informações devem ser inseridas, respeitando o prazo máximo de 

60dias para encerramento da ficha, contados a partir da data de notificação. Fichas de pacientes residentes em 

outros municípios devem ser habilitadas para o fluxo de retorno após o preenchimento de todas as variáveis 

disponíveis no município notificador. Adicionalmente, o interlocutor municipal do SINAN deve realizar o download 

do banco disponível no fluxo de retorno semanalmente. 
 

É Recomendado que a Equipe Municipal de Saúde dedique atenção especial ao encerramento oportuno dos casos, 

bem como às análises de completitude, consistência e eliminação de duplicidades, mantendo os dados do banco 

municipal do SINAN sempre atualizados e fidedignos, uma vez que todo o planejamento estratégico de controle da 

doença depende das informações contidas no registro dos casos confirmados. 

 

2. EDUCAÇÃO EM SAÚDE 
 

As atividades educativas vão ser inseridas em todos os serviços que desenvolvem as ações de 

vigilância e controle da LV, requerendo o envolvimento efetivo das equipes multiprofissionais e multi-

institucionais, com vistas ao trabalho articulado nas diferentes unidades de prestação de serviços, através de: 
 

- Divulgação à população sobre a ocorrência da LV na região, alertando sobre os sinais clínicos e 
os serviços para o diagnóstico e tratamento; 

 
- Capacitação das equipes, englobando conhecimento técnico, os aspectos psicológicos e a 

prática profissional em relação à doença e aos pacientes; 
 

- Adoção de medidas preventivas considerando o conhecimento da doença, atitudes e práticas 
da população, relacionada às condições de vida e trabalho das pessoas; 

 
- Estabelecimento de relação dinâmica entre o conhecimento do profissional e a vivência dos 

diferentes estratos sociais através da compreensão global do processo saúde/doença, no qual 

intervêm fatores sociais, ambientais, econômicos, políticos e culturais; 
 

- Incorporação das atividades de educação em saúde voltadas à LV dentro de um processo de 
educação continuada;  



 

 

- Desenvolvimento de atividades de educação em saúde junto à comunidade, com palestra de 
médico veterinário, médico da saúde da família, e demais responsáveis. 

 
Durante a Semana Nacional de Controle e Combate à Leishmaniose, que em 2022 será celebrada de 

08 a 12 de agosto, as ações educativas e preventivas deverão ser intensificadas, com a promoção de debates e 

outros eventos sobre as políticas públicas de vigilância e controle da leishmaniose, conforme instituído pela Lei 

Federal nº 12.604, de 3 de abril de 2012. 

 

      Dia D 11/08/2022 Ação de Controle e Combate a Lheshmaniose 

Material Quantidade 

Panfletos 300 Unidades 

Faixa de “Identificação da ação” 01 Unidade 

Divulgação da Campanha Carro de Som e Convites 

Lanche Diversos Sortidos 

Palestra com médico veterinário   

 

 

PLANFLETOS 

 

 
 

 

Faixa de “Identificação da ação” 

 
 



 

 

 
4. CONTROLE DE RESERVATÓRIOS 

 
 
 
 
 
 
Vigilância Canina 
 

 

Recomenda-se manter a identificação dos bairros durante as coletas para fins de controle da taxa de prevalência. 

A eutanásia de cães com diagnóstico positivo para LV deverá seguir as recomendações dispostas na Resolução nº 

1000 do Conselho Federal de Medicina Veterinária. 

 

Recomenda-se que o município mantenha rotina de vigilância sorológica canina, de modo que sejam examinados 
ao menos de 35% dos cães da área urbana e rural ao longo do ano. Considerando que Nazaré apresenta estimativa 
de 400 cães na zona urbana e zona rural, baseado em dados da Assessoria Técnica de Zoonoses/SES/TO, 140 cães 
deverão ser examinados na rotina de vigilância ao longo de 2022, de acordo com as metas mensais estabelecidas 
no cronograma a seguirVigilância Canina 
  
 Meta anual   Estratégia    Recomendação  

 140 cães   Continuidade/periodicidade  Mapeamento da prevalência 

    Cronograma de vigilância sobre o reservatório canino    

Jan Fev  Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set  Out Nov  Dez 
               

0 0  0 0 0 20 20 20 20  20 20  20 
               

 

 

Recomenda-se manter a identificação dos bairros durante as coletas para fins de controle da taxa de 

prevalência. A eutanásia de cães com diagnóstico positivo para LV deverá seguir as recomendações dispostas na 

Resolução nº 1000 do Conselho Federal de Medicina Veterinária. 

 

5. CONTROLE VETORIAL 
 

Considerando a classificação epidemiológica do município, o controle vetorial será realizado por meio de 

atividades de manejo ambiental, com o objetivo de alterar as condições que possam favorecer o aumento da 

densidade da população de flebotomíneos. 
 

Durante as visitas domiciliares, os agentes comunitários de saúde e agentes de endemias deverão 

orientar, estimular e colaborar com os moradores para recolhimento e destinação adequada de toda matéria 

orgânica e entulhos que possam servir de criadouros ao vetor, tais como: galhos, folhas, frutos, restos de 

alimentos, fezes de animais, além de podas de árvores, limpeza de galinheiros, entre outros. 
 

Adicionalmente, na ocasião das visitas, os agentes deverão orientar os moradores quanto aos sinais e 

sintomas da doença nas pessoas e nos cães, formas de transmissão, cuidados na prevenção e fluxo de 

atendimento nas unidades de saúde locais quando do surgimento de algum sintoma, orientando à busca de 

atendimento, precocemente. 

 



 

 

 

 

 

6. RECOMENDAÇÕES 
 

- Apresentar o Plano de Ação para todas as equipes de saúde da família visando à colaboração na 
execução das ações de vigilância e controle propostas; 

 
- Apresentar o Plano de Ação para o Conselho Municipal de Saúde para conhecimento e 

acompanhamento das atividades; 
 

- Realizar reuniões periódicas com todos os profissionais envolvidos na vigilância e controle da LV 

do município, com o objetivo de compartilhar informações relevantes e dadosepidemiológicos, 

além de avaliar o desenvolvimento das ações programadas em relação às metas estabelecidas; 
 

Todo o material técnico de suporte às ações contidas neste Plano encontra-se disponível no Catálogo da Vigilância 

e pode ser acessado pela equipe municipal de saúde através do link: https://goo.gl/co6a5k. 
 

- O quadro abaixo lista os relatórios que serão ser elaborados e enviados pela equipe municipal 
de saúde, conforme seu conteúdo e periodicidade. 

 

Relatórios Técnicos  

 Relatório  Formato  Conteúdo Periodicidade    Link 

 Medicamentos  Google Forms  Posição de Estoque Mensal  https://goo.gl/forms/aX36jQVc4cdyKuF53 
 

(Glucantime e 
Pentoxifilina) 

   

            
             

 
LV.6 

 
Google Forms 

 Ações de vigilância e controle de 
Mensal 

  http://goo.gl/forms/cIPBCXHL
Jb    

reservatórios 
  

            
             

     Ações de manejo ambiental, educação em        

 LV.7  Google forms  saúde, dificuldades, estratégias, relatos Semestral    
https://forms.gle/t31

6JPnLFTxmhs68 

     fotográficos, etc.        
              

 

 

 

7. CONCLUSÃO 
 

Para alcançar objetivos do Programa de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral, será necessária a 

dedicação de todos os profissionais envolvidos neste programa, buscando assim a execução das ações dentro 

do tempo previsto e de acordo com as normas preconizadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nazaré, 24 de Junho de 2022 
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