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RESUMO

Introdução: A leishmaniose representa um importante problema de saúde pública, estando entre as seis endemias de maior relevância mundial. No
Brasil, a Leishmaniose Canina (LC) coexiste com a doença humana e costuma precedê-la, sendo os cães considerados como reservatório doméstico. A
eutanásia dos cães é o item mais criticado do programa de controle da Leishmaniose e enfrenta limitações, como longo intervalo entre o diagnóstico e a
remoção; sensibilidade e especificidade dos exames menor que a ideal e, não aceitação dos proprietários em submeter seus cães à eliminação. Não há
trabalhos conclusivos que comprovem que a eutanásia canina seja uma estratégia de controle efetivo. Objetivo: Descrever a situação da LC em
Brasília. Metodologia: Trata-se de uma revisão narrativa. A busca estruturada da literatura foi conduzida nas bases PubMed, BVS (Biblioteca Virtual
em Saúde), Lilacs (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), SciELO (Scientific Eletronic Libraly Online) e banco de teses da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Buscou-se por artigos científicos, teses e dissertações, independentemente do idioma
ou ano de publicação. Foi realizada análise crítica dos estudos e coletados dados sobre a caracterização da situação da LC em Brasília, no que se refere
a aspectos epidemiológicos e medidas de prevenção e controle da doença. Discussão dos resultados: Foram encontrados apenas um artigo científico e
uma dissertação de mestrado sobre LC em Brasília, os quais apontaram um cenário endêmico local. Os casos de LC foram diagnosticados por meio de
testes sorológicos nas seguintes regiões administrativas: Águas Claras, Brasília, Brazlândia, Candangolândia, Ceilândia, Estrutural, Fercal, Paranoá,
Park Way, Guará, Guará II, Itapoã, Jardim Botânico, Lago Norte, Lago Sul, Núcleo Bandeirante, Planaltina, Recanto das Emas, Riacho Fundo I, Riacho
Fundo II, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, SIA, Sobradinho, Sobradinho II, Taguatinga e Varjão. As regiões administrativas com maiores
incidências de LC foram Fercal, Lago Norte, Jardim Botânico e Sobradinho. Foram analisados os aspectos que requerem priorização, levando em
consideração que as ofertas de serviços precisam acompanhar a demanda da doença, além da necessidade de métodos eficazes para sua prevenção e
controle. A situação epidemiológica preocupante e a carência de estudos sobre a LC em Brasília evidenciou a necessidade de pesquisas adicionais na
área. Conclusão: Apesar das ações de vigilância e controle de LC adotadas em Brasília, a doença permanece em áreas urbanas e rurais, enfatizando a
importância de estudos que assinalem medidas mais efetivas para reduzir a prevalência de LC.
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