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Nota de Esclarecimento ao Público 
 

Em atenção à sociedade, em virtude de questionamentos e notícias veiculadas, 

sobre possível surto de “Calazar” em nosso município, a Secretaria Municipal de Saúde 

de Igaporã, vem fazer esclarecimentos sobre a doença e as atividades desenvolvidas 

em relação à mesma: 

Leishmaniose visceral, ou calazar, é uma doença transmitida pelos insetos 

denominados flebotomíneos, conhecidos popularmente como mosquito palha ou birigui 

que, ao picar, introduz na circulação do hospedeiro o protozoário do gênero 

Leishmania. Na área urbana a principal fonte de infecção é o cão. O que se torna 

potencialmente perigosa por causa do grande número de cachorros, que adquirem a 

infecção e desenvolvem ou não um quadro clínico. A doença não é contagiosa. A 

transmissão do parasita ocorre apenas através da picada do mosquito fêmea 

infectado.Na maioria dos casos, o período de incubação é de 2 a 4 meses, mas pode 

variar de dias a anos. O tratamento não é indicado, pois não tem cura, e a forma de 

controle preconizada pelo Ministério da Saúde é a eutanásia. 

Desde abril de 2017, a Secretaria Municipal de Saúde junto com a equipe 

epidemiológica, iniciou o trabalho de identificação dos animais infectados através de 

teste rápido e simultaneamente a coleta de material para análise laboratorial dos 

animais reagentes, como preconiza o Ministério da Saúde. Após os resultados dos 

exames, quandoconfirmados reagentes os animais são eutanasiados pela médica 

veterinária do município, de acordo com os procedimentos legais para eutanásia, e os 

cadáveres são incinerados e enterrados pela nossa equipe.  

No ano de 2017 foram realizados do mês de abril até final de dezembro, nos 

bairros do Alto da Varginha, Alto do Cruzeiro, Alto da Liberdade e Vila Fagundes um 

total de 491 coletas de sangue de cães, para o teste de triagem utilizando o Kit DDP-

LVC fornecido pela 24ª Diretoria Regional de Saúde Geral. Os casos Reagentes 

nesses testes foram enviados para o LACEN para ser feito um exame (Teste ELISA) 

http://www.igapora.ba.gov.br/
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mais preciso. E deste número de animais examinados, 188 foram reagentes no teste 

rápido e 60 no exame definitivo, o que comprova que o nosso município não apresenta 

um surto de Calazar. E essa quantidade está acontecendo, porque já fazia alguns anos 

que o trabalho de controle da Leishmaniose (Calazar) não era realizado na cidade de 

forma tão intensa, sendo assim o município é classificado, como intensidade 

esporádica. A vigilância epidemiológica dá continuidade ao trabalho no presente ano, 

englobando assim os bairros que ainda não foram examinados e por determinação da 

Secretaria Municipal de Saúde e Prefeitura Municipal, a campanha irá continuar por 

quantos ciclos forem necessários, fechando assim o cerco contra a doença no 

município. Em relação à prevenção, já estamos tomando as providências cabíveis e 

iremos intensificar nosso trabalho. Devido à classificação de intensidade esporádica, 

hoje o Estado não libera o controle químico, ou seja, a borrifação, sendo assim, 

preconizado a forma educativa como principal meio de prevenção. 

No entanto, gostaríamos de orientar a população em alguns pontos: 

 A doença NÃO é contagiosa, nem transmitida diretamente de uma pessoa 

para outra, nem de um animal para outro, nem dos animais para as 

pessoas. A transmissão do PARASITA ocorre apenas através da picada 

do mosquito (fêmea infectada). 

 A comunidade precisa também ajudar, mantendo a casa limpa e o quintal 

livre dos criadores de insetos. O mosquito-palha vive nas proximidades 

das residências, preferencialmente em lugares úmidos, mais escuros e 

com acúmulo de material orgânico. 

 Cuide bem da saúde do seu cão. Se o mesmo apresentar 

emagrecimento, ferimentos na pele, focinho e orelha, unhas crescidas, 

procure a Vigilância Epidemiológica. 

 Coloque telas nas janelas e embale sempre o lixo, evitando assim o 

mosquito na sua residência. 

 Você que tem seu animal com suspeita da doença, nos procure que 

agendaremos de imediato a visita da nossa equipe a sua residência.  

http://www.igapora.ba.gov.br/
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 Até que a cura para a Leishmaniose Visceral Canina seja cientificamente 

comprovada, o posicionamento institucional do Conselho Federal de 

Medicina Veterinária e dos Conselhos Regionais de Medicina Veterinária 

(Sistema CFMV/CRMVs) é pelo não tratamento da doença, garantindo 

assim a segurança e proteção à saúde pública, em conformidade com o 

que recomenda a Organização Mundial de Saúde (OMS), o Ministério da 

Saúde e atendendo à legislação federal, Decreto n° 51.838/1963, código 

penal e recomendações sanitárias. 

 Ainda informamos que a Vigilância Epidemiológica está situada na 

Secretaria Municipal de Saúde nos turnos da manhã e tarde e sempre a 

disposição.  

 

 

Seja você também agente de comunicação! 

 

Igaporã, 05de fevereiro de 2017. 

 

Atenciosamente, 

  

 

Vigilância Epidemiológica 

Secretaria Municipal de Saúde de Igaporã-BA 

http://www.igapora.ba.gov.br/

