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ALERTA EPIDEMIOLÓGICO N.º 02 SMS/DVIS/VIEP de 28 de abril de 2022 

 

 

AUMENTO DO RISCO DE ADOECIMENTO POR LEPTOSPIROSE EM 

DECORRÊNCIA DO PERÍODO SAZONAL DAS CHUVAS 

 

A Leptospirose é uma doença causada pela bactéria do gênero Leptospira. A 

infecção ocorre pela exposição direta ou indireta com a urina de animais 

infectados, através da entrada do microrganismo na pele lesionada, na pele 

íntegra imersa por longos períodos em água contaminada ou através das 

mucosas. No meio urbano o principal reservatório são os roedores, em especial 

os ratos de esgoto.    

O período de incubação da doença varia de 1 a 30 dias, sendo mais frequente 

entre 5 a 14 dias após exposição.  

 Salvador é uma região endêmica para leptospirose com ocorrência de casos 

em todos os meses do ano, tendo um incremento no período mais chuvoso que 

corresponde aos meses entre abril e julho.  

O aumento do índice pluviométrico com a ocorrência de alagamentos, mistura 

de dejetos de boeiros e esgotos está diretamente relacionado ao aumento do 

risco de disseminação do microrganismo, facilitando a contaminação das 

pessoas e a ocorrência de surtos. 

 

Até a 14ª semana epidemiológica, foram notificados 22 casos suspeito de 

leptospirose, destes 09 foram casos confirmados para a doença, com 

incidência de 0,31 casos por 100mil habitantes, e taxa de letalidade de 11,1 % 

com registro de 01 óbito.  

 

Definição de caso suspeito: 

 

Todo indivíduo com febre de início súbito, mialgia, cefaleia, mal-estar, náuseas 

e/ou vômitos, hemorragia conjuntival, dor ocular, alteração do volume urinário e 

icterícia, associados a antecedentes epidemiológicos até 30 dias antes do 

início dos sintomas, a exemplo de: 
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 Contato/exposição com água ou lama de enchente. 

 Contato com fossa ou água de esgoto, lixo e entulhos em coleções 

hídricas contaminadas por urina de animais infectados. 

 Atividade em terreno baldio, criação de animais, e presença ou sinais 

de roedores.  

 

Confirmação laboratorial:  

 Fase Precoce (Até 7º dia de início de sintomas)  

Realizar coleta de sangue total em tubos com EDTA para detecção do 

DNA do microrganismo pela técnica da reação em cadeia da polimerase 

(PCR). E coleta de soro para pesquisa de anticorpos (ELISA- IgM e 

soroconversão da microaglutinação (MAT).  

A realização do PCR não elimina a coleta de amostra para sorologia, exceto 

em caso de óbito. 

 

 Fase Tardia (Após 7º dia de início de sintomas)  

 Realizar coleta de soro para pesquisa de anticorpos (ELISA-IgM e 

soroconversão da MAT). 

 Resultado sorológico reagente, e com microaglutinação (MAT) com 

titulação >/= a 800, confirma o caso.  

 Nos casos de MAT <800 realizar nova coleta de sorologia com intervalo 

mínimo de 7 dias. 

Os serviços de saúde devem estar atentos a suspeição clínica e diagnóstico diferencial 

para Leptospirose nos casos suspeitos de dengue, chukungunya e zika, em especial nos 

períodos mais chuvosos.  

Qualquer exame sorológico com resultado negativo e coletado até o 7° dia de início de 

sintomas não descarta o caso suspeito de leptospirose. Coletar amostras pareadas 

(intervalo entre o 7º dia do início dos sintomas até o 14º dia do início dos sintomas; 60 

dias no máximo); 

As amostras de sangue total e soro devem ser mantidas sob refrigeração (2 a 8°C) e 

encaminhadas ao LACEN junto com a Ficha de Notificação.  
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Recomendações  

1. Notificar todo caso suspeito e digitar imediatamente no Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN). A inclusão no banco é tão 

importante quanto o encerramento do caso.  

2. Comunicar em até 24 horas todos os óbitos suspeitos de leptospirose via 

telefone ou por     e-mail à VIEP/Setor de Agravos (3202-1719/2302-1720)  e 

nos finais de semanas ao CIEVS (3202-1721/99982-0841/ 

notificasalvador@gmail.com). 

3. Buscar garantir a segunda coleta de soro com 14 a 60 dias após o início dos 

sintomas e enviar para LACEN/BA; 

4. Garantir a suspeita diagnóstica, a solicitação oportuna dos exames 

(sorológicos e PCR) e tratamento precoce, a fim de reduzir a mortalidade. 

5. Identificar o Local Provável de Infecção (LPI) e inserir tal informação nas 

fichas do SINAN. Esta informação é fundamental para direcionar as medidas 

de prevenção e controle da leptospirose. 

6. Investigar e encerrar os casos suspeitos em tempo oportuno (60 dias) 

 

Elaboração: 
Lais Pires dos Santos  
 
 
 
Revisão:   
Ana Lúcia Oliveira e Leiro e Lauriana dos Reis Pereira 
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