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Introdução: A Leptospirose é uma doença infecciosa causada pela bactéria Leptospira, que 

se encontra presente na urina de diversos animais infectados, principalmente os ratos, que são 

os vetores mais comuns nos centros urbanos. Essa patologia apresenta duas formas de 

transmissão, a direta, que se dá pelo contato direto da urina do rato com o indivíduo, e a 

indireta que ocorre por meio da presença de um agente facilitador que auxilia esse contato do 

homem com a urina do roedor, como por exemplo a água. Além disso, é importante destacar 

que a bactéria Leptospira penetra o corpo através da pele, podendo ser por meio de arranhões 

e ferimentos ou pela pele íntegra, quando se encontra imersa por um tempo considerável em 

águas contaminadas1. Diante disso, vale ressaltar os principais sintomas dessa enfermidade 

são: febre, cefaleia, dores no corpo, sobretudo nas panturrilhas, podendo ocorrer também 

vômitos, diarreia e tosse. Nos quadros mais graves, o paciente pode apresentar a síndrome de 

Weil, caracterizada pela tríade, que seria a icterícia, a insuficiência renal e hemorragias (mais 

comumente a pulmonar), podendo levar o enfermo a óbito1. Nos casos mais graves a taxa de 

mortalidade é maior que 50%.2 No Brasil a Leptospirose é classificada como uma doença 

endêmica, tendo a região norte um expressivo número de casos mediante ao seu contingente 

populacional. Dentre os estados da região Norte, o Pará apresenta números expressivos de 

casos de leptospirose, no qual resultam em cerca de 21,48% de todos os casos se 

concentrando na região2,3. Grande parte disso se dá devido ao clima propicio da região, em 

que é marcado por um intenso índice pluviométrico, além da falta de infraestrutura e 

saneamento básico, os quais influenciam no transbordamento dos canais a céu aberto que 

favorecem o aumento dos casos de enchente, sendo assim um dos fatores prevalentes para a 

proliferação desta doença4. No Pará, o principal destaque é a sua capital, Belém, por ser o 

maior polo urbano do estado, consequentemente se torna um ambiente mais favorável para a 

disseminação da doença, visto que é uma zoonose associada aos centros urbanos. Objetivos: 

Analisar a associação entre o índice pluviométrico e a incidência da Leptospirose na cidade de 

Belém do Pará. Métodos: Trata-se de um estudo do tipo ecológico, analítico e transversal, 

com dados retirados das bases de dados e boletins epidemiológicos no período de 2017. O 

presente artigo apresenta como população alvo e amostra da pesquisa os casos notificados de 

Leptospirose da região Norte com os índices pluviométricos de Belém do Pará. Foram 

incluídos na pesquisa o grupo composto pelos indivíduos que se enquadram nos casos 

notificados de Leptospirose durante o período determinado pelo boletim epidemiológico do 

Ministério da Saúde. Foram excluídos da pesquisa o grupo composto pelos indivíduos que 

não se enquadram nos casos notificados de Leptospirose durante o período determinado pelo 

boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. Inicialmente, se fará uma revisão de 

literatura, com a finalidade de contextualizar o tema. Concomitante ao estudo bibliográfico, 

será feito o levantamento de dados nas bases de dados, nos boletins epidemiológicos, no 

Ministério da Saúde e no Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), sendo de 2017 os 

dados utilizados. Resultados e Discussão: No gráfico 1, demonstra a distribuição dos casos 
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confirmados de leptospirose por mês no Brasil, dando enfoque para a região Norte, no ano de 

2017. Ao iniciar o ano percebe-se uma crescente no número de casos, atingindo o seu pico no 

mês de março, para depois começar a decrescer e estabilizar, e ao final do ano volta 

novamente a aumentar. O gráfico 2, apresenta o índice pluviométrico mensal acumulado na 

cidade de Belém do Pará, mostrando que nos primeiros meses os índices apresentam-se 

elevados, ganhando destaque o mês de março, logo em seguida há uma diminuição da 

precipitação de chuva, voltando a crescer no mês de outubro. A cidade de Belém apresenta 

um clima com altos índices pluviométricos que persistem ao longo de todo ano, e possui no 

seu espaço urbano várias regiões com cotas altimétricas abaixo de 4 metros – isso significa 

que essas aéreas estão em altitudes abaixo do nível médio do mar, sofrendo assim influência 

destas condições meteorológicas e geográficas o que proporciona a ocorrência de enchentes. 

Outrossim, vale ressaltar que essa localidade dispõe de uma precária cobertura de saneamento 

básico, sendo apenas 6% de seu esgoto coletado e tratado, ou seja, favorecendo a 

contaminação da água com a urina do rato infectado. Por conseguinte, as intensas e frequentes 

chuvas provocam o transbordamento dos canais, acarretando o contágio da população com a 

bactéria Leptospira. Após a análise dos resultados, verifica-se que ao0 iniciar o ano, o índice 

pluviométrico se encontra elevado e crescente, coincidindo com os altos índices de casos de 

Leptospirose. No mês de março, observa-se o maior volume de chuvas do ano de 2017, 

correspondendo a maior quantidade de casos notificados de Leptospirose. A partir do mês de 

abril nota-se um declínio dos casos dessa doença compatibilizando com a queda da 

quantidade de chuvas na cidade. Ademais, com o retorno do período chuvoso a partir do mês 

de outubro ocorre, a reincidiva da doença. Conclusão/Considerações Finais: Segundo a 

literatura e o estudo, concluiu-se que a incidência da Leptospirose está diretamente 

relacionada com os índices pluviométricos, tendo em vista que as chuvas são importantes 

facilitadores para a disseminação da bactéria Leptospira e consequentemente aumentam as 

chances da população adquirir a patologia, principalmente as camadas menos favorecidas, que 

não tem acesso a saneamento básico e uma infraestrutura de qualidade. Com relação à cidade 

de Belém no ano de 2017, os meses mais propícios ao aparecimento da doença foram janeiro, 

fevereiro, março, outubro, novembro e dezembro, por estar ligada aos períodos mais chuvosos 

da capital, tendo em foco o mês de março, o qual teve uma quantidade alarmante de casos. 

Dessa maneira, faz-se necessárias medidas de prevenção para a Leptospirose, voltadas, 

principalmente, à redução da contaminação nos períodos de chuvas. 
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