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Ações da Secretaria de Estado de Saúde nas ações de vigilância, prevenção e 
controle da Leishmaniose Visceral Canina  

Estão pautadas:

Normatizações Nacionais da Vigilância e Controle da Leishmaniose 
Visceral/Ministério da Saúde – PVCLV/MS

Portaria de Consolidação nº 05, 28/09/2017

Manual de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral, MS, 2014

Normas Técnicas da Secretaria de Saúde de Minas Gerais
LEI Nº 13.317, DE 24 DE SETEMBRO DE 1999 -Contém o Código Sanitário de Saúde do Estado de 
Minas Gerais
Nota Técnica 009/2017 – DVA/SVEAST/SES-MG

Diretrizes legais – Interministerial/CFMV



PVCLV – Vigilância Epidemiológica 

A Vigilância epidemiológica é um dos componentes do PVCLV
Objetivos 

• reduzir as taxas de letalidade e grau de morbidade por meio do 
diagnóstico e tratamento precoce dos casos humanos

• diminuir os riscos de transmissão mediante controle do vetor e de 
reservatórios

A vigilância da leishmaniose visceral compreende a vigilância de casos 
humanos, entomológica e de casos caninos

A análise da situação epidemiológica local indicará as ações de
prevenção e controle a serem adotadas





Frequência de casos humanos de LV em Minas Gerais

Série temporal de casos, óbitos,  Taxa de letalidade e Taxa incidência de 
Leishmaniose Visceral Humana, Minas Gerais, 2008-2019*
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Silencioso (n:631)

Esporádico (n:148)

Moderado (n:23)

Intenso (n:33)

1º Caso 2018 (n:14)

1º Caso 2019 (n:4)

Classificação

Classificação da transmissão da leishmaniose Visceral Humana 
por município MG, 2019*

Fonte: SES/MG

2016
2019*



Fonte: CZVFRB/DVAT/SVE/SubVS/SES-MG

Vigilância Entomológica da Lu. longipalpis, Minas Gerais, 2019

80,6%



Vigilância e Controle da LV

Registro 1º

caso de LV

humano

Transmissão

Moderada

Transmissão

Intensa

Áreas sem

casos de LV

humano

Transmissão 

esporádica

Vigilância e Medidas de controle

padronizadas pelo MS
Preconizadas e implantadas pelas SES e  SMS



Diagnóstico precoce e tratamento oportuno:  SMS e SES

• Integração da vigilância e a assistência a fim de
estabelecer fluxo de atendimento

• Organização os serviços de saúde para o atendimento,
diagnóstico laboratorial e tratamento adequado

• Capacitação de recursos humanos

• Realização atividades de divulgação, educação em
saúde

• Realização investigação epidemiológica e
monitoramento de casos e óbitos

Ações referentes a casos humanos de LV



Ações referentes ao  Vetor

• Levantamento Entomológico:
• Municípios silenciosos

• Municípios com registro de 1º caso humano

• Modificar as condições sanitárias que
favoreçam a proliferação do vetor em
áreas urbanas, principalmente nas áreas
com prevalência canina  2% - MANEJO
AMBIENTAL

• Borrifação seletiva (>LVH): realizada pelo
MUNICÍPIO, SEMPRE precedida de
medidas de manejo ambiental e das
atividades de controle do reservatório
doméstico.



Ações de manejo ambiental para flebotomíneos

Medidas que contribuem na redução de matéria 
orgânica, a fim de alterar as condições ambientais 
favoráveis ao desenvolvimento das formas imaturas

• redução de umidade

• redução da disponibilidade de alimentos para as 
larvas

• redução de sombra (reduz umidade e aumenta a 
insolação)

GEL/VLFCN, 2014



Áreas de transmissão moderada e intensa 

OBS: LIMPAR ANTES DE BORRIFAR AS CASAS 



Abrigo das 
formas aladas

Jardineira: acúmulo
de matéria orgânica

Ações de manejo ambiental para flebotomíneos



Ações referentes ao reservatório canino



• Doença sistêmica, de evolução lenta e elevado parasitismo cutâneo

• Comprovada a importância do reservatório no ciclo de transmissão da doença 
de grande importância para a saúde pública

• Casos caninos precedem os casos humanos – relação no tempo e espaço



Casos de LVC, LVH  e  número de  L. longipalpis

capturados na cidade de Porteirinha - MG

Bairros
L. longipalpis

(01 a 08/2000)
Examinados Positivos

Cães

Vila Kennedy

Vila Serranópolis

Vila União

São Judas Tadeu

São Sebastião

Vila Vitória

Renascença

Total

100

97

114

124

957

4

5

5

0

30

136 3

149 1

237 12

Prevalência 

(%)

4.1

5.4

4.6

0.0

3.13

2.3

0.6

5.3

591

91

76

471

2254

120

22
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0

Casos humanos

(1998-2000)

5

1

1

12

1

0
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Fonte: Tese doutorado França Silva, 2003.  

Correlação espacial/temporal



• Inquérito sorológico para detecção de cães infectados por meio de teste 

rápido de triagem (TR-DPP) e de teste confirmatório (ELISA)

• Rede LVC/MG - Portaria FUNED 057, de 26 de agosto de 2016

Art. 1 Essa Portaria tem por objeto a regulamentação e a definição de critérios para participação na Rede de
Diagnóstico da Leishmaniose Visceral Canina no estado de Minas Gerais - Rede LVC/MG

Art. 2 Os critérios definidos nesta Portaria aplicam-se a qualquer laboratório, público ou privado, que realize
ou venha a realizar exames de diagnóstico laboratorial da leishmaniose visceral canina – LVC e que tenha
interesse em ingressar a Rede LVC/MG

Parágrafo único: Os laboratórios que integrarem a rede LVC/MG terão seus exames diagnósticos de
leishmaniose visceral canina – LVC reconhecidos pelo SUS-MG



Tecsa- Belo Horizonte

Laboratórios 
Estaduais - 6 

Laboratório 
Municipais - 13 

Laboratórios 
Privados - 9

Diagnóstico Laboratorial

Rede LVC/MG



• Recomendação PVCLV eutanásia dos 

cães sororreagentes/soropositivos, 

mesmo assintomáticos

Decreto Nº 51.838, de 14 de março de 1963

Manual LV/MS 2014

Resolução CFMV n°1000, 11 de maio de 2012

Resolução 722/2002 – Código de Ética do Médico

Veterinário

Descarte de carcaças - Res. CONAMA N° 358/2005

Ações referentes ao reservatório canino



• Tratamento de casos LVC com medicamentos de uso humano

são proibidos pela Portaria Interministerial 1426/2008

• Tratamento de casos de LVC atualmente autorizado pelo MAPA

(MILTEFORAN®) não oferece cura parasitológica, portanto o

animal tem potencial para infectar vetor - Individual/repelentes

CFMV - Perguntas e Respostas sobre a LVC – Questões Técnicas e Legais

Ações referentes ao reservatório canino



Recomendações de Medidas Preventivas/controle dirigidas à 
população canina

• Controle da população canina errantes (Sororreagentes/soropositivos)
A rotina de captura de cães errantes, especialmente em áreas urbanas, por serem fontes 
disseminadoras da LV. 
Realizada pelo município de acordo com as normas estabelecidas no código sanitário e PMCLV.

• Doação de animais
Áreas com transmissão de LV humana ou canina, é recomendado que seja realizado previamente o 
exames (sorológicos/parasitológico) canino antes de proceder a doação de cães. 
Resultado sororreagente/positivo: medidas de vigilância e controle recomendadas pelo Programa

• Vacina antileishmaniose visceral canina – Uso individual em animais soronegativos
vacina contra a leishmaniose visceral canina registrada no MAPA, porém sem constatação de seu 
custo-benefício e efetividade em programas de saúde pública.



Recomendações de Medidas Preventivas dirigidas aos 
proprietários de cães

• Posse responsável dos animais – Lei 13317/1999

• Uso de telas em canis individuais ou coletivos
Canis de residências e COLETIVOS (canis de pet shop, clínicas veterinárias, abrigo de animais, 
hospitais veterinários e públicos) devem obrigatoriamente utilizar telas do tipo malha fina (<2 mm), com 
objetivo de evitar a entrada de flebotomíneos e consequentemente a redução do contato com os cães.

• Coleiras Impregnadas com Deltametrina a 4% - Plano de Ação

• Evitar banhos frequentes

• Evitar tosas recorrentes novembro a abril (maior densidade do vetor)

• Evitar sobreposição bases químicas – efeitos antagônicos/reações adversas

• Recintos fechados e telados ao anoitecer/amanhecer

• Limpeza lotes/quintais – reduzir criadouros



• Opção por ter um animal de estimação 

• Controle reprodutivo individual

• Controle da mobilidade de cães (domiciliação)

• Fornecimento de filhotes

• Controle e bem-estar dos animais 

Responsabilidades dos Proprietários

• Higiene individual e ambiental 

• Vermifugação

• vacinas

• controle de ectoparasitos

• alimentação

• alojamento e abrigos

• passeios



 DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.054, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2019
Aprova o repasse de incentivo financeiro, de forma complementar, para o
fortalecimento das ações de Vigilância e Controle das Zoonoses e dos

Acidentes por animais peçonhentos de relevância em saúde pública e Vigilância
laboratorial da Raiva no estado de Minas Gerais.

 Aquisição e distribuição de equipamentos para execução das ações de controle
da LV: 2000 bombas costais manuais (em processo de doação aos municípios)

 Realização de capacitações para profissionais de saúde

 Vigilância entomológica do PVCLV: já realizado em 80.56% (n=688/853) dos
municípios mineiros

 Distribuição de insumos estratégicos, conforme preconizado pelo Programa de
Vigilância da Leishmaniose Visceral (testes diagnósticos, medicamentos e
inseticidas de ação residual)



Ações propostas  - MS e SES-MG

 Elaboração do Plano Estadual de Vigilância e Controle da Leishmaniose
Visceral

Nota Informativa 24/2019 do CGDT/DEVIT/SVS/MS: Orientações para a
elaboração de Plano de Ação para Intensificação da Vigilância e Controle da
Leishmaniose Visceral

Auxílio técnico complementar aos municípios para elaboração do Plano
Municipal de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral

 Índice Composto Intenso/Muito Alto/Alto :
Medida complementar da utilização da coleira impregnada pela

Deltametrina 4% (fornecimento direto pelo MS)
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MUNICÍPIOS:
1- Montalvânia
2- Manga
3- São João das Missões
4-Itacarambi
5-Jaíba
6- Varzelândia
7- São João da Ponte
8- Montes Claros
9- Francisco  Sá
10- Grão Mogol
11- Fruta de Leite
12- Virgem da Lapa
13- Berilo
14 – Itinga
15- Araçuaí
16 – São Francisco
17- Santa Fé de Minas
18- Governador Valadares
19- Curvelo

Índice composto estratificação do Plano de Ação para Intensificação da Vigilância e 
Controle da Leishmaniose Visceral para 2020

Fonte: MS e SES-MG



Ações de: 
VIGILÂNCIA + PREVENÇÃO + CONTROLE

Trabalho conjunto

• População – Educação em saúde

• Profissionais da Saúde

• Pesquisadores – Pesquisas realizadas no âmbito do SUS

• Setores do poder público – Ministério Público

• Clínicos Veterinários 

• CRMV e CFMV

• ONGS



Obrigada!

talita.chamone@saude.mg.gov.br
(31) 3215-7374

mailto:talita.chamone@saude.mg.gov.br
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Clínica Nº 

de cães 

Cães

Positivos 

%  Positivo

Parasitológico 

Assintomático 48 45 93,7

Oligossintomático 46 41 89,1

Sintomático 21 20 95,2

TOTAL 115 106 92,1

Soropositividade de cães com diferentes formas          
clínicas para Leishmaniose Visceral Canina 

Fonte: Lab.Leishmanioses-ICB/UFMG, 2000



Insumos estratégicos – responsabilidade de fornecimento do Ministério da Saúde:

 Teste rápido para diagnóstico da leishmaniose visceral em humanos
 Teste TR-DPP e Elisa para realizar o inquérito sorológico canino
 Inseticida de ação residual (alfacipermetrina)

 2018 - desabastecimento do  teste rápido utilizado para diagnóstico LVH.

 2019 – desabastecimento do medicamento Anfotericina B Lipossomal utilizado no 
tratamento de pacientes  com quadros mais graves de LVH e LTA

 2019- desabastecimento de alfacipermetrina, inseticida utilizado no combate ao vetor das 
leishmanioses e do vetor da doença de Chagas.

Desafios - Fornecimento de Insumos Estratégicos





• Diminuir a mortalidade e letalidade;

• Superar as dificuldades operacionais e alto custo financeiro do programa;

• Falta de insumos para diagnóstico tanto da LVH quanto LVC

• Desabastecimento em relação ao medicamento estratégico para tratamento da LV 

em humanos (anfotericina b lipossomal)

• Aumentar a efetividade das ações de intervenção com impacto na diminuição da 

incidência humana;

• Desenvolver ações permanentes de manejo ambiental (articulação intersetorial);

• Integração dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS/PSF) ao PCLV; 

• Ampliar as atividades de Informação, educação, comunicação.

Desafios



Situação de fornecimento dos kits para inquérito sorológico canino:

 Os insumos utilizados no inquérito sorológico canino ( teste rápido e Kit de ELISA)
tem sido fornecido de forma intermitente e aquém do necessário pelo Ministério da
Saúde desde 2013, quando ocorreu a mudança no protocolo do diagnóstico canino, o
que prejudica a realização das ações de controle do reservatório doméstico da LV.

 Entre os meses de janeiro/2019 e fevereiro/2019 o estado de Minas Gerais não
recebeu teste Elisa/LVC, ocasionando a parada do inquérito canino em todo o estado.

 Março e abril recebimento de quantitativo mínimo de testes Elisa. O inquérito canino
passou a ser realizado apenas em municípios classificados como de alta transmissão
através de cotas pré-estabelecidas.

 Situação atual: o envio do teste Elisa encontra-se regularizado, porém aquém do
necessário para atendimento a todo estado de Minas Gerais. As Unidades Regionais
de Saúde foram orientadas à solicitarem teste DPP/LVC para reiniciarem
paulatinamente as atividades de inquérito nos municípios. Os kits de teste Elisa estão
sendo distribuídos para os laboratórios Macrorregionais.

Desafio: Situação dos testes DPP e Elisa- Leishmaniose visceral canina



Controle Populacional de Animais: Setor Saúde

• Realização de ações e serviços públicos de saúde baseados em 
conotações epidemiológicas;

• FOCO: áreas com surtos epizoóticos (controle de zoonoses).

– Caráter pontual e não permanente

O controle populacional em si por meio de um programa constante e permanente
visando a diminuição principal de cães irrestritos NÃO É AÇÃO OU SERVIÇO DE SAÚDE,
haja vista não haver evidências de que esta atividade colabore efetivamente para a
diminuição, controle ou prevenção de zoonoses.



Lei N° 6.437, 20 de agosto de 1977 – dispoe sobre as infrações 
sanitárias – Art. 10



Em vigor



Programa de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral -
Reservatórios

Doméstico: cão (Canis familiaris)

Silvestres:

- raposas (Dusicyon vetulus e Cerducyon thous)

- marsupiais (Didelphis albiventris)



 SES/MG e FUNED - Monitoramento e avaliação da distribuição dos
testes diagnósticos

• Diagnóstico da leishmaniose visceral canina – Testes fornecidos pelo Ministério da Saúde

Teste imunocromatográfico TR-DPP: teste de triagem utilizado para o diagnóstico da
leishmaniose visceral em cães.

Teste Elisa-LVC: teste confirmatório utilizado no diagnóstico da leishmaniose visceral em cães
Recomendação para realizar ações de inquérito canino de acordo com o Manual de Vigilância e
Controle da Leishmaniose Visceral, 2014.

Desabastecimento no fornecimento dos testes para a realização do inquérito canino



Fonte: Dados disponíveis pelos Programas Nacionais de Leishmanioses/MS
Dados disponíveis, 16 - Setembro - 2019 - 11:36:37

Médio
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Do Controle de Zoonoses
Portaria de Consolidação nº 05/28/09/2017

CAPÍTULO V: Das Ações e Serviços de Saúde voltados para Vigilância, Prevenção e 

controle de Zoonoses e de Acidentes causados por Animais Peçonhentos, e Venenosos, de 
relevância para a Saúde Pública;

Portaria de Consolidação nº 05/28/09/2017

Art. 232 - São consideradas ações e serviços públicos de saúde voltados para a 

vigilância, a prevenção e o controle de zoonoses e de acidentes causados por animais 

peçonhentos e venenosos, de relevância para a saúde pública: 

Lei Nº 13.317 de 24 /09/1999
Contém o Código Sanitário de Saúde do Estado de Minas Gerais –

TÍTULO III - CAPÍTULO III -DO CONTROLE DE ZOONOSES: 

Art. 34 - Entende - se  por controle   de  zoonoses  o  conjunto  de   ações   que   visam   

prevenir, diminuir  ou eliminar os  riscos e  agravos  à   saúde provocados    por  vetor, 
animal  hospedeiro,  reservatório  ou sinantrópico(...) 

Diretrizes legais relacionadas às ações do PVCLV 



Setor Saúde - Atribuições estão pautadas em:

Portaria de Consolidação nº 05 - 28/09/2017: CAPÍTULO V: Das Ações e Serviços de Saúde
voltados para Vigilância, Prevenção e controle de Zoonoses e de Acidentes causados por
Animais Peçonhentos, e Venenosos, de relevância para a Saúde Pública;



TÍTULO III

CAPÍTULO III

DO CONTROLE DE ZOONOSES

[...]

• Art. 35 – Os serviços de controle de zoonoses no Estado serão estruturados segundo os princípios
do SUS e obedecerão as diretrizes:

I - definição e utilização dos critérios epidemiológicos para a organização dos serviços de controle e
diagnóstico de zoonoses;

[...] Art. 36 - Compete aos serviços de controle de zoonoses:

I - planejar, estabelecer normas, coordenar, acompanhar, avaliar e executar as ações de controle de
zoonoses;

II – analisar o comportamento das zoonoses, das doenças ou agravos causados por vetor, animal
hospedeiro, reservatório ou sinantrópico e a projeção de tendências de forma a subsidiar o
planejamento estratégico; [...]



Posse Responsável
Respaldos Legais

• Legislação federal – Nota Técnica CONASS N 02/2014 (Minuta de
Portaria – Art 3º Inciso II);

• Legislação Estadual (Lei 13.317/1999):

Art. 38 - II – mantê-lo permanentemente em perfeitas condições sanitárias e de saúde,
compatíveis com a preservação da saúde coletiva e a prevenção de doenças
transmissíveis, bem como tomar as providências pertinentes à remoção de dejetos por
ele produzidos;

Art. 39 – O proprietário que já não tiver interesse de manter seu animal solicitará ao
órgão responsável orientação sobre a sua destinação, não podendo abandoná-lo.

Legislação municipal - (normatização e adoção de penalidades: LEIS, DECRETOS:
Registro, Fiscalização em vias públicas, Das Responsabilidades,
Financiamento/Dotação Orçamentária)


