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Nota Técnica Conjunta de Leishmaniose Visceral Humana Nº03/SMS/DVS/GVE/2017 

 

Assunto: Orienta sobre a nova definição 

de caso de Leishmaniose Visceral 

Humana no Município de Florianópolis e 

recomenda as condutas frente aos casos 

suspeitos. 

 

Considerando que a leishmaniose visceral humana (LVH) é uma zoonose transmitida ao homem 

pela picada de fêmeas do inseto vetor (flebotomíneo) infectado, tendo como reservatórios o cão 

doméstico e os animais silvestres; 

Considerando que LVH é uma doença de evolução crônica, com acometimento sistêmico e, se 

não tratada, pode levar ao óbito até 90% dos casos humanos;   

Considerando que sua ocorrência estava limitada a áreas rurais e a pequenas localidades 

urbanas, mas encontra-se em franca expansão para grandes centros urbanos; 

Considerando que desde 2010 Florianópolis é considerada área com transmissão de 

leishmaniose visceral canina; 

Considerando a confirmação de dois casos autóctones de leishmaniose visceral humana em 

Florianópolis em agosto de 2017; 

Considerando a necessidade de aumentar a sensibilidade para detectar precocemente os casos, 

tratar oportunamente e evitar a ocorrência de óbitos; 

 

A Gerência de Vigilância Epidemiológica de Florianópolis, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica 

de Santa Catarina e o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen/SC), através de Nota técnica 

conjunta, orientam sobre a alteração temporária da definição de caso de Leishmaniose Visceral 

Humana- LVH para o município de Florianópolis e a conduta frente aos casos suspeitos: 

 

 

 

 

Secretaria Municipal de Saúde - Diretoria de Vigilância em Saúde – Gerência de Vigilância Epidemiológica  
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1) Definição de caso humano suspeito de leishmaniose visceral:  

 

Todo indivíduo de qualquer idade procedente de área de transmissão* com UM DOS seguintes 

quadros: 

  

● febre persistente  7 dias sem outro diagnóstico clínico evidente; 

● febre de qualquer duração associada à  esplenomegalia; 

● febre de qualquer duração associada à hepatomegalia; 

 

*Atualmente inclui o município de Florianópolis. 

 

2) Caso humano confirmado de leishmaniose visceral  

 

Critério clínico laboratorial: a confirmação do caso clinicamente suspeito deverá preencher no 

mínimo UM dos seguintes critérios:  

● Teste imunocromatográfico (teste rápido IT-Leish®) reagente;  

● Encontro do parasito no exame parasitológico direto ou em cultura (diante da necessidade 

da realização desses exames, entrar em contato com o LACEN para orientações antes da 

coleta); 

● Reação de imunofluorescência reativa (RIFI) com título de 1:80 ou mais, desde que excluídos 

outros diagnósticos.  

 

Critério clínico epidemiológico: paciente clinicamente suspeito, residente ou procedente de área 

com transmissão de LV, sem confirmação laboratorial, mas com resposta favorável à prova  

terapêutica. 

 

3) Método de diagnóstico da infecção por leishmaniose em humanos: 

 

ATENÇÃO!!! Diante de um caso humano suspeito de LVH recomenda-se oferecer o teste rápido para 

HIV independente da idade. 
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3.1) Teste imunocromatográfico IT-Leish® (rK39) - Método de escolha 

Material a ser coletado: coletar de 3 a 5 ml de sangue em tubo com gel separador (tampa amarela) ou 

tubo seco (tampa vermelha). Identificar o frasco com o nome do paciente, data de nascimento e 

número da notificação. 

Conservação da amostra e envio: Após a coleta, realizar a centrifugação da amostra. Caso não seja 

possível, manter o tubo em pé em temperatura ambiente por 30 minutos aguardando a retração de 

coágulo. Em seguida, conservar a amostra em temperatura de 2 a 8ºC e encaminhar ao LACEN-SC em 

caixa térmica com gelo reciclável em até 24 horas após a coleta.  

Período de coleta: a partir da suspeita clínica. 

 

3.2) Parasitológico direto  e Diagnóstico Molecular por PCR  

Material a ser coletado: entre 2 a 5 mL de aspirado de medula óssea em tubo com EDTA. Por ser um 

método invasivo, exige profissional qualificado para a realização da coleta em ambiente hospitalar.  

Período de coleta: a partir da suspeita clínica. 

Conservação da amostra e envio: Parte do aspirado de medula óssea deverá ser utilizado para  

confeccionar duas lâminas de esfregaço que deverão ser identificadas e secas.  O aspirado de medula 

óssea em tubo com EDTA deverá ser conservado refrigerado (entre 4 a 8ºC) e as lâminas em 

temperatura ambiente. Ambos deverão ser encaminhados ao LACEN-SC em até 8 horas após a coleta.  

Observação: O PCR é realizado no laboratório de referência nacional Fundação Ezequiel Dias (Funed). 

 

3.3) Imunofluorescência indireta (RIFI) 

Material a ser coletado:  coletar de 3 a 5 ml de sangue em tubo com gel separador (tampa amarela) ou 

tubo seco (tampa vermelha). Identificar o frasco com o nome do paciente, data de nascimento e 

número da notificação. 

Conservação da amostra e envio: Após a coleta, realizar a centrifugação da amostra. Caso não seja 

possível, manter o tubo em pé em temperatura ambiente por 30 minutos aguardando a retração de 

coágulo. Em seguida, conservar a amostra em temperatura de 2 a 8ºC e encaminhar ao LACEN-SC em 

caixa térmica com gelo reciclável em até 24 horas após a coleta.  

Interpretação do resultado: Consideram-se como positivas as amostras reagentes a partir da diluição de 

1:80. Nos títulos iguais a 1:40, com clínica sugestiva de LV, recomenda-se a solicitação de nova amostra 

em 30 dias. 

Obs.: este exame é realizado no laboratório de referência nacional Fundação Ezequiel Dias (Funed).  
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4) Outros exames que deverão ser solicitados frente a um caso suspeito de LVH: 

Devem ser solicitados com o intuito de prevenir ou detectar precocemente complicações 

infecciosas e hemorrágicas: 

● hemograma (com contagem de plaquetas);  

● velocidade de hemossedimentação;  

● creatinina;  

● ureia;  

● alanina aminotransferase;  

● aspartato aminotransferase;  

● atividade de protrombina;  

● albumina;  

● globulina; 

● fosfatase alcalina;  

● bilirrubinas; 

● amilase sérica.  

Exames adicionais : 

● parcial de urina,  

● hemocultura,  

● urocultura; 

● radiografia do tórax; 

 

5) Diagnóstico diferencial: 

Enterobacteriose de curso prolongado (possível associação de esquistossomose com salmonela 

ou outra enterobactéria), malária, brucelose, febre tifóide, esquistossomose hepatoesplênica, forma 

aguda da Doença de Chagas, linfoma, mieloma múltiplo, anemia falciforme. 

 

6) Diante da necessidade de busca ativa de casos humanos sintomáticos (Atenção Básica)  

Considerando a autonomia de vôo das espécies de flebótomos identificadas até o momento no 

município de Florianópolis, sejam elas: Lutzomyia  (Pintomyia) neivai; Lutzomyia migonei; 

Lutzomyia (Pintomyia) fischeri, deverá ser aberto um raio de 300 metros a  partir da residência do caso 

confirmado de LVH (LPI provável).  
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Os serviços de saúde devem estar atentos e sensíveis para a detecção de novos casos suspeitos 

de LVH. 

As seguintes abordagens deverão ser realizadas junto à população investigada: 

● Deverá ser realizada visita domiciliar em cada residência com o intuito de identificar 

indivíduos sintomáticos; 

● Os indivíduos deverão ser avaliados pela equipe do Centro de Saúde o mais rápido 

possível; 

● Verificar se o indivíduo investigado atende à definição de caso suspeito, excluindo 

aqueles que já possuem diagnóstico de outra doença; 

● Ao atender os critérios de suspeição, o caso deverá ser notificado, ser iniciada a 

investigação e providenciada a coleta de sangue para diagnóstico da LVH; 

● Investigar deslocamentos para áreas endêmicas em período até 6 meses anterior ao 

início dos sinais e sintomas (consulte no mapa aqui ou filtre o município aqui) 

● Registrar os sinais e sintomas e início dos mesmos; 

● Os casos suspeitos que apresentem sinais de gravidade e os casos confirmados 

laboratorialmente, deverão ser encaminhados aos serviços de referência (vide item  

 

7) Manejo e Vigilância da LVH em Florianópolis 

 

A Leishmaniose Visceral Humana (LVH) é uma doença de notificação compulsória e imediata no 

município de Florianópolis. Na identificação de caso suspeito, o profissional deverá NOTIFICAR e entrar 

em contato imediatamente com a Gerência de Vigilância Epidemiológica através do fluxo: 

 

● Dias úteis: Centros de Saúde, CAPS, Policlínicas e UPAs das 8 às 17 horas, com as 

equipes de Vigilâncias Epidemiológicas Descentralizadas correspondentes ao seu distrito; 

● Demais horários e demais estabelecimentos de saúde, a qualquer hora, pelos seguintes 

contatos: 3212-3922 / 3212-3907 / 99985-2710. 

 

 

 

 

 

http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/marco/03/LV-Graficos-e-Mapas.pdf
http://sage.saude.gov.br/
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HOSPITAIS DE REFERÊNCIA PARA LVH 

Ficam estabelecidas as seguintes referências: 

 

7.1) Hospital Nereu Ramos:  

Para aqueles pacientes maiores de 15 anos de idade que necessitem internação e que se 

enquadram na definição de caso suspeito e que estejam clinicamente instável e/ou com sinais de 

gravidade ou caso confirmado laboratorialmente.  

O contato deve ser feito com o Núcleo Interno de Regulação do Hospital (NIR/HNR), para a 

solicitação da vaga, antes de proceder com o encaminhamento, em virtude do HNR não dispor 

de unidade de pronto socorro. 

7.2) Hospital Infantil Joana de Gusmão: 

Para pacientes menores de 15 anos de idade que se enquadram na definição de caso suspeito. 

Encaminhar imediatamente à unidade de EMERGÊNCIA do hospital, munidos do 

encaminhamento clínico.  

 

8)  Avaliação de fatores de risco e sinais de gravidade 

Na avaliação dos fatores associados à possível situação desfavorável de LV, os estudos 

publicados até o momento identificaram fatores clínicos e laboratoriais em análise univariada. No 

entanto, um fator isoladamente não define a gravidade. Uma vez que grande proporção dos pacientes 

com LV apresentam pelo menos uma dessas condições, uma classificação baseada em escores é 

indicada para definição dos pacientes com maior risco de evoluir para óbito por LV.  

A definição dos fatores de risco associados ao óbito por LV foi baseada na classificação do grau 

de recomendação, fundamentada nos centros de medicina baseada em evidências do National Health 

Service da Inglaterra. 

 A classificação do grau de recomendação é assim resumida:  

Nível A: estudos experimentais ou observacionais de melhor consistência.  

Nível B: estudos experimentais ou observacionais de menor consistência.  

Nível C: relatos de casos estudos não controlados.  

Nível D: opinião desprovida de avaliação crítica, baseada em consensos, estudos fisiológicos ou 

modelos animais.  
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A tabela a seguir apresenta os fatores associados ao óbito por LV e seu grau de recomendação. 

 

Fonte: Leishmaniose visceral: recomendações clínicas para redução da letalidade / Ministério da Saúde, 2011. 
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Fonte: Leishmaniose visceral: recomendações clínicas para redução da letalidade / Ministério da Saúde, 2011. 
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Fonte: Leishmaniose visceral: recomendações clínicas para redução da letalidade / Ministério da Saúde, 2011. 

 

O estudo de validação deste modelo identificou que os pacientes com pontuação maior ou igual 

a quatro, baseados apenas nos critérios clínicos, ou com pontuação maior ou igual a seis, nos critérios 

clínicos e laboratoriais, são os que apresentam risco aumentado de evoluir para óbito.  
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9) Medidas de prevenção e demais condutas 

  

Para evitar os riscos de transmissão, algumas medidas de proteção individual devem ser 

estimuladas, tais como: uso de mosquiteiro com malha fina, colocação de telas (menor de 3 milímetros) 

em  portas e janelas, e não se expor nos horários de atividade do vetor (entardecer, anoitecer e 

amanhecer). Caso seja necessária a exposição, fazer uso de camisas e calças compridas, além de aplicar 

repelentes. 

Para proteção dos animais, o uso de telas nos locais onde eles ficam e aplicação de coleiras 

repelentes. Caso o cão não esteja infectado, a vacina pode ser aplicada. Outra ação importante é a 

castração dos animais para controlar a transmissão da doença, uma vez que pode ser transmitida 

durante o acasalamento e da mãe para os filhotes. 

Orientar medidas ambientais tais como; limpeza do terreno, eliminação dos resíduos sólidos 

orgânicos como folhas e frutos, destinação correta do lixo e fezes de animais, evitando o depósito de 

lixo em terrenos baldios ou locais inadequados,  eliminação de fonte de umidade, vedação das 

composteiras, não permanência de animais domésticos dentro de casa,  não habitação em áreas de 

mata. Tais medidas contribuem  para evitar e  reduzir a proliferação do vetor. 

 

SAIBA MAIS… 

 

Guias de Vigilância em Saúde 2017: http://www.dive.sc.gov.br/guias/ 

 

Manual de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral:  

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_vigilancia_controle_leishmaniose_visceral.p

df 

 

Leishmaniose visceral: Perguntas e respostas frequentes 

http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/saude/?pagina=notpagina&menu=&noti=18794 

 

 

 

 

 

http://www.dive.sc.gov.br/guias/
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_vigilancia_controle_leishmaniose_visceral.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_vigilancia_controle_leishmaniose_visceral.pdf
http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/saude/?pagina=notpagina&menu=&noti=18794
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