Proposta de Fluxograma para Ações de Prevenção das Leishmanioses em um
Município da Região do Cariri.
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Leishmaniose é uma antropozoonose que representa um complexo de doenças com
importante espectro clínico e grande diversidade epidemiológica. Faz parte do grupo das
patologias infecciosas mais importantes da atualidade, devido sua alta capacidade de
produzir deformidades. Classifica-se em leishmaniose visceral e tegumentar. Tem como
agente etiológico o parasita Leishmania sp. e como vetor, insetos do gênero Lutzomya.
A prevenção desse grupo de doenças concentra-se no controle de vetores e
acompanhamento dos reservatórios que são, com maior frequência, os cães. A região
nordeste é uma área onde o número de casos e óbitos dessas patologias tem um aumento
considerável a cada ano e os registros ocorrem tanto em áreas rurais como urbanas. O
município estudado está entre os que apresentam maior incidência da doença no estado
do Ceará, demandando atenção por parte dos órgãos públicos, bem como despertando a
necessidade de melhor organização nas práticas de prevenção e controle desses casos.
Com base nos dados epidemiológicos da área estudada, realizou-se o presente trabalho,
objetivando-se elaborar um fluxograma que organize as ações para prevenção dos casos
de leishmanioses em um município da região do Cariri. A construção do fluxograma se
deu a partir de reuniões entre os autores e membros do Centro de Controle de Zoonoses
e da secretaria de saúde do município de modo a levantar todas as demandas que
precisavam ser efetivadas, além de um levantamento epidemiológico das áreas de risco
dentro do território. Com base nos dados obtidos, as ações prioritárias foram elencadas e
organizadas e em seguida foi elaborado o fluxograma, que foi apresentado a gestão
municipal para ser avaliado. Após a avaliação, foi feita uma segunda reunião na qual as
atividades a serem contempladas foram divididas por setores. A organização do
fluxograma contribuiu para melhoria das ações de prevenção das leishmanioses no
município. Espera-se que o mesmo atinja resultados positivos e sirva de modelo para
outras ferramentas com a mesma finalidade.
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