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RESUMO 

 

O presente trabalho enfoca o tema leishmaniose como uma doença parasitária. O objetivo 

dessa pesquisa é apresentar os principais cuidados e orientações que a população deve ter 

com a doença leishmaniose através da criação de um folheto explicativo. Foi realizada através 

de uma revisão bibliográfica junto ao acervo da biblioteca de Ciências Sociais e Agrárias de 

Itapeva-FAIT, além de artigos científicos em sites na internet.  
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ABSTRACT 

 

This paper focuses on the theme as a parasitic disease leishmaniasis. The objective of this 
research is to present the main guidelines and care that people should have with the disease 
leishmaniasis by creating a brochure. Was accomplished through a literature review with the 
library collection of Social Sciences and Agricultural Itapeva-FAIT, and scientific articles on 
Internet sites. 
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INTRODUÇÃO 

 
A leishmaniose provocada pela espécie braziliensis é uma lesão única. O desenvolvimento 
geralmente é crônico, com grande capacidade destrutiva dos tecidos atingidos. Em ambientes 
peridomésticos, a transmissão dessa patologia costuma ocorrer ao entardecer, quando os 
flebótomos estão mais ativos e podem invadir domicílios. Os vetores braziliensis variam 
conforme a região do país. A espécie L. intermedia com a adaptação do ambiente modificado 
pelo homem, tornou-se uma espécie transmissora importante especialmente no Rio de Janeiro 
(PEREIRA, 2006). 
Portanto deve-se orientar a população, a respeito de medidas a serem tomadas para combater 
o mosquito transmissor, na qual a participação do profissional da enfermagem indispensável 
nesse processo, e será feita através de folhetos informativos abordando os fatores que 
favorecem o criadouro do mosquito e os cuidados a serem tomados. 

 
 

HIPÓTESE 
 
É praticamente impossível acabar com o mosquito transmissor da doença leishmaniose, mas é 

preciso combate-lo. Então a melhor maneira de combater a leishmaniose é a prevenção. Para 

isso devem ser tomadas medidas corriqueiras, como não acumular lixo em casa ou jogar em 

terreno baldio. O lixo atrai o mosquito e na matéria orgânica que eles se reproduzem. Além 

disso, é importante ressaltar o uso de coleiras repelente a base de deltrametrina 4% em cães 

que habitam em regiões endêmicas da doença, com isso os cães ficarão protegidos da picada 



do mosquito flebótomo, e sem picada não há transmissão da leishmaniose (REITHINGER,R.;et 

al, 2001). 

 

FUNDAMENTAÇÃO 
 

Trabalho de revisão de literatura. Análise da produção bibliográfica em determinada 
temática, dentro de um tempo estipulado, fornecendo uma visão geral ou um relatório de um 
tópico específico, evidenciando novas idéias, métodos, que receberam maior ou menor ênfase 
na literatura selecionada. 

 
OCORRENCIA DA DOENÇA 

 
No Brasil é uma doença endêmica, mas acorre surtos com alguma frequência. Está distribuída 
em 17 dos 27 estados da federação, atingindo 4 das 5 regiões brasileiras. Sua maior incidência 
encontra no Nordeste com 92% do total de casos, seguindo pela região Sudeste (4%), a região 
Norte (3%), e, finalmente a região Centro-Oeste (1%). Doença inicialmente de distribuição rural 
e em pequenos centros urbanos, encontra-se em fraca extensão para focos urbanos (CARLI, 
G. A,2007). 

 
 

FORMA DE TRANSMISSÃO 
 

O mosquito responsável pela transmissão é um mosquito hematófago (que se alimenta de 
sangue), é importante registrar que apenas a fêmea se alimenta de sangue. Quando a fêmea 
do díptero realiza a alimentação nos vertebrados através do sangue, ela inicialmente libera 
saliva, que promove discreta reação alérgica, essa reação culmina com o aparecimento de 
uma pápula pós-picada. Assim, a saliva tem papel importante na facilitação da transmissão de 
leishmania para o novo hospedeiro vertebrado. Neles ocorrem as transformações estruturais 
para formas promastigotas, que migram até o aparelho de picada do mosquito onde serão 
inoculadas no próximo repasto, que poderá ser no reservatório animal ou, ocasionalmente, no 
homem. A transmissão pode ocorrer também através de transfusão sanguínea (NETO, A. V.; et 
al.2008). 

 
SINAIS E SINTOMAS 

 
O inicio da doença é gradual, depois de um período de incubação que pode variar entre 2 
semanas e 18 meses. É frequente o paciente queixar-se de aumento do volume abdominal. 
Algumas vezes o inicio é agudo e pode simular bem um ataque de malária, outras vezes o 
paciente apresenta diarreia. O paciente pode não apresentar sintomas aparentes nas primeiras 
fases da doença, mas sentir-se mal de saúde de uma forma indefinida nos estágios iniciais da 
doença. A febre pode ser contínua, intermitente ou remitente. A anemia geralmente está 
presente, há perda progressiva de peso a medida que a doença segue o seu curso.(MARKELL 
et al, 2003). 
 

METODOLOGIA 
 

Para procurar atingir o objetivo proposto desenvolveu-se uma pesquisa bibliográfica junto ao 

acervo da biblioteca da Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva – FAIT, além de 

artigos científicos, monografias, dissertações e teses em sites na internet, buscando 

informações e conhecimentos que norteassem a investigação. Martins (2002, p. 24) diz que o 

“investigador deve proceder ao levantamento bibliográfico que dê suporte e fundamentação 

teórico-metodológica ao estudo”.  

De acordo com Noronha e Ferreira (2000), para identificar e conhecer determinada área do 

conhecimento, bem como seu desenvolvimento, as revisões de literatura são extremamente 

importantes, permitem também a identificação de perspectivas futuras, contribuindo com 

sugestões de idéias para o desenvolvimento de novos projetos de pesquisas. 



Portanto, esse trabalho se caracteriza, quanto aos procedimentos técnicos, como uma 
pesquisa bibliográfica. 
 
 

RESULTADOS 
 

A incidência das leishmanioses é variável, podendo acorrer um numero alto registrado no 

período de um ano, e relativamente baixo no outro e novamente alto no ano seguinte. Na 

década que se passou, os casos confirmados variou na média 30 mil a 40 mil casos anuais, no 

Brasil. Observando dados da Secretária de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde, 

os maiores índices de detecção da doença é na Região Norte, para cada 100 mil habitantes, 

cem deles são contaminados apresentando a doença, em seguida nas regiões Centro-Oeste 

com números de 41,85 e região Nordeste com 26,50 casos num total de cem mil pessoas. 

(FIOCRUZ, 2006).  
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