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• Recolha folhas, frutos e fezes de animais. 

• Embale todo e qualquer lixo corretamente e coloque 
para a coleta. 

• Mantenha a casa e o quintal sempre limpos. 

• Mantenha sempre seu cão limpo. 

• Utilize coleira repelente no cão. 

• Mantenha terrenos baldios limpos e capinados. 

• Não crie porcos, galinhas e outros animais em área 
urbana. O mosquito palha tem preferência por estes 
locais. 
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Como evitar? 



Leishmaniose é uma doença infecciosa grave, geral-
mente de longa evolução, causada por um parasita 
(protozoário Leishmania chagasi) e transmitida aos 
cães e ao homem através da picada do mosquito pa-
lha (Lutzomyia longipalpis). 
Os mosquitos se alimentam de seiva de planta e so-
mente as fêmeas precisam de sangue para o desen-
volvimentos de seus ovos. Desta forma, somente as 
fêmeas picam e transmitem o parasita.  
Os ovos são depositados em matéria orgânica em de-
composição como folhas, frutos, fezes de animais e 
preferem locais com umidade e sombra, nos arredo-
res das residências e terrenos baldios. Costumam pi-
car do fim da tarde até a madrugada. 

A transmissão ocorre apenas através da picada da 
fêmea do mosquito. Ao picar um cão infectado ela 
suga a Leishmania juntamente com o sangue. Após 
alguns dias, essa mesma fêmea já está pronta para 
transmitir o parasita para outro cão ou homem. 

O que é? 

Como é a transmissão? 

Em humanos, os sintomas podem ou não aparecer, 
demorando geralmente de 2 a 5 meses, mas podem 
demorar até 2 anos após a infecção. Geralmente 
são: Febre (média de 4 semanas, anemia, cresci-
mento da barriga pelo aumento do fígado e do baço, 
emagrecimento, fraqueza e tosse seca. Nos animais, 
a cada 10 cães infectados, 4 podem não apresentar 
sintomas, mas são potenciais reservatórios. Os prin-
cipais sintomas em animais são: Emagrecimento, fa-
lhas na pelagem, descamação, feridas na pele, cres-
cimento das unhas, febre persistente, anemia e san-
gramentos. 

 

No homem, o tratamento é feito com medicamentos 
específicos para cada situação. Algumas pessoas 
não se curam e acabam apresentando recaídas ao 
longo do tempo, após o tratamento. Outras pessoas 
evoluem para óbito. Para os animais não existe trata-
mento eficaz, sendo recomendado o sacrifício. 

Quais são os sintomas? 

Existe tratamento? 


