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Introdução: A leptospirose é uma zoonose, grave, infecciosa, conhecida também como 

doença de Weil, síndrome de Weil, febre dos pântanos, febre dos arrozais, febre outonal, 

doença dos porqueiros, tifo canino e outras, embora sejam termos evitados por serem 

passíveis de confusão; causada por uma bactéria do gênero Leptospira sp, presente na urina de 

roedores e outros aninais como: bois, porcos, cavalos, cabras, ovelhas e cães, que transmite a 

doença ao homem. A mesma, apresenta os seguintes sintomas como febre, dor de cabeça, 

dores musculares, náuseas e vômitos, pode evoluir para formais graves e levar à falência 

múltipla dos órgãos¹. A doença tem um risco de letalidade, que pode chegar a 40% nos casos 

mais graves. A ocorrência dos casos está muito relacionado com as precárias condições de 

infraestrutura sanitária e alta infestação de roedores infectados². O estudo da leptospirose na 

região norte possibilita um olha mais direcionado as especificidade locais, na ocorrência de 

casos e as ações necessárias de acordo com a realidade. Objetivos: Realizar um estudo dos 

dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) da ocorrência da 

leptospirose humana nas regiões norte com objetivo de informar os casos confirmados, óbitos 

e coeficiente de letalidade durante o período de 2014 a 2018. Métodos: Estudo retrospectivo 

de levantamento de dados sobre os casos confirmado, óbitos e coeficiente de letalidade por 

leptospirose na região norte no período de 2014 a 2018, informações consideradas relevante 

para o planejamento das ações de saúde e de intervenções. Esses dados foram obtidos junto ao 

portal do ministério da saúde do Brasil, nas fontes de consulta aos dados do SINAN, que é 

alimentado, referencialmente, pelas notificação e investigação de casos de doenças e agravos 

que constam da lista nacional de doenças de notificação compulsória. Resultados e 

Discussão: Resultados: No período de 2014 a 2018, a região norte registrou 4.525 casos 

confirmados de leptospirose. E o seu pico mais elevado de casos foi em 2014, com a 

ocorrência 1.718, seguida por uma queda no número de casos nos anos seguintes. Nos cincos 

anos do estudo, somente, o estado do Acre apresentou 2.775 casos clínicos, os demais 

estados, os números de casos foram bem menores, o estado de Pará registrou 653 casos, 

Amapá 374 Casos, Rondônia 360 casos, Amazonas 333 casos, Tocantins 21 casos e o estado 

de Roraima 9 casos. Vale ressaltar que o estado do Acre apresentou declínio em seus casos ao 

longo dos anos, mas ainda apresenta o maior números de casos comparando com os outros 

estados da região norte. Com relação a ocorrências dos óbitos, foram notificados 157 óbitos 

de 2014 a 2018 da doença, o estado do Pará teve maior números de óbitos, com a ocorrência 

de 81 óbitos nesses 5 anos, seguindo do estado Amazonas (31 óbitos), Amapá (18 óbitos), 

Rondônia (14 óbitos), Acre (13 óbitos) e os estados de Roraima e Tocantins não tiveram 

registro de nem um óbito. Destaque para o estado do Pará que em 2015 registrou 26 óbitos. 

Realizando a relação entre casos confirmados (4.525) de leptospirose e óbitos (157) foi de 

28,82 casos confirmados para um óbito durante o período do estudo. No período estudado a 

média de óbitos foi em torno de 31.4 por ano. O coeficiente de letalidade registrou uma taxa 

de 3,4% de mortes em relação aos casos confirmados de leptospirose, entre os anos de 2014 a 

2018, nos setes estados da região Amazônica. A estado do Pará registrou os maiores 

coeficientes de letalidade nos anos de 2014 (10,5%), 2015 (20,1%), 2016 (9,5%), 2017 (12%) 
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e 2018 (9,8%). Nos estados Roraima e Tocantins não tiveram óbitos. O estado do Acre por 

tem elevada notificação de casos por óbitos seu coeficiente de letalidade foram baixos sendo 

menos de 1%. Os estados do Amazonas, Amapá e Rondônia, que tiveram baixos casos, 

quando acontecem um óbito os seus coeficientes de letalidade se elevam. Discussão: A 

leptospirose é considerada uma doença endêmica, principalmente, em países com climas 

tropicais e subtropicais, e os picos dos casos estão, frequentemente, relacionado às mudanças 

climáticas, as condições precárias de saneamento e infraestrutura, desastres, enchentes, 

aglomeração urbanas, ocupação desordenada, mudanças de comportamento dos reservatórios, 

fatores econômicos e ambientais². Os períodos chuvosos propiciam a rápida disseminação da 

leptospiras, aumento dos casos de leptospirose, devido ao acumulo de água e lama nas 

inundações, que se mistura com a urina dos ratos, presentes em esgotos e bueiros, gera surtos 

da doença em homens e animais domésticos²\'³\'4. Os casos confirmados na região norte 

podem estar associada a vulnerabilidade socioambiental, devido processo urbanização 

desordenado, precária infraestrutura e saneamento básico, o clima equatorial e tropical, com 

elevada chuvas nos meses de dezembro a maio, podem causar epidemias de leptospirose e 

elevação dos custos hospitalares²\'³. O boletim epidemiológico de 2007 a 2016 a região 

sudeste e a sul foram a que tiveram o maior número de casos ao ano, com exceção ao ano de 

2014 que foi a região norte que teve destaque³. Dados do período de 2009 a 2013 foram 

registrados na região norte 2579 casos confirmados e 148 óbitos, esses dados foram inferior 

ao relatado neste estudo que foi de 4.525 casos confirmados e 157 óbitos, destaque aos anos 

de 2014 e 2015, em que o estado do Acre teve os maiores números de casos confirmados que 

foram respectivamente 1222 e 968. Considerado o números de óbitos o destaque foi o estado 

do Pará com 25 óbitos em 2015. A avaliação do coeficiente de letalidade nota-se uma redução 

de 2008 a 2013 que era de 8,02% para 3,4% óbitos no período do estudo¹. A elevação dos 

casos podem estar associado as período chuvoso e as inundações, e precariedade e 

vulnerabilidade socioeconômica da população. Por outro lado, a diminuição no número de 

casos na região norte pode estar relacionada baixa notificação da doença, dificuldade 

identificação da doença e condução adequada pelos profissionais, não solicitação de 

sorologias para doença em tempo oportuno e o não acompanhamento da soro-conversão 4,5. 

A condução correta é de grande importância para a identificação do verdadeiro caso positivo 

com confirmação laboratorial e mapeamento do território de maior incidência na nossa região, 

para o desenvolvimento de saneamento básico, educação em saúde e desratização pelo setor 

responsável de cada município³\'4,5. Conclusão/Considerações Finais: A Leptospirose se 

faz presente em todos os estados da região norte do Brasil, podendo ser considerada uma 

doença endêmica, que necessita de estratégias de promoção, prevenção, proteção e controle da 

situação, para isso sugere-se o melhor treinamento de profissionais na notificação e 

investigação compulsória, melhoria das condições sanitárias e socioeconômicas da população 

local, visando cada vez mais a redução do número de casos nesta localidade. 

 

Descritores: Leptospirose, Humanos, Epidemiologia. 

 

Referências: 
 

1 – Duarte J L, Giatti L L. Incidência da leptospirose em uma capital da Amazônia Ocidental 

brasileira e sua relação com a variabilidade climática e ambiental, entre os anos de 2008 e 

2013. Epidemiol. Serv. Saude, Brasília, 28(1):e2017224, 2019. 



 

 

 

Anais do VIII Congresso de Educação em Saúde da Amazônia (COESA), Universidade Federal do Pará – 

09 a 12 de dezembro de 2019. ISSN 2359-084X. 

 

2 – Brasil, Ministério da Saúde. Leptospirose. 2019. Atualização [2013 a 2019]. Acesso em 

:22 out 2019. Disponível em: http://saude.gov.br/saude-de-a-z/leptospirose. 

3 – Brasil. Ministério da Saúde. Boletim Epidemiológico da Secretaria de Vigilância em 

Saúde Ministério da Saúde. Leptospirose: Situação epidemiológica do Brasil no período 

de 2007 a 2016. Volume 49. Nº 41 Out, 2018. 

4 – Rodrigues A L. Perfil epidemiológico de pacientes acometidos por leptospirose em um 

estado brasileiro na Amazônia Ocidental. Rev. Sustinere. Rio janeiro. V.7 n1. P 32-45. 

2019. 

5 – Brasil. Mistério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Guia de Vigilância em 

Saúde: volume único [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância 

em Saúde, Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços. – 3ª. 

ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2019. 

 


