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Introduç
Introdução

A leptospirose é uma zoonose de notificaç
notificação compulsó
compulsória, causada por espiroquetas do
gênero leptospira.
leptospira. CaracterizaCaracteriza-se por ser uma doenç
doença infecciosa sistêmica aguda, febril,
que acomete humanos e animais. Apesar de ter uma certa prevalência
prevalência na Amé
América sua
ocorrência tem sido evidenciada em mais da metade dos paí
países do globo. No Brasil a
leptospirose é considerada uma doenç
doença endêmica e constitui sé
sério risco à saú
saúde pú
pública.
Roedores domé
domésticos e silvestres são os reservató
reservatórios da doenç
doença e eliminam bacté
bactérias
vivas no ambiente atravé
através da urina. A transmissão se dá
dá pelo contato de mucosas,
conjuntivas ou pele lesada com solo úmido ou água contaminados, podendo ocorrer
contá
contágio atravé
através da pele íntegra submetida a um perí
período prolongado de imersão como no
caso de enchentes (BRASIL,2006).
As manifestaç
manifestações clí
clínicas ocorrem de 7 a 12 dias apó
após a exposiç
exposição, manifestandomanifestando-se de
duas formas: anicté
anictérica e icté
ictérica, sendo que a maioria dos casos são assintomá
assintomáticos.
Os sintomas mais comuns são febre, cefalé
cefaléia, mialgias, icterí
icterícia, anorexia, ná
náuseas e
vômitos. Nas formas mais graves (e raras) pode ocorrer pancreatite,
pancreatite, comprometimento
renal, respirató
até três semanas
respiratório e cardí
cardíaco, alé
além de hemorragia com êxito letal em até
(SCHWARZBOLD, 2006).
Enquanto a endemia é mantida por fatores só
sóciocio-culturais que impactam no aumento da
populaç
população de roedores (crescimento urbano desordenado, bolsões de misé
miséria, acú
acúmulo
irregular de lixo), surtos epidêmicos sazonais em regiões tropicais
tropicais e subtropicais ocorrem
em funç
função de elevaç
elevações no índice pluviomé
pluviométrico, na umidade relativa do ar e na
temperatura (PAULA, 2005).
No que diz respeito à 4ª Coordenadoria Regional de Saú
Saúde – 4ª CRS, os poucos estudos
locais existentes referemreferem-se à ocorrência de casos no municí
município de Santa Maria em
perí
períodos limitados, não existindo estudos amplos sobre a ocorrência regional de
leptospirose.

Métodos

TrataTrata-se de um estudo descritivo retrospectivo. Os dados brutos do SINAN
SINAN foram fornecidos
pelo Serviç
Serviço de Vigilância Epidemioló
Epidemiológica da 4ª
4ª CRS. UtilizouUtilizou-se instruç
instruções SQL (Structured
(Structured
Query Language)
Language) no aplicativo Microsoft Access para a filtragem, totalizaç
totalização parcial e extraç
extração
dos dados do SINAN. O aplicativo Microsoft Excel foi usado na finaliza
finalizaçção dos resultados.

Resultados

Foram computados 434 casos confirmados de leptospirose nos 32 munic
municíípios da 4ª
4ªCRS, no
perí
período de 1999 a 2006. Deste total, 394 casos (90,78%) foram restritos
restritos a um grupo de 10
municí
municípios, sendo que 233 casos (53,69%) ocorreram no municí
município sede da 4ª
4ª CRS (Santa
Maria) e 341 casos (78,57%) foram registrados nos dez municí
municípios mais populosos da regional.
ConsiderandoConsiderando-se a populaç
população da metade do perí
período em cada ano para o cá
cálculo das incidências,
chegouchegou-se a uma incidência mé
média (casos por 100.000 habitantes) de 11, 61 para Santa Maria e
9,67 para a regional em comparaç
comparação com 5,13 para o estado e 1,86 para o paí
país (DATASUS,
2007).
O Grá
Gráfico 1 mostra a quantidade e a relaç
relação entre os casos confirmados e as notificaç
notificações.
Quanto à faixa etá
etária, houve maior concentraç
concentração de casos dos 20 aos 64 anos (303 – 69,82%),
com predomí
predomínio na faixa dos 35 aos 49 anos (121 – 27,88%) e 20 aos 34 anos (104 – 23,96%).
O Grá
Gráfico 2 ilustra o nú
número e a proporç
proporção da ocorrência entre os sexos, houve predominância
masculina com 298 casos – 68,66% (2,22:1).
També
Também ocorreram mais casos em pessoas declaradas brancas (161 – 37,10%), mas com baixa
qualidade de registro do dado (260 registros em branco ou ignorados
ignorados – 59,90%).
No que diz respeito à escolaridade, a maioria dos casos ocorreu em pessoas com quatro a sete
anos de estudo (194 - 44,70%). Houve predomí
predomínio de baixa escolaridade (zero a sete anos)
com 234 casos (53,92%) sobre alta escolaridade (mais de oito anos),
anos), esta última com 117 casos
(26,96%).
O Grá
Gráfico 3 e o Grá
Gráfico 4 ilustram o ví
vínculo epidemioló
epidemiológico para os campos situaç
situação de risco
Objetivo
ocorrida nos 25 dias anteriores ao aparecimento dos primeiros sintomas
sintomas e condiç
condições favorá
favoráveis
Traç
Traçar o perfil da leptospirose nos 32 municí
municípios da 4ª
4ª CRS (Fig.1), atravé
através dos dados do no prová
provável local de infecç
infecção.
Sistema Nacional de Agravos de Notificaç
Notificação – SINAN.
As totalizaç
totalizações de sinais e sintomas estão demonstradas no Grá
Gráfico 5. Quando tomados de
forma isolada, nenhum sinal e sintoma sobressaiusobressaiu-se, apresentando apenas de um a três
Gráfico 3 – Situaç
Situação
Grá
Gráfico 1 – Casos/
Grá
ocorrências. O Grá
Gráfico 2 – Casos por Grá
Gráfico 6 demonstra a ocorrência associada de dois a seis sinais e sintomas.
Os sinais sintomas indicativos de maior gravidade (alteraç
de risco
(alterações respirató
respiratórias, insuficiência renal,
notificaç
notificação/confirmaç
ão/confirmação sexo
alteraç
alterações cardí
cardíacas, meningismo e hemorragia) não ocorreram de forma isolada, surgindo em
conjunto com outros em 9,67% dos casos.
Quarenta e quatro por cento dos casos (191) ocorreram em área rural, 27,42% (119) em área
urbana, 2,76% em área periperi-urbana e 25,81% (112) foram registrados como em branco ou
ignorado.
Quanto à ocupaç
ocupação profissional, 128 casos (29,49%) figuram como em branco, 126 (29,03%)
estão ligados à agropecuá
agropecuária, 79 (18,02%) à educaç
educação, 37 (8,52%) às atividades domé
domésticas e
o restante a outras atividades em menor proporç
proporção.
Grá
Gráfico 4 – Condiç
Condições Grá
A maioria dos casos (154 - 35,48%) está
domicílio, 138 casos (31,80%) têm
está relacionada com o domicí
Gráfico 5 – Sinais e
relação com o ambiente de trabalho e 11 (2,53%) estão ligados com lazer,
lazer, sendo que 131
favorá
favoráveis
Grá
sintomas
Gráfico 6 – Associaç
Associação relaç
(30,18%) foram computados como outros, em branco ou ignorado.
Roedores
de
sinais
e
sintomas
Outros animais
A maioria dos casos evoluiu para cura, com 11 óbitos, resultando numa letalidade acumulada de
Rio/Lago
44 42 38
2,53% no perí
período 19991999-2006.
Terreno baldio
Ocorreram 837 internaç
internações no perí
período, 158 (34,10%) relacionadas aos 434 casos confirmados
Entulho
65
60
57
36
Área de enchente
de leptospirose. A mé
média de permanência hospitalar para os casos de leptospirose foi de 6,16
63
59
61
51 25
Distribuição de alimentos
(mí
(mínimo de um e má
máximo de 43) dias, num total de 635 dias de internaç
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57
62
61
53 31 31
(perí
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Figura 1 – Região de estudo: 4ª
4ª CRS,
microrregiões e municí
municípios
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Conclusões

Os dados indicam uma relaç
relação positiva entre densidade demográ
demográfica e nú
número de casos. Há
Há uma marcada diferenç
diferença entre os valores
regionais, estaduais e nacionais para incidência e letalidade. O perfil do enfermo é de um indiví
indivíduo do sexo masculino, branco, com
baixa escolaridade, com ocupaç
ocupação ligada à agropecuá
agropecuária e morando em área rural. Criaç
Criação de animais e contato com roedores
estiveram presentes na maioria dos casos. Nenhum sinal ou sintoma
sintoma apresentouapresentou-se de forma patognomônica e os de maior gravidade
estiveram presentes na maioria dos óbitos, embora a letalidade tenha sido baixa em comparaç
comparação com outras regiões do paí
país. Os dados
de internaç
internação indicam altos custos terciá
terciários da patologia.
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