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RESUMO 

A Leishmaniose visceral (LV) é uma zoonose causada por parasitos do gênero 

Leishmania, que afeta primariamente canídeos. Está presente em todo o mundo e, nas 

Américas, o Brasil é o país com o maior número de casos, em especial, a região Nordeste. 

Estimativas mostram um considerável aumento de novos casos de LV anualmente, assim, 

o acesso à informação, a sensibilização e a educação ambiental, são importantes 

ferramentas que auxiliam no combate e no controle da leishmaniose visceral, uma vez 

que, tais ações envolvem a participação das diversas camadas da população e 

democratizam as atitudes e ações benéficas às práticas de combate à zoonose. Nesse 

sentido, o presente trabalho visou verificar o nível de conhecimento básico sobre 

Leishmaniose visceral, por parte de estudantes de escolas públicas de João Pessoa, através 

de questionário epidemiológico estruturado, em formato eletrônico, gerado a partir da 

ferramenta de formulários do Google, no intuito de fornecer subsídios e dados para 

fomentar futuras ações e pesquisas acerca da importância de medidas educativas para a 

prevenção e controle da doença. 
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INTRODUÇÃO 

A Leishmaniose visceral (LV) é uma zoonose causada por parasitos do gênero 

Leishmania, que afeta primariamente canídeos (MICHALICK & GENARO, 2005), 

também sendo uma doença grave e potencialmente fatal para humanos (GONTIJO & 

MELO, 2004). Está presente em todo o mundo e, nas Américas, o Brasil é o país com o 

maior número de casos, em especial, a região Nordeste (SILVA, 2007). É de grande 

importância para a saúde pública, pois é considerada uma zoonose que pode apresentar 

graves repercussões clínicas (GREENE, 2006; GREENE & VANDEVELDE, 2015). A 

LV é causada pelas espécies Leishmania infantum, Leishmania donovani e Leishmania 

chagasi, sendo esta última a mais predominante no território brasileiro (CAMARGO & 

BARCINSKI, 2003).  

Os hospedeiros do protozoário são os canídeos e os humanos (MONTEIRO, 

2011), no entanto, pesquisas apontam que os felinos podem se tornar hospedeiros 

acidentais (CAN et al., 2016), principalmente em regiões endêmicas da leishmaniose com 

altas taxas de prevalências tanto em cães quanto nos humanos (MÜLLER et al., 2009). 

A patologia em questão é considerada crônica e sistêmica, acometendo múltiplos 

órgãos, como baço, fígado e medula óssea, e é caracterizada por alterações clínicas muito 

variáveis, devido à patogenia do protozoário, das diferentes respostas imunológicas 

desenvolvidas nos hospedeiros e do longo período de incubação, que pode variar de meses 

a anos (OPS, 2019). 

Estimativas mostram um considerável aumento de novos casos de LV 

anualmente, e acredita-se que 12 milhões de pessoas vivam em áreas de risco para LV 

(WHO, 2009), onde 90% dos casos ocorrem principalmente na Índia, Bangladesh, Nepal, 

Sudão e Brasil, com maior incidência em populações mais pobres (ALVAR et al., 2006). 

No Brasil a LV se apresenta com alta incidência e ampla distribuição, acometendo 



                  

 
                  

pessoas de todas as faixas etárias, apesar de 80% dos casos registrados ocorrerem crianças 

menores de 10 anos (GONTIJO & MELO 2004). 

As medidas de controle e proteção se dão através do uso de repelentes, portas e 

janelas com telas, mosquiteiros, evitar exposição no crepúsculo e no decorrer da noite, 

saneamento ambiental através da limpeza urbana, direção adequada dos substratos sólidos 

e orgânicos, não permanência de animais domésticos dentro de casa, dentre outras ações 

que restrinjam a quantidade de locais oportunos para disseminação do inseto vetor 

(COSTA, 2018; BRASIL, 2019). Além disso, o acesso à informação, a sensibilização e a 

educação ambiental, são importantes ferramentas que auxiliam no combate e no controle 

da leishmaniose visceral, uma vez que, tais ações envolvem a participação das diversas 

camadas da população e democratizam as atitudes e ações benéficas às práticas de 

combate à zoonose (LUZ et al., 2005). 

Devido às LV denotarem um grave problema de saúde pública no Brasil, é de 

fundamental importância que os educadores e educandos, com conhecimentos e 

habilidades adequadas, sejam agentes disseminadores de ações preventivas sobre a 

temática. A participação da população torna-se imprescindível para se obter êxito em 

campanhas de combate à Leishmaniose, seja através da mídia (televisão, jornal ou rádio), 

como por meio dos profissionais de saúde através de metodologias ativas ou visitas 

domiciliares (CASTRO et al., 2016). 

Assim, o presente trabalho visou verificar o nível de conhecimento básico sobre 

Leishmaniose visceral, por parte de estudantes de escolas públicas de João Pessoa, no 

intuito de fornecer subsídios e dados para fomentar futuras ações e pesquisas acerca da 

importância de medidas educativas para a prevenção e controle da doença. 

METODOLOGIA 



                  

 
                  

Foi realizada uma investigação com alunos de escolas públicas aleatórias do 

município de João Pessoa, PB, acerca de conhecimentos gerais sobre Leishmaniose 

visceral (LV). A coleta de dados se deu de forma voluntária e anônima por meio de um 

questionário epidemiológico estruturado, em formato eletrônico, gerado a partir da 

ferramenta de formulários do Google. O questionário contou com nove perguntas básicas 

acerca da LV e foi analisado quanto ao percentual de respostas fornecidas pelos 

estudantes, tendo em vista que o trabalho objetivou apenas um levantamento geral acerca 

do nível de conhecimento dos estudantes, em relação à referida zoonose. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Foram colhidos dados de 126 questionários, onde 74 estudantes (59%) eram do 

sexo feminino e 52 (41%) do sexo masculino e, as idades predominantes foram dos 16 

aos 18 anos (52% - 66 estudantes), seguido das idades dos 13 a 15 anos (43% - 54 

estudantes). De um modo geral, notou-se que maioria dos estudantes desconhecem ou 

sabem muito pouco acerca da leishmaniose visceral, o que foi observado nas respostas 

para a pergunta: “Você já ouviu falar em Leishmaniose?”, na qual 89 estudantes (70,6%) 

afirmaram que não, enquanto 37 (29,4%) afirmaram já ter ouvido falar na doença. 

Foi observado ainda que em relação ao vetor da LV, 62 estudantes (49,2%) não 

souberam responder como a doença é transmitida, porém uma parte considerável (65 

estudantes – 44,4%) afirmou que a doença é transmitida pela picada de um mosquito. Por 

outro lado, quando questionados sobre qual mosquito transmite a LV, 74 estudantes 

(58,7%) não souberam responder, e apenas 44 (34,9%) responderam que se tratava do 

mosquito-palha, havendo ainda duas respostas (1,6%) apontando o vetor como besouro e 

cinco (4%) respostas como mosquito da dengue. 

Já em relação aos hábitos gerais do vetor da LV, quando questionados acerca do 

período do ano em que há a maior ocorrência da doença, 76 estudantes (60,8%) 

responderam não saber, 16 (12,8%) responderam que é no período seco, enquanto 29 



                  

 
                  

(23,2%) responderam ser no período chuvoso e 4 (3,2%) responderam ser durante o ano 

todo. No tocante ao habitat do mosquito, 61 estudantes (48,4%) responderam não saber, 

43 (34,1%) responderam que é próximo à água, 13 (10,6%) responderam ser em lugares 

secos e 6 (4,9%) responderam ser nos frutos das árvores. 

Por fim, em relação a sintomatologia nos cães, 69 estudantes (55,6%), novamente 

a maioria, não soube responder, enquanto 43 (34,7%) respondeu que os sintomas eram 

“crescimento das unhas, feridas pelo corpo e queda de pelos”, outros 10 (8,10%) 

responderam “agressividade; baba em excesso”, enquanto 2 (1,6%) responderam “latidos 

em excesso; agitação”. Já na sintomatologia em humanos 81 estudantes (64,3%) não 

souberam respondera, enquanto 20 (15,9%) responderam que os sintomas eram “Febre, 

dor nas articulações, dor de cabeça e dor no fundo dos olhos”, 14 (11,2%) responderam 

ser “Crescimento da barriga, emagrecimento, fraqueza, cansaço, sangramentos na 

gengiva” e 11 estudantes (8,7%) deram outras respostas como “dor de cabeça, manchas 

no corpo e dores nas articulações” e “diarreia, dificuldade ao respirar, dor de cabeça e 

febre”. 

No geral, os resultados obtidos no presente estudo, corroboram dados levantados 

por outros estudos semelhantes, realizados em outros Estados do Brasil, como é o caso 

do trabalho de Lobo et al. (2013) realizado no Maranhão, onde a faixa etária da população 

pesquisada era bastante semelhante e os resultados obtidos apontaram um baixo 

conhecimento dos estudantes acerca da LV, no entanto, o estudo em questão trabalhou 

com campanhas educativas nas escolas e, em uma reaplicação dos questionários, 

obtiveram resultado positivo no que se refere à melhora no conhecimento da população 

amostrada sobre o assunto. 

Em seu estudo, Borges et al. (2008), trabalharam também com conhecimentos 

sobre LV em Minas Gerais, porém com adultos e, assim como os resultados obtidos com 

estudantes, os conhecimentos sobre LV de adultos, também é bastante baixo, porém 



                  

 
                  

houve uma certa relação entre os conhecimentos e o risco de acometimento de LV e o 

grau de escolaridade, onde pessoas com um grau mais baixo de escolaridade apresentaram 

maiores chances de contrair a doença. De acordo com Borges et al (2008), a associação 

pode ser explicada pelas condições de acesso à educação e de poder aquisitivo das 

populações, o que mostra que, campanhas de educação ambiental e educação em saúde, 

tem um importante papel no combate e controle epidemiológico de zoonoses 

(BEVILACQUA et al., 2001; GERNARI et al., 2012). 

De um modo geral, estudos mostraram que em alguns casos, as populações detêm 

um certo conhecimento acerca da LV, principalmente no que diz respeito a vetor, 

transmissão e sintomatologia (GAMA et al., 1998; GENARI et al., 2012), porém o nível 

de conhecimento diminui quando se fala em prevenção. Vale ressaltar que no estudo 

realizado por Gama et al. (1998) o termo utilizado para LV foi “calazar” o que pode ter 

influenciado nas respostas dos entrevistados, por ser um termo mais popular. 

Por fim, podemos concluir que os conhecimentos sobre a LV por alunos de escolas 

públicas do município de João Pessoa, é bastante superficial. Somado a isso, de acordo 

com Silva (2007), temos que a LV é uma zoonose de extrema importância 

epidemiológica, principalmente pela sua alta incidência e distribuição geográfica, estando 

cada vez mais presente em ambiente urbano e periurbano, o que desperta uma 

preocupação acerca do seu controle e, principalmente prevenção. Vale ressaltar que boa 

parte dos trabalhos envolvendo conhecimentos acerca de zoonoses, em especial, a 

leishmaniose visceral, apresentam resultados significativos quando seguidos por ações de 

educação ambiental e educação em saúde, o que dissemina conhecimentos e acaba por 

ser uma estratégia bastante eficaz no controle e prevenção dessas doenças. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que existe desconhecimento parcial a respeito da Leishmaniose 

visceral por parte de estudantes de escolas públicas. Por se tratar de um problema de saúde 



                  

 
                  

única, estudos mais aprofundados se fazem necessários, principalmente para a 

implementação de ações de controle efetivas, para uma melhor qualidade de vida das 

populações humanas e animais. 
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