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ensaios em saúde coletiva

Recentemente, a Dra  Ana Lúcia da Silva abordou, em seu 
ensaio em Saúde Coletiva, a necessidade da adequação do 

modo de pensar e solucionar novos desafios nos campo da pes-
quisa, educaçao e saúde coletiva, tomando como base o pen-
samento complexo1. Felizmente, diversos profissionais da área 
da saúde tem adotado tal postura, especialmente em situação 
delicadas como, por exemplo, a proposição de alternativas para 
a resolução de quadros clínicos em pacientes com câncer. Nes-
te sentido, em associação as indicações técnicas e científicas, 
também é levado em consideração a opinão do paciente e fa-
miliares na tomada de decisão mais apropriada à resolução do 

Leishmaniose Visceral Canina: Controle da 
doença sob a ótica do pensamento complexo
Aborda-se a adoção do paradigma da complexidade no controle da Leishmaniose visceral canina.
Descritores: leishmaniose	visceral	canina,	saúde	coletiva,	transdiciplinaridade.

It is considered the adoption of the paradigm of the complexity for controlling the canine visceral leishmaniasis.
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Apuntase la adoción del paradigma de la complejidad en el controle de la leishmaniose visceral canina.
Descriptores: leishmaniose	visceral	canina,	salud	colectiva,	transdisciplinariedad.
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quadro. O paciente é convidado a adotar uma nova postura, 
passando a atuar como um agente ativo no processo de saúde 
e doença.
Neste contexto, vale destacar aspectos relativos a uma importan-
te zoonose, a Leishmaniose, uma doença presente em cerca de 
88 países do velho e novo mundo, com uma incidência anual 
que varia de 1 a 1,5 milhões de casos de leishmaniose tegumen-
tar e 500 mil casos de leishmaniose visceral e prevalência de 12 
milhões de casos, segundo a Organização Mundial da Saúde 
(OMS)2. 
Esta doença de notificação compulsória, tem como agentes etio-
lógicos protozoários do gênero Leishmania. O homem, o cão 
e uma ampla variedade de animais selvagens são susceptíveis, 
sendo que mosquitos hematófagos são responsáveis pela trans-
missão da mesma3. O cão é o principal reservatório da leishma-
niose visceral sendo que, de forma geral, a enzootia canina tem 
precedido a ocorrência de casos em humanos e a infecção em 
cães tem sido mais prevalente do que no homem em diversos 
países4,5.
No decreto do Senado Federal Brasileiro nº 51.838, datado de 
14 de março de 1963, que rege o controle da doença conside-
rada uma endemia rural, destaca-se o artigo 10, que esclarece 
que o combate às leishmoneses tem por objetivo a interrupção 
da transmissão da doença do animal ao homem, e/ou inter-hu-
mana, e os artigos 30 e 90, que determinam o sacrifício dos 
animais domésticos doentes. No contexto de legislações esta-
duais e municipais definiu-se que além dos animais doentes, os 
soropositivos também devem ser sacrificados6.
Contudo, em função da urbanização da doença e a humani-
zação no trato com os animais de estimação, a questão surge 
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como um grave problema de saúde pública e impasse jurídico, 
tendo em vista que o possível, porém, ilegal, tratamento de ani-
mais doentes tem motivado muitos proprietários a remover seus 
animais para outros ambientes, às vezes, não endêmicos para a 
doença, além, do grande volume de ações judiciais em prol da 
da preservação e tratamento de animais infectados7,8.
Somam-se a esta problemática o reconhecimento da OMS acer-
ca das limitações da prática da eutanásia de animais de alto va-
lor afetivo e econômico, além, da contribuição de estudos de 
modelagem matemática que indicam que a eutanásia de cães 
soropositivos, em escala de importância, deveria ser a terceira 
medida a ser adotada9. Adicionalmente, estudos de campo tem 
demostrado que estratégias como o controle de vetores, com o 
uso de coleiras repelentes e letais para os flebótomos, bem como 
a imunização de animais sadios, se adotadas de maneira siste-

mática, ou seja, com adequada cobertura da população canina 
suscetível, podem interromper a transmissão da doença10,11.
A base do pensamento complexo está lastreada na inter, multi 
e transdisciplinaridade do conhecimento, envolvendo questões 
que permeiam os campos da pesquisa, da política e planejamen-
to em saúde pública e das relações humanas no contexto da ética 
pessoal, profissional e legislação. 
Neste sentido, percebe-se que a efetividade do controle da Leish-
maniose no Brasil só será possível se os diversos atores envol-
vidos buscarem entrosamento. Cabe destacar, em particular, a 
importância do papel desempenhado pelos agentes do segmento 
público, que ao legislar, elaborar e executar ações de controle 
de doenças tenham em mente a necessidade e obrigatoriedade 
de se alinharem aos contínuos avanços nos campos do conheci-
mento e desenvovlimento de novas tecnologias.                      
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