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RESUMO 

SILVA, Alice Martins. Leptospirose no Distrito Federal: Perfil epidemiológico e 

caracterização dos casos dos prováveis locais de infecção dos casos humanos autóctones 

confirmados em 2011 e 2012. 2013. Monografia (Conclusão do curso de Medicina 

Veterinária) – Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária – Universidade de 

Brasília, Brasília, DF. 

 

A leptospirose, apesar de ser uma doença sabidamente tratável, com sólida literatura 

cientifica, é ainda mundialmente responsável por um importante número de suspeitas, 

internações e óbitos. Anualmente, o Distrito Federal enfrenta um considerável número 

de casos de leptospirose. Grande parte desses casos se deve a fatores sócio-ambientais 

como falta de saneamento básico, ausência de coleta de lixo, presença de roedores e 

desinformação da população. Este estudo teve como principais objetivos verificar o 

perfil epidemiológico dos casos humanos confirmados de leptospirose no Distrito 

Federal, registrados nos anos de 2011 e 2012; caracterizar os prováveis locais de 

infecção da doença; verificar a oportunidade das ações do sistema de vigilância 

epidemiológica. Foram utilizados dados dos bancos  - não nomeados - do Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN) do Ministério da Saúde para verificar o 

número de casos, o perfil dos pacientes acometidos, sua trajetória clínica e as principais 

medidas adotadas. Os laudos e relatórios da Diretoria de Vigilância Ambiental das 

investigações ambientais dos casos foram consultados para se descrever o contexto 

ambiental dos locais prováveis de infecção (LPI). A oportunidade das ações de 

vigilância foi verificada pelos intervalos de tempo decorrido entre as datas dos 

primeiros sintomas até a notificação, data dos primeiros sintomas até a do diagnóstico 

laboratorial, notificação de óbito e notificação ao encerramento do caso. 

 

Palavras-chaves: leptospirose, Distrito Federal, perfil epidemiológico, local provável 

de infecção 

 

 



 

 

ABSTRACT 

SILVA, Alice Martins. Leptospirosis in the Federal District: Epidemiology and 

characterization of cases of probable infection sites of confirmed a human autoctone 

cases in 2011 and 2012. Final Graduation Paper of Veterinary Medicine - Faculty of 

Agronomy and Veterinary Medicine - University of Brasília, Brasília, DF. In 2013 

 

 

Leptospirosis, despite being known as a treatable disease by a solid scientific literature 

worldwide, it is still responsible for a significant number of suspicious deaths and 

hospitalizations. Every year, the Federal District faces, a considerable number of 

leptospirosis cases. Most of these cases are due to socio-environmental factors such as 

poor sanitation, lack of garbage collection, rodents and the population's lack of 

information. This study was designed to evaluate the main epidemiological profile of 

confirmed human cases of leptospirosis in the Federal District registered during the 

years 2011 and 2012; to characterize the likely sites of infection of the disease; and to 

check the actions of the surveillance system. Data from databases - not appointed - 

Information System for Notifiable Diseases (SINAN) of the Ministry of Health were 

used to verify the number of cases, the profile of affected patients, their clinical course 

and the main measures adopted. The reports of the Board of Environmental Monitoring 

of environmental investigations of the cases were the base to describe the environmental 

context of the probable site of infection (LPI). The opportunity of the surveillance 

activities was verified by the intervals between the dates of the first symptoms until the 

notification, the date of the first symptoms until the laboratory diagnosis, the death 

notification and the notification for closure. 

 

 

 

Keywords: leptospirosis, Distrito Federal, epidemiology, suspected infection site 
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1. Introdução 

 A idéia desse estudo surgiu durante a realização do Projeto de Extensão – 

Zoonoses – Aprendendo e Ensinando Saúde da Faculdade de Agronomia e Medicina 

Veterinária da Universidade de Brasília junto a Diretoria de Vigilância Ambiental 

(DIVAL) do Distrito Federal.  Durante a realização do projeto, pode-se perceber a 

importância do caráter zoonótico dessa doença, sua relevância na saúde pública e 

despertar o interesse por essa enfermidade que é capaz de gerar um considerável 

número de casos e causar prejuízos aos governos e sistemas de saúde.  

Para maior aprofundamento e conhecimento dessa zoonose no Distrito Federal, 

optou-se pela realização do estágio extracurricular obrigatório nas dependências da 

DIVAL e na Unidade Técnica de Vigilância em Zoonoses da Secretaria de Vigilância 

em Saúde do Ministério da Saúde. Nesse período então, foi possível observar as ações e 

medidas realizadas por esses órgãos para a vigilância dessa doença, acompanhar as 

investigações ambientais e conhecer o Sistema de Informação de Agravos e Notificação 

(SINAN). 

Logo, com essas experiências, com a disponibilidade do banco de dados do SINAN-

NET e com a consciência dos quadros epidemiológicos e ambientais dos casos humanos 

autóctones confirmados de leptospirose no Distrito Federal, pode-se realizar a produção 

desse trabalho nessa localidade. Há esperanças que esse venha a contribuir com 

informações e dados para a adoção de medidas de vigilância, controle e prevenção da 

doença. 

 

1.1 A leptospirose 

A leptospirose, também conhecida como Enfermidade de Weil, febre dos 

arrozais e enfermidade de Stuttgart (ACHA, 2001), é uma zoonose de distribuição 

mundial que acomete animais domésticos, silvestres e o homem (MARINHO, 2008). 

 É um problema de saúde pública em todo o mundo, principalmente em áreas 

tropicais e subtropicais e países em desenvolvimento (CÉSPEDES, 2005). É de 

distribuição mundial com sorovares universais, como os sorovares L.interrogans, 

icterohaemorrahagiae e canicola. A leptospirose tem uma alta prevalência nos países 



 

2 

 

tropicais onde há grandes precipitações pluviais e onde solo é neutro e alcalino (ACHA, 

2001). No Brasil, é uma doença endêmica, tornando-se epidêmica em períodos 

chuvosos. Em casos humanos suspeitos, sua notificação é de caráter compulsório. 

(BRASIL, 2010).  

A doença pode ocasionar em média a perda de 30 anos potenciais de vida para 

cada óbito (SOUZA, 2010). No entanto, o impacto da leptospirose no Brasil é 

desconhecido, diminuindo o reconhecimento de sua importância socioeconômica, 

resultando que medidas efetivas para o seu controle sejam negligenciadas ou aplicadas 

de forma ineficaz (FONSECA, 2012). 

 

1.2 Etiologia  

A leptospirose foi descrita primeiramente pelo professor Weil do curso de 

Medicina de Heidelberg em 1886, cujo nome foi dado à doença (SAMBASIVA, 2003). 

Foi a partir da Primeira Guerra Mundial que o estudo da leptospirose teve um grande 

desenvolvimento, quando se sucederam vários surtos da moléstia entre as tropas que se 

encontravam nas frentes de batalha. Durante esse período, foram registrados 350 casos 

de doença na França (ACHA, 2001). Posteriormente, o agente etiológico foi isolado em 

1915, por Inada e Ido, no Japão, sendo Noguchi, em 1917 quem estabeleceu o gênero 

Leptospira (JULIANO, 2000). 

 

   
Figura 1. Fotomicrografia  Leptospira spp. 

Fonte: ADLER ,2010. 
    

A enfermidade é causada pela espiroqueta da ordem Spirochaetales, da família 

Leptospiraceae que incluí dois gêneros: Leptonema e Leptospira. Do gênero Leptospira 

se reconhecem duas espécies, L.biflexa e L.interrogans (BOONE,2001) . A primeira é 

de vida livre, se encontra em águas superficiais e raramente está associada a infecções 

em mamíferos (ACHA, 2001). A segunda é considerada patogênica para o homem e 
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animais. De acordo com Melo (2010), a L.interrogans ganhou novas classificações na 

reunião do Subcomitê de Taxonomia da Leptospiraceae realizada no Equador em 2007, 

sendo reclassificada em 13 espécies patogênicas com 260 sorovariedades agrupadas em 

23 sorogrupos. A classificação do sorovar de Leptospira é baseada na expressão do 

mosaico de lipopolissacarídeos (LPS) de epítopos expostos em sua superfície. 

Somando-se aos LPS proteínas estruturais e funcionais também fazem parte de sua 

membrana externa, uma grande proporção dessas proteínas que são lipoproteínas como 

a LipL32, LipL21, LipL41 (ADLER, 2010).  

A distribuição global de espécies e sorovares variam de forma ampla, inclusive 

com diferenças na virulência entre os sorovares patogênicos (ACHA, 2001). Em sua 

morfologia, esses patógenos se caracterizam por serem organismos espiralados delgados 

com 0,1 µm × 6 a 20 µm. São aeróbios restritos, gram-negativos e móveis. As células 

típicas têm um gancho em cada extremidade que confere a elas a forma de S ou C 

(HIRSH & ZEE, 2003).  

A motilidade da leptospira é caracterizada por rotação através do seu eixo 

longitudinal e por flexão e extensão. O movimento de rotação ocorre em ambas as 

direções alternadamente (WHO, 2003). As leptospiras obtêm energia a partir da 

oxidação de ácidos graxos de cadeia longa e não conseguem utilizar aminoácidos ou 

carboidratos como principais fontes de energia (JAWETZ, 1998). 

Seu genoma é constituído por dois cromossomos circulares e sua seqüência 

inteira foi recentemente estabelecida. Para sua visualização direta, o microscópio de 

campo escuro ou contraste de fase são necessários já que a bactéria se cora fracamente 

(BHARTI, 2003).  

Todas as leptospiras são semelhantes com apenas pequenas diferenças. Logo, a 

morfologia não ajuda a diferenciar leptospiras patogênicas, saprófitas ou entre as várias 

leptopiras patogênicas (WHO, 2003).  

Este patógeno pode ser também detectado por técnicas de colorações por 

imunofluorecência, e impregnação pela prata em tecidos fixados (HIRSH & ZEE, 

2003).  

As leptospiras são inativadas por ressecamento, congelamento, calor (500C por 

10 minutos), sabão, ácidos biliares, detergentes, ambientes acidíferos e putrefação. Elas 

persistem em um ambiente úmido temperado em pH neutro a ligeiramente alcalino 

(HIRSH & ZEE, 2003).  
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1.3 Reservatórios 

A Leptospira tem como principal reservatório os roedores sinantrópicos, como 

os Rattus rattus, Rattus novergicus e Mus musculus (BRASIL, 2002). Outros mamíferos 

domésticos como suínos, bovinos, eqüinos, ovinos e cães, também são potenciais 

reservatórios. A persistência de focos de leptospirose se deve principalmente aos 

animais infectados, convalescentes e assintomáticos, os quais se comportam como fonte 

contínua de contaminação ambiental (ACHA, 2001). 

Alguns sorovares têm suas espécies preferidas, porém cada espécie animal pode 

ser o hospedeiro de um ou mais sorovares (ACHA, 2001), como pode ser visto na 

Tabela 1. O que significa que podem abrigar o microorganismo em seus túbulos renais 

disseminá-los através de sua urina, sem desenvolver sintomatologia clínica obrigatória.  

O R. novergicus (ratazana ou rato de esgoto) é o principal portador do sorovar 

icterohaemorraghiae, um dos mais patogênicos para o homem (BRASIL, 2002); a 

sorovariedade Hardjo é causadora de perdas reprodutivas em bovinos e também 

causadora de um grande número de abortamentos em ovelhas (MELO, 2010). O sorovar 

canicola é um dos mais freqüentes na leptospirose canina, sendo o próprio cão o 

reservatório deste sorovar (OLIVEIRA, 2005).  

Animais silvestres também podem ser importantes reservatórios do agente, como 

observou Lopez (2009) em seu trabalho onde encontrou prevalência da doença em 

capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris), pacas (Agouti paca), catetos (Tayassu tajacu) e 

queixadas (Tayassu pecari). Paula e colaboradores (2002) em seu estudo, também 

ressaltam outros animais como cachorros-do-mato (Cerdocyon thous) e mão-pelada 

(Procyon cancrivorus). F.M. Esteves (2005) relata em seu trabalho no Zoológico de 

Uberaba- MG a presença de Leptospiras spp em répteis como o tigre d água (Trachemys 

scripta) e em peixes tilápias do Nilo (Oreochromis niloticus) citando a presença 

também em ofídios e outros quelônios. Adler (2010) afirma ainda que a transmissão de 

humano para humano, para propósitos práticos, não possui significado. O que revela a 

importância do caráter zoonótico dessa doença. 
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Tabela 1. Reservatórios típicos de serovares comuns de leptospirose. 

Reservatórios Sorovar(es) 

Suínos pomona,tarassovi 

Bovinos hardjo, pomona, 

Equinos Bratislava 

Cães Caniloca 

Ovinos Hardjo 

Guaxinins  Grippotyphosa 

Ratos icterohaemorrhagiae,copenhageni 

Camundongos ballum, arborea, bim  

Marsupiais Grippotyphosa 

Morcegos cynopteri, wolffi 

 

Fonte: adaptada de BHARTI, 2003. 

1.4 Modo de Transmissão 

A infecção humana é resultado da exposição direta ou indireta a urina de animais 

contaminados. As bactérias podem penetrar no organismo através de soluções de 

continuidade, cortes, abrasões na pele, e mucosas. De acordo com o guia de 

diagnóstico,vigilância e controle da WHO (2003) existe a possibilidade de infecção do 

ser humano por via inalatória de gotas de urina contaminadas ou por ingestão de água 

ou alimentos contaminados, porém em uma literatura mais recente essa possibilidade é 

contestada ao considerar-se o pH  ácido do estômago que seria capaz de inativar as 

Leptospiras em tal situação (BRASIL, 2009).  

          O meio hídrico e o ambiente possuem grande importância na disseminação da 

doença. Situações como de enchentes, enxurradas e alagamentos, onde o volume 

pluviométrico varre grandes áreas, podem ser de grande risco, já que essa água ao entrar 

em contato com diversas sujidades e urina de potenciais reservatórios da Leptospira 

pode disseminá-la por grandes áreas de cobertura ou entrar em contato com pessoas que 

deambulam, nadam ou ficam expostas a essas situações.  
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1.5 Patogenia e Imunidade 

Após penetrar no organismo, a Leptospira tem um período de incubação de 1 a 

28 dias, multiplicando-se rapidamente após entrar no sistema vascular, espalha-se por 

muitos órgãos e tecidos, incluindo rins, fígado, baço, sistema nervoso central, olhos e 

trato genital, dando início a um quadro agudo septicêmico, com sinais clínicos pouco 

específicos, denominado de leptospiremia (ACHA, 2001). 

Os mecanismos pelos quais as leptospiras causam dano tecidual e doença não 

são bem explicados. Em particular, as bases moleculares para virulência ainda são 

pouco conhecidas, devido, principalmente, à ausência, até recentemente, de ferramentas 

genéticas para a manipulação da Leptospira (ADLER, 2010).  De acordo com HIRSH & 

ZEE e colaboradores (2003) as manifestações clínicas e patológicas sugerem 

mecanismos tóxicos. Sabe-se que ocorre dano endotelial, o que leva a hemorragias e 

isquemias. Todos os sorotipos causam tais alterações em graus variados. A Leptospira 

sorovar pomona em bovinos, como exemplo, causa hemólise intravascular em 

conseqüência de uma exotoxina hemolítica (HIRSH & ZEE, 2003). Hemolisinas de 

vários sorovares têm sido caracterizadas. As hemolisinas dos sorovares ballum, hardjo, 

pomona e tarassovi são esfingomielinases (FONSECA, 2012). 

 A resposta imunológica para a leptospirose é humoral e mediada por células; 

Após a entrada do organismo no hospedeiro, as áreas dependentes de células B e T são 

estimuladas. A eliminação inicial é feita por fagocitose. Boa parte das leptospiras é 

digerida em vacúolos de macrófagos. Tem-se conhecimento também que a superfície do 

antígeno é um polissacarídeo, sorovar específico, sendo a membrana externa um potente 

imunogênico, o que potencializa a atividade de fagocitose das células 

polimorfonucleares que também têm suas atividades acentuadas pela ação de anticorpos 

opsonizantes (SAMBASIVA, 2003). Após essa fase de fagocitose das bactérias, essas 

passam a se albergar nos túbulos renais, onde o sistema imunológico tem maior 

dificuldade de atuação e inicia-se a fase leptospiúrica, onde haverá a eliminação do 

microrganismo pela urina. A gravidade da leptospirose pode ser associada com a 

intensidade da resposta imunitária humoral (FONSECA, 2012). 
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1.6 Manifestações Clínicas 

Para a leptospirose existem diferentes classificações para as manifestações 

clínicas. Pode ser utilizado o critério da presença de icterícia (ictérica ou anictérica); 

pelos sinais clínicos (formas neurológica, renal, hepática, pulmonar) e ainda pelo 

aparecimento dos sintomas (precoce ou tardia) (BHARTI, 2003; BRASIL, 2010; WHO, 

2007). 

Em humanos, as manifestações clínicas são variáveis e com diferentes graus de 

severidade, podendo ocorrer formas inaparentes e subclínicas (ACHA, 2001). De 

acordo com o Ministério da Saúde, a doença se caracteriza em duas fases, a precoce e a 

tardia. Na precoce pode ocorrer um quadro febril agudo pouco específico, tendo como 

principais sintomas febre, mialgia, náusea e vômito, podendo ser de difícil diagnóstico e 

com duração de 3 a 7 dias. Já a tardia o paciente pode evoluir para um quadro mais 

grave manifestando a Síndrome de Weil, caracterizada pela tríade: icterícia rubínica, 

insuficiência renal aguda (IRA) e hemorragias, mais comumente pulmonar (BRASIL, 

2010). Não havendo relação entre os sintomas clínicos específicos com algum sorovar 

de leptospirose em particular (BHARTI, 2003). 

De acordo com Bharti (2003), a fase aguda da doença também se apresenta 

como uma forma mais branda e comumente caracterizam-se por sintomas poucos 

específicos de apenas uma enfermidade, podendo essa, passar despercebida e ser 

subnotificada.  Sintomas como febre de início súbito, calafrios, cefaléias, mialgia severa 

localizada nas panturrilhas, sufusão conjuntival, anorexia, vômitos e prostração são 

comuns de ocorrerem na fase aguda da doença. Ainda, o mesmo autor ressalta que 

sintomatologias pouco específicas são comuns de ocorrem em áreas endêmicas para 

Leptospirose. 

 

1.7 Diagnóstico 

O diagnóstico de leptospirose depende de testes simples, que não são 

freqüentemente realizados por causa de um baixo índice de suspeitas clínicas (BHARTI, 

2003). 

O diagnóstico deve ser estabelecido por critério clínico epidemiológico ou por 

clínico laboratorial respeitando-se a definição de caso suspeito: todo indivíduo que 
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apresentar febre, cefaléia e mialgia, somadas a um dos critérios de confirmação de caso 

suspeito. 

a) Critério 1: Presença de antecedentes epidemiológicos sugestivos nos últimos 

30 dias antes do início de sintomas, como: exposição a enchentes, alagamentos, lama ou 

coleções hídrica; exposição a fossas, esgoto, lixo e entulho; atividades que envolvam 

risco ocupacional como coleta de lixo, catador de material reciclável, limpeza de 

córregos, trabalho em água ou esgoto, manejo de animais, agricultura em áreas 

alagadas; vínculo epidemiológico com um caso confirmado por critério laboratorial; 

residir ou trabalhar em áreas de risco para leptospirose.  

b) Critério 2: Apresentar pelo menos um dos seguintes sinais ou sintomas: 

sufusão conjuntival; sinais de insuficiência renal aguda, icterícia/ou aumento de 

bilirrubinas e fenômeno hemorrágico (BRASIL, 2010). 

 O diagnóstico laboratorial pode ser realizado por métodos diretos como 

demonstração visual direta por esfregaços a fresco, examinados em microscópio de 

campo escuro, colorações por imunofluorecência e impregnação pela prata em tecidos 

fixados (HIRSH & ZEE, 2003).  

Na rotina, entretanto, os métodos sorológicos são consagradamente eleitos para 

o diagnóstico da leptospirose. Os mais utilizados no país são os testes de 

microaglutinação (MAT) e ELISA – IgM  (BRASIL, 2010), devendo  ser coletados 

sangue total em EDTA para PCR e com heparina. Essas análises laboratoriais estão 

disponíveis na Rede de Laboratórios Oficiais e devem ser realizados pelos Laboratórios 

Centrais de Saúde Pública – LACENS – de cada Estado e Distrito Federal.  
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Figura 2. Diagnóstico Laboratorial – Evidências diretas e indiretas. 
  Fonte: Manual Laboratorial de Leptospirose, adaptado. WHO, 2007. 

 

Um suporte laboratorial é necessário para a confirmação do diagnóstico e 

principalmente por razões de saúde pública e epidemiológicas, para determinar qual o 

sorovar causador da infecção e identificar o potencial reservatório e sua localização o 

que ajuda a guiar estratégias de controle (WHO, 2003). Porém, o que pode ser 
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observado é que apenas provas sorológicas que não identificam o sorovar causador têm 

sido utilizadas.   

A escolha do método de diagnóstico dependerá principalmente do período da 

resposta imunológica que o paciente se encontra pós-infecção. Durante a primeira 

semana o paciente ainda não possuí anticorpos; estes aparecem de 6 e 7 dias  e alcançam 

o nível máximo na terceira ou quarta semana (ACHA, 2001).  Na fase precoce (1-10 

dias), o microorganismo pode ser visualizado na corrente sanguínea, urina e fluído 

cérebro-espinhal. Assim, conforme o tempo de infecção, ao se coletar amostras de 

sangue, pode-se trabalhar com métodos de diagnóstico como a utilização do 

microscópio de campo escuro, cultura em meios apropriados, inoculação em animais de 

laboratório, ou detecção do DNA do microorganismo, pela técnica da reação em cadeia 

da polimerase (PCR) (BRASIL, 2010). Após esse período, devido à eliminação do 

patógeno por macrófagos, recomenda-se utilizar testes sorológicos como pode ser 

observado na figura 4, retirada de trabalho de Slack (2010).  

 

 

Figura 3. Protótipo de resposta de anticorpos contra o tempo na leptospirose. O conhecimento do tempo 
preciso de infecção é necessário para um diagnóstico apropriado.  

O teste de visualização em microscópio de campo escuro tem como vantagem a 

possibilidade de realização no período precoce da doença, facilitando e adiantando um 

diagnóstico. Porém, muitos autores não o indicam como única prova de diagnóstico. 

Bharti (2003) não o recomenda por considerar um teste que pode resultar falsos 
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positivos e falsos negativos. Vijayachari (2002), em seu estudo que comparava a 

sensibilidade e a especificidade de testes (Cultura, Elisa e MAT), concluiu que o campo 

escuro possui sensibilidade de 40,2% e especificidade de 61,5%, não o recomendando 

também como único diagnóstico.   

O teste diagnóstico definitivo é o isolamento e a recuperação de leptospiras de 

amostras clínicas, tanto por cultura, imunohistoquímica ou mostrando a seqüência de 

DNA de Leptospira por PCR. Para a cultura, podem ser isoladas do sangue total com 

heparina amostras obtidas durante os 7 a 10 dias da doença e de urina durante a segunda 

e a terceira semana. O isolamento do agente pode ser feito a partir de amostras clínicas 

de animais suspeitos ou de material coletado após a morte (órgãos e tecidos).  

A cultura é difícil, requer semanas de incubação e possui pouca sensibilidade. 

Os meios de cultivo das leptospiras são líquido, semi-sólido ou sólido (ACHA, 2001) 

sendo os meios de Ellinghausen, McCullough, Johnson e Harris (meio EMJH) conside-

rados bons para o isolamento. As culturas devem ser examinadas por microscopia em 

intervalos durante a incubação por até vários meses (HIRSH & ZEE, 2003). O principal 

problema deste exame está relacionado à contaminação das amostras por outros 

microorganismos, inibindo assim o crescimento da leptospira. Na cultura de urina, 

leptospiras são rapidamente inativadas na amostra. O uso da urina para cultura é válido 

somente quando uma amostra limpa pode ser obtida e inoculada em um meio 

apropriado em média não mais que duas horas após a coleta (WHO, 2003), dificultando 

ainda mais sua realização. 

Para o isolamento pode-se utilizar a inoculação intraperitoneal em animais com 

plasma fresco ou urina em cobaias jovens. Em poucos dias, é possível verificar a 

presença de espiroquetas na cavidade peritoneal e, após a morte, são detectadas lesões 

hemorrágicas com espiroquetas em muitos órgãos (JAWETZ, 1998). 

Os testes sorológicos realizados para diagnósticos são o de microaglutinção, 

macroscopia em placa e aglutinação em tubo, testes de fixação do complemento e 

ensaios de anticorpos ligados à enzima (HIRSH & ZEE, 2003). O MAT é o teste 

“padrão ouro” e possuí a vantagem de identificar a presença de anticorpos contra 

leptospiras e conseguir caracterizar os possíveis sorovares causadores da doença, o que 

tem relevância epidemiológica. Como desvantagens, esse teste, se realizado no período 

inicial da doença, pode resultar em um falso negativo e por empregar antígenos vivos 

tem uma desvantagem comparada ao ensaio imunoenzimático que utiliza frações 
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bacterianas, atribuindo uma maior biossegurança em sua manipulação (ARAGÃO, 

2011).  

O Ministério da Saúde, para um melhor e mais preciso diagnóstico clínico 

laboratorial, estabelece uma série de exames e testes que devem ser realizados 

seqüencialmente para a confirmação de um caso. O primeiro exame a ser realizado é o 

ensaio imunoenzimático, com coleta de sangue que deve ser realizada no mínimo sete 

dias após o início dos sintomas. Caso o resultado seja negativo ou inconclusivo deve-se 

refazer o teste de Elisa e realizar o teste padrão ouro: o Teste de Microaglutinação.  

Para a confirmação do caso pelo critério clínico epidemiológico a presença de 

sinais e sintomas clínicos associados devem ser compatíveis com resultados como: teste 

Elisa-IgM reagente, soroconversão na MAT, entendida como uma primeira amostra 

(fase aguda) não reagente e uma segunda amostra (14 a 21 dias após; máximo até 60 

dias) com título ≥ 200; aumento de 4 vezes ou mais nos títulos da MAT entre duas 

amostras sanguíneas coletadas com um intervalo de 14 dias a 21 dias (máximo de 60 

dias) entre elas; quando não houver disponibilidade de coleta de duas amostra,um título 

maior ou igual a 800 na MAT confirma o diagnóstico. Outros exames como o 

isolamento da leptospira em sangue; detecção de DNA por PCR para pacientes que 

evoluíram para óbito antes do 7o dia; imunohistoquímica ou outras análises anátomo – 

patológicas coradas com tinta de prata positivas (BRASIL, 2010). 

A confirmação por critério clinico laboratorial deve considerar a definição de 

caso suspeito e ser realizada para os quais só se obteve uma amostra não reagente 

coletada antes do 7o dia de doença ou onde a coleta de amostra ou de exame laboratorial 

não são possíveis de serem realizados.  

O caso será descartado quando: a) ELISA-IgM não reagente em amostra 

sanguínea coletada a partir do 7º dia de início dos sintomas; b) reação de 

macroaglutinação não reagente em amostra sanguínea coletada a partir do 7º dia de 

início dos sintomas; c) duas reações de microaglutinação não reagentes (ou reagentes 

sem apresentar soro conversão nem aumento de quatro vezes ou mais nos títulos), d) 

com amostras sanguíneas não reagentes coletadas a partir do primeiro atendimento do 

paciente e com intervalo de duas a três semanas entre elas e e) diagnóstico laboratorial 

confirmado para outra doença (BRASIL, 2010). 

 A observação dos sinais clínicos e quando possível dos resultados laboratoriais  

podem guiar o profissional de saúde a selecionar e excluir possíveis diagnósticos 
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diferenciais para a doença, já que essa apresenta um amplo espectro clínico. Durante a 

fase precoce onde os sinais são inespecíficos deve-se considerar principalmente, 

dengue, influenza, malária, riquetsiose, doença de Chagas, toxoplasmose e febre tifóide. 

Para a fase tardia, os principais sinais clínicos são icterícia, hemorragias e distúrbios 

renais. Logo, hepatites virais agudas, hantavirose, febre amarela, malária grave e dengue 

hemorrágica devem ser consideradas como diagnósticos diferenciais (BRASIL, 2010). 

 Após a confirmação do caso suspeito para leptospirose a notificação da doença, 

assim como de qualquer outro agravo de notificação obrigatória deverá ser realizada 

junto às autoridades sanitárias de acordo com a Lei Federal n.o 6.259/75 podendo ser 

realizada por algum cidadão ou obrigatoriamente por algum profissional de saúde. 
 

1.8 Tratamento 

O tratamento deve ser realizado principalmente após a suspeita, com 

antibioticoterapia, para ser eficaz, deve ser instituído precocemente, até mesmo de 

forma profilática em casos de exposição conhecida (HIRSH & ZEE, 2003). A escolha 

do fármaco deve ser de acordo com a gravidade do caso, casos severos devem ser 

tratados com altas doses de penicilina G intravenosa (por conseguir atingir os túbulos 

renais), caso o paciente seja hipersensível a penicilina, onde nesse caso a eritromicina é 

usada. Em situações de exposição e risco de contaminação pode-se usar como 

tratamento quimioprofilático e em curto prazo a doxiciclina. Casos mais brandos podem 

ser tratados com antibióticos de uso oral como a amoxicilina, ampicilina. A terceira 

geração de cefalosporinas, como a ceftriaxone e cefotaxima, e quinolonas também se 

mostra efetiva. Leptospiras são suscetíveis em testes de laboratório para todos os tipos 

de antibióticos clinicamente receitáveis, com exceção do clorafenicol e rifampicina. 

Sabe-se que nenhum antibiótico pode reverter os efeitos destrutivos das leptospiras nos 

tecidos e órgãos, mas sabe-se que a penicilina possui efeitos benéficos, reduzindo a 

mortalidade e a duração da doença em casos severos (WHO, 2003) SAMBASIVA, 

2003). 

 Ainda, de acordo com Bharti (2003), a quimioprofilaxia pode ser impraticável 

de se administrar em áreas altamente endêmicas, mas pode ser útil para pessoas como 

viajantes aventureiros e militares que visitam áreas endêmicas ou ainda em infecções 

por acidentes de laboratório. 
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Durante ou logo no início do tratamento pode ocorrer a reação de Jarish-

Herxheimer, que consiste basicamente de um aumento transitório da febre, calafrios, 

cefaleia, mialgia, exacerbação de exantemas e algumas vezes choque refratário a 

volume, devido a grande quantidade de endotoxinas que são liberadas com a morte das 

leptospiras após o início da antibioticoterapia. Porém, não se deve contraindicar a 

administração de antibióticos (FONSECA, 2012 & BHARTI, 2003). 

Em muitos casos, a internação é necessária. Deve ocorrer nessa fase um suporte 

agressivo com atenção restrita para fluído e balanço eletrolítico. Hemodiálise e 

ventilação mecânica são indicadas em situações de falha renal e manifestações 

hemorrágicas, respectivamente (WHO, 2003). Durante o tratamento, principalmente de 

casos graves com hospitalização, o progresso deve ser monitorado com medições de 

rotina, como temperatura, pulsação, controle da pressão, do débito urinário e equilíbrio 

de fluidos, e revisão de testes como hemograma completo, taxa de sedimentação de 

eritrócitos, teste de função hepática, urinálise, uréia, creatinina e análise de eletrólitos. 

Deve ser realizada também, radiografia de tórax, eletrocardiograma, tempo de 

coagulação e de protrombina e análise do fluido cérebro-espinhal. Assim, pode-se 

determinar a gravidade da doença e possíveis complicações (FONSECA, 2012). Boa 

qualidade no atendimento de suporte e diálise tem reduzido a mortalidade dessa doença 

nos anos recentes (WHO, 2003). 

 
1.9 Prevenção e controle 

A leptospirose tem fatores sociais e ambientais muito importantes que 

influenciam o surgimento e disseminação da doença. Cidades com um desordenado 

crescimento demográfico, precárias condições de habitação, problemas de saneamento e 

insuficiente coleta de lixo são locais com fatores propícios ao aparecimento de animais 

sinantrópicos. Podemos, dessa forma, dividir o controle que deve ser realizado em 

medidas relativas às fontes de infecção e medidas relativas às vias de transmissão. 

A imunização humana não é aplicada amplamente, devido a efeitos secundários, 

sobretudo alérgicos. Entretanto, alguns países já a utilizam com resultados promissores. 

Em animais domésticos a vacinação em suínos, bovinos e cães é eficaz para prevenir a 

enfermidade, mas não protege por completo a infecção. Os animais vacinados podem 

infectar-se sem mostrar sintomas clínicos, podem ter leptospirúria em menor quantidade 

e por menos período de tempo do que os animais não vacinados (ACHA, 2001). 
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Como controle da fonte de infecção, a prevenção é realizada por meio da 

redução de população de animais reservatórios (ratos, por exemplo), separação de 

animais reservatórios de habitações humanas através de cercas e telas, imunização de 

cães e animais de produção, remoção do lixo e manutenção de áreas habitacionais 

limpas, principalmente, sem restos de alimentos (WHO, 2003).  

 O controle de roedores pode ser realizado com medidas de antirratização e 

desrratização. Inicialmente deve-se buscar por vestígios que indiquem a presença de 

roedores no local. Essa atividade pode ser realizada por algum agente de controle de 

zoonoses. Esse deverá inspecionar todo o imóvel buscando vestígios da presença de 

roedores. A inspeção deverá incluir o sistema de esgotos, despensas, quintais, área de 

criação de animais, depósitos, sótãos, porões e toda e qualquer instalação que possa 

servir de abrigo para roedores (BRASIL, 2002). São comuns achados da presença de 

roedores: tocas, fezes (cíbalas), manchas de gordura por cima de canos, materiais 

arranhados ou roídos e danificados como exemplifica as figuras 5, 6, 7, 8. 

 Cumpre ressaltar que, de acordo com a Lei No 2.095 de 29/09/1998: Art.7 

“Compete aos condomínios dos edifícios residenciais e comerciais e aos ocupantes das 

habitações individuais manterem a higiene dos imóveis e adotar as medidas necessárias 

para evitar a entrada e a permanência de animais sinantrópicos”. 

  

 

Figura 4. Presença de toca de roedor.                                                              

 

 Figura 5. Visualização de cano com 
roeduras 

 

Fonte: Martins, Alice. Arquivo pessoal, 2012 
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Fonte: Martins, Alice. Arquivo pessoal, 2012 

 

 A antirratização consiste na modificação das características ambientais que 

favorecem a penetração, a instalação e a livre proliferação de roedores, por meio da 

eliminação dos fatores que propiciem o acesso desses animais a alimento, água e abrigo 

(BRASIL, 2010).   

 A desratização é o processo que visa a eliminação direta dos roedores 

através de métodos mecânicos (ratoeiras) e químicos (raticidas). De acordo com o 

Manual de controle dos roedores (2002) esse objetivo pode ser atingido, especialmente 

quando a infestação for inicial ou de grau leve a moderado. Como métodos mecânicos 

podem ser empregados ratoeiras, armadilhas colantes, ultrassom, aparelhos 

eletromagnéticos e controle biológico (emprego de cepas de Salmonella spp. associadas 

à warfarina).  

Já para o controle químico, comumente se utilizam substâncias naturais ou 

sintéticas capazes de provocar a morte dos roedores que as ingerirem. Essas substâncias 

podem ser divididas quanto a rapidez de sua ação em agudas (morte até 24 horas) ou 

crônicas (morte após as primeiras 24 horas). Rodenticidas como a estricnina, o arsênico, 

o antu (alfa-naftil-til-uréia), o sulfato de tálio,o fosfeto de zinco, o  monofluoracetato de 

sódio e a fluoracetamida  e o popular “chumbinho” (Aldicarb®) são todos de caráter 

agudo e legalmente proibidos pela a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).  

 

Figura 6. Manchas de gordura em caixa de 
esgoto. 
 

Figura 7. Presença de fezes (cíbalas) de 
Rattus novergicus 
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 O controle de roedores em torno de áreas de preparo e armazenamento de 

alimentos, armazenamento de colheita, estábulos, galpões de ordenha, criações 

intensivas de animais, habitações, é difícil, mas irá remover a principal fonte de 

leptospiras para humanos e animais domésticos (SAMBASIVA, 2003).  A desrratização 

não tem efeito algum se as condições ambientais não forem solucionadas. 

Profissionais que exerçam atividades com possível risco insalubre como 

catadores de lixo, pescadores, bombeiros, tratadores de animais entre outros correm o 

risco de transmissão da doença (BRASIL, 2010). Esses profissionais devem utilizar 

Equipamento de Proteção Individual em suas atividades como método de prevenção.Já 

pessoas que passaram ou tiveram contato com situações de enchentes e alagamentos ou 

tenham sido expostas a bactéria por algum meio hídrico também correm o risco de 

adquirir a enfermidade. Para esses casos pode ser utilizada a quimioprofilaxia.  

  

1.10 Vigilância Epidemiológica 

A vigilância epidemiológica consiste, de acordo com a Lei Orgânica de Saúde - 

No 8.080/90, de um “conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção 

ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde 

individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de 

prevenção e controle das doenças ou agravos”.  

O processo de vigilância se baseia na informação do problema de saúde que se 

destina à tomada de decisões e, por essa razão, define-se a vigilância epidemiológica 

por meio da tríade: informação – decisão – ação (BRASIL, 2010). A informação do 

acontecimento da doença ou do agravo ocorrido às entidades de saúde é realizada por 

meio da comunicação do caso ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(SINAN) por algum profissional de saúde ou por qualquer cidadão. Com essa 

notificação as autoridades sanitárias terão conhecimento, dados e orientação técnica 

para a tomada de decisões e atitudes.  

Para as atividades voltadas contra leptospirose, o Ministério da Saúde possui o 

Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica da Leptospirose (SNVE-lepto). SNVE-

leptospirose é um sistema informatizado, passivo e universal, tendo como fonte de 

informação a notificação espontânea. Esse sistema favorece o acompanhamento 
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contínuo da leptospirose, colabora para o estabelecimento de bases técnicas para 

elaboração e implementação do programa de controle (BRASIL, 2009). 

Atualmente as notificações são provenientes das unidades de saúde e 

encaminhadas às vigilâncias epidemiológicas (VE) por meio da ficha de notificação, 

que contém dados demográficos, antecedentes epidemiológicos e clínicos dos casos. 

Preconiza-se que essa notificação gere uma investigação para identificar o local 

provável de infecção (LPI) e possíveis fatores de risco do caso suspeito e esses dados 

são anotados numa ficha de investigação (Anexo A). O ideal é que essa investigação 

seja realizada em até sete dias e seja encerrada em no máximo 60 dias para ser 

considerada oportuna pelo Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SNVE) da 

leptospirose.  

Todas as informações contidas nas fichas (notificação e investigação) devem ser 

digitadas no banco de dados do sistema oficial de informação de agravos de notificação 

(SINAN), geralmente pelo serviço de vigilância municipal. As informações deverão ser 

repassadas à VE estadual e federal (Coordenação Nacional do Programa de 

Leptospirose). Uma vez o caso notificado, o material colhido para exame deverá ser 

enviado ao LACEN pela VE e, se necessário, para o Laboratório de Referência 

Nacional, na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) no Rio de Janeiro. O resultado deverá 

retornar à VE para, então, ser encaminhado ao paciente (Brasil, 2005). Esse fluxo da 

informação e de dados relacionados a doença pode ser visualizado no fluxograma de 

Souza e colaboradores (2010) na Figura 9. 
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Figura 8: Fluxograma do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica de Leptospirose. 

O sistema de vigilância da leptospirose municipal, estadual e nacional envolve 

os setores da assistência, vigilância epidemiológica, vigilância ambiental e laboratório, 

necessitando da integração das áreas para investigação dos casos suspeitos (SOUZA, 

2010) de maneira que se consiga realizar ações de prevenção, diagnóstico, controle e 

tratamento da doença de forma eficaz e rápida.  

Tais ações e programas devem ser baseados principalmente no manejo 

ambiental, no controle de roedores e ênfase na melhoria das condições sanitárias e de 

moradia da população, minimizando sua exposição ao risco de infecção (BRASIL, 

2009).  

2. Materiais e Métodos 

Os dados considerados para o estudo foram os casos autóctones notificados e 

confirmados pelo SINAN-NET no Distrito Federal no período de 2011 a 2012.  

Para a caracterização do ambiente trabalhou-se com laudos de visitas técnicas 

realizadas pela DIVAL/SES/DF nos casos confirmados. Para a tabulação e organização 

dos dados, softwares como o Excel - Microsoft®, Tabwin™ e o Epi Info™ foram 

usados. 

 Foram analisados em relação a suas variáveis, 153 casos suspeitos notificados 

autóctones e alóctones atendidos no DF em 2011 e 92 em 2012. Sendo desses 15 casos 
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autóctones confirmados em 2011 e 14 autóctones confirmados em 2012. O banco de 

dados do SINAN-NET, não nomeado, foi utilizado até o dia 7 de janeiro de 2013 para a 

realização do perfil epidemiológico dos pacientes e estará sujeito a alterações futuras. 

Para verificar a oportunidade das ações do Sistema de Vigilância 

Epidemiológica, foram estudados os intervalos de oportunidade entre as datas de 

primeiros sintomas até a notificação, primeiros sintomas até o diagnóstico laboratorial, 

notificação a óbito e encerramento do caso.  

 

3. Resultados  

O Distrito Federal está localizado nas coordenadas geográficas 15º 49´ 36.09” S, 47° 

55´ 18.55” O. Possui uma área de 5.787,584 km2 tem uma população estimada de 

2.570.160 habitantes e uma densidade demográfica de 444,07 hab/km2 (IBGE, 2010) 

com o total de 30 Regiões Administrativas (CODEPLAN, 2012). 

Foram notificados 248 casos no DF entre 2011 e 2012, sendo 29 casos 

autóctones confirmados, 15 em 2011 e 14 em 2012, resultando que 93% dos acometidos 

eram do sexo masculino, com faixa etária predominante entre 25 e 44 anos, com 62% 

residentes em zona urbana (Tabela 2). Nesses pacientes, os principais sintomas 

apresentados foram febre, mialgia, dor na panturrilha, icterícia, cefaléia e prostração 

(Gráfico 7). Os diagnósticos de 25 casos foram concluídos por critério clínico 

laboratorial e 4 por critério clínico epidemiológico. O método sorológico ELISA-IgM 

foi o teste mais utilizado nos dois anos. A doença se distribuiu de forma uniforme pelo 

DF atingindo 12 Regiões Administrativas, sendo que três casos ocorreram próximos à 

divisa do DF e Goiás.  
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Gráfico 1. Evolução dos casos nos anos de 2011 e 2012 
FONTE: SINAN/SVS/MS 

 

3.1 Distribuição da doença no tempo 

Ao observar a série histórica do número de casos no DF e suas letalidades entre 

os anos de 2007 a 2012, pode-se notar que os anos de 2011 e 2012 foram os anos com o 

menor número de casos e maior letalidade (Gráfico 2).   

 Durante esses anos (2011 e 2012) houve notificações de casos em todos os 

meses dos anos, com exceção de agosto. Os picos do número de casos ocorreram em 

janeiro, março e maio (Gráfico 3). Em outra série histórica (Gráfico 4) de 2008 a 2012, 

pode-se visualizar que o maior número de casos ocorreu nos meses predominantemente 

chuvosos na região centro-oeste (dezembro, janeiro e fevereiro) e o menor durante os 

meses com baixos índices pluviométricos, (julho, agosto e setembro). 

A letalidade no ano de 2011 (33,3%) foi mais marcante durante os meses de 

fevereiro e maio (Gráfico 5), enquanto no ano de 2012 a letalidade (21,42%) ocorreu 

predominantemente no mês de fevereiro (Gráfico 6). 
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Gráfico 2. Série histórica de casos autóctones confirmados e letalidade por leptospirose no Distrito 
Federal 

de 2007 a 2012 
Fonte: SINAN/SVS/MS 

 
 
 
 
 

 

Gráfico 3. Número de casos e letalidade por mês 2011-2012. 
Fonte: SINAN/SVS/MS 

 
 

 N = 29 
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Gráfico 4. Distribuição temporal  por trimestre no Distrito Federal,Brasil, de 2008 a 2012. 
Fonte: SINAN/SVS/MS 

 
 

 

 

 

Gráfico 5. Número de casos e letalidade por mês 2011. 
Fonte: SINAN/SVS/MS 

 
 
 
 
 
 

% 
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Gráfico 6. Número de casos e letalidade por mês em 2012. 
Fonte: SINAN/SVS/MS 

 

 

Gráfico 7. Principais sinais e sintomas apresentados em casos autóctones confirmados de leptospirose no  
Distrito Federal – Brasil, nos anos de 2011 e 2012. Fonte: SINAN/SVS/MS 

% 
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Tabela 2. Perfil dos pacientes diagnosticados com leptospirose no Distrito Federal, 
Brasil de 2011 a 2012.                                                                                    N=29 

VARIÁVEL  N % 

SEXO   

M 27 93,10 

 F 2 6,90 

FAIXA ETÁRIA   

5-24 6 20,68 

25-44 12 41,37 

45-64 10 34,48 

65 + 1 3,4 

ZONA DE RESIDÊNCIA   

IGNORADO 2 6,9 

URBANA 18 62,06 

RURAL 8 27,6 

PERIRURAL 1  3,44  

ESCOLARIDADE   

IGNORADO/BRANCO 17 58,62 

ANALFABETO 2 6,89 

1a a 4a série  3 10,34 

5a a 8 a  série  5 17,24 

Ensino Médio  2 6,89 

Educação Superior 0 0 

RAÇA/COR DA PELE   

Ignorado/Branco 8 27,58 

Branca 6 20,68 

Preta 1 3,44 

Amarela 1 3,44 

Parda 13 44,82 

Indígena 0 0 
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3.2 Dados clínicos e laboratoriais 

O principal critério de diagnóstico utilizado em 2011 foi o clínico laboratorial 

(86,7%) em 13 casos, desses, 11 (84,61%) foram reagentes ao ELISA- IgM na primeira 

amostra, as outras duas amostras que não foram reagentes ao primeiro teste não 

passaram pelos demais testes ( ELISA – IgM – 2ª amostra, MAT 1ª e 2ª amostra, 

Imunohistoquímica, ou RT-PCR). 

 Em 2012 o critério laboratorial também foi o mais empregado com 12 (85,71%) 

casos e o clínico epidemiológico apenas com 2 (14,28%). Dos 12 casos confirmados 

pelo critério clínico laboratorial, em 11 (91,66%) foram realizados o ELISA na 1ª 

amostra, confirmando 8 (66,6)% casos. Deve-se dar atenção a um caso que foi internado 

com suspeita de leptospirose, porém não houve a coleta de amostra para o agravo. Esse 

caso evoluiu a óbito e só então foi coletado para imunohistoquímica que se mostrou não 

reagente. O caso, entretanto, foi finalizado pelo critério clínico laboratorial, sem haver 

amostras reagentes em nenhum outro exame para a leptospirose. 

 

3.3 Panorama da Leptospirose no Distrito Federal por Região Administrativa  

 A realização do georreferenciamento dos dados deste estudo não foi possível, 

pois o campo referente ao endereço presente nos bancos do SINAN-NET encontrava-se 

a maior parte das vezes com endereços incompletos, com erros de ortografia e digitação. 

Portanto, para o conhecimento do local dos prováveis locais de infecção foram 

utilizados os laudos de visitas técnicas da DIVAL/SVS. 

 Em 2011 foram localizadas como prováveis locais de infecção 10 Regiões 

Administrativas (Tabela 3) sendo 4 LPIs não identificados. As localidades que 

apresentaram maior número de casos foram Sobradinho e Riacho Fundo. A distribuição 

dos LPIs pode ser visualizada no mapa da Figura 10. 
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TABELA 3 – Região Administrativa como provável local de infecção 2011. 
Regiões Administrativas No de casos em 2011 

RA I – Brasília 1 

RA II – Gama 0 

RA III – Taguatinga 0 

RA IV – Brazlândia 1 

RA V – Sobradinho 1 

RA VI – Planaltina 1 

RA VII – Paranoá 1 

RA VIII - Núcleo Bandeirante 0 

RA IX – Ceilândia 0 

RA X – Guará 0 

RA XI – Cruzeiro 0 

RA XII – Samambaia 0 

RA XIII - Santa Maria 0 

RA XIV - São Sebastião 0 

RA XV - Recanto das Emas 0 

RA XVI - Lago Sul 0 

RA XVII - Riacho Fundo 2 

RA XVIII - Lago Norte 1 

RA XIX – Candangolândia 0 

RA XX - Águas Claras 1 

RA XXI - Riacho Fundo II 0 

RA XXII - Sudoeste/Octogonal 0 

RA XXIII – Varjão 0 

RA XXIV - Park Way 0 

RA XXV - SCIA (Estrutural) 0 

RA XXVI - Sobradinho II 1 

RA XXVII - Jardim Botânico 1 

RA XXVIII – Itapoã 0 

RA XXIX - SIA(2) 0 

RA XXX - Vicente Pires 0 

Indefinidos 4 

Total 15 
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Figura 9. Distribuição dos prováveis locais de infecção por Região Administrativa do  
Distrito Federal, Brasil em 2011. 

 
 Durante o ano de 2012, dos 14 casos confirmados foram determinados 7 LPIs no 

Distrito Federal. Em 4 casos os LPIs não foram identificados  e houveram ainda  3 casos 

que tiveram como prováveis locais de infecção localidades próximas a divisa do Distrito 

Federal com o Estado de Goiás. Cidades como Brazlândia, Água Claras e Planaltina 

apresentaram novamente a ocorrência de casos após 2011. Planaltina foi a cidade com o 

maior número de casos durante o ano. A identificação e a distribuição dos LPIs de 2012 

pode ser vista na Tabela 4 e na figura 11. 

      

Figura 10. Distribuição dos Prováveis Locais de Infecção de leptospirose por Região Administrativa do 
Distrito Federal, Brasil, em 2012. 
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TABELA 4. Região Administrativa como local de infecção no ano de 2012. 

Regiões Administrativas No de casos em 2011 
RA I – Brasília 0 

RA II – Gama 0 

RA III – Taguatinga 1 

RA IV – Brazlândia 1 

RA V – Sobradinho 0 

RA VI – Planaltina 2 

RA VII – Paranoá 0 

RA VIII - Núcleo Bandeirante 0 

RA IX – Ceilândia 1 

RA X – Guará 0 

RA XI – Cruzeiro 0 

RA XII – Samambaia 1 

RA XIII - Santa Maria 0 

RA XIV - São Sebastião 0 

RA XV - Recanto das Emas 0 

RA XVI - Lago Sul 0 

RA XVII - Riacho Fundo 0 

RA XVIII - Lago Norte 0 

RA XIX – Candangolândia 0 

RA XX - Águas Claras 1 

RA XXI - Riacho Fundo II 0 

RA XXII - Sudoeste/Octogonal 0 

RA XXIII – Varjão 0 

RA XXIV - Park Way 0 

RA XXV - SCIA (Estrutural) 0 

RA XXVI - Sobradinho II 0 

RA XXVII - Jardim Botânico 0 

RA XXVIII – Itapoã 0 

RA XXIX - SIA(2) 0 

RA XXX - Vicente Pires 0 

Outros (GO) 3 

Indefinidos 4 

Total 14 
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Para verificar a oportunidade das ações da VE entre o intervalo de tempo dos 

principais eventos, foi utilizada a Mediana. Essa é uma medida de tendência central e é 

definida como o valor que ocupa a posição central em um conjunto de dados ordenados 

(em ordem crescente ou decrescente). A mediana “divide” um conjunto de dados em 

duas partes iguais: o número de dados que são menores ou iguais à mediana é o mesmo 

que o número de dados maiores ou iguais a ela. Ao contrário da Média, a Mediana não é 

influenciada por valores extremos, já que é uma medida vinculada à sua posição que 

ocupa no conjunto ordenado de observações. A Média e a Mediana têm valores 

próximos ou semelhantes quando a distribuição é simétrica (PETRIE & WATSON, 

2009).  

  Pode-se observar, em 2011, na Tabela 3, que houve uma mediana de 6 dias  para 

que o paciente após entrar em contato com o sistema de saúde, fosse notificado como 

caso suspeito de leptospirose (4 a 172 dias). Chegou-se a uma mediana de 6 dias entre a 

data de primeiros sintomas e a coleta de amostras laboratoriais (2 - 43 dias ). Foi 

observada uma mediana de 17 dias entre os primeiros sintomas e o óbito (6 – 30 dias). 

Para o intervalo entre as notificações e as internações houve uma mediana de -1 dia (-

167 a 0 dias), significando que em sua maioria, internou-se primeiro e depois foi feita a 

notificação. Para o período de tempo entre a notificação e o encerramento do caso a 

mediana foi de 20 dias (0 – 122 dias).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 

 

TABELA 5. Intervalo de tempo em dias para a resposta da vigilância epidemiológica de 
leptospirose do Distrito Federal, Brasil em 2011. 

Intervalos (em dias) entre datas – 2011 Mediana Intervalo 

Primeiros Sintomas – Notificação 

 

6 4–172 

Primeiros Sintomas – Coleta amostra clínica** 

 

6 2–43 

Primeiros Sintomas – Óbito 

 

17 6–30 

Notificação – Internação 

 

-1 -167–0 

Notificação – Óbito 

 

5 -166–17 

Notificação – Encerramento do caso 

 

20 0–122 

FONTE: SINAN/SVS/MS 

 Em 2012, observaram-se algumas medianas semelhantes a 2011, como o 

intervalo entre os primeiros sintomas e a notificação, 6,5 dias (0 - 47 dias), primeiros 

sintomas e coleta de amostra, 8,5 dias (5 – 47 dias) e notificação e internação (- 47 a -1 

dia). Houve mudanças nas medianas entre os primeiros sintomas e o óbito, 10 dias (4-12 

dias), notificação e óbito, mediana de 7 dias (- 1 a 7) e de notificação e encerramento de 

caso, onde aumentou o número de dias para se encerrar o caso, com mediana de  60,5 (8 

– 112 dias). 
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TABELA 6. Intervalo de tempo em dias para a resposta da vigilância epidemiológica de 
leptospirose do Distrito Federal, Brasil em 2012. 

Intervalos (em dias) entre datas – 2012 Mediana Intervalo 

Primeiros Sintomas – Notificação 

 

6,5 0–47 

Primeiros Sintomas – Coleta amostra 
clínica*** 

 

8,5 5–47 

Primeiros Sintomas – Óbito 

 

10 4–12 

Notificação – Internação 

 

-1 - 47–1 

Notificação – Óbito 

 

7 -1–7 

Notificação – Encerramento do caso 

 

60,5 8-112 

FONTE: SINAN/SVS/MS 

5.4 Caracterização do local de infecção 

 A caracterização do local de infecção foi realizada por meio das informações do 

bando de dados do SINAN-NET e dos laudos técnicos da Diretoria de Vigilância 

Ambiental. Foram observados que os principais fatores de risco que antecederam os 

primeiros sintomas dos casos foram: Residências, local de trabalho (canteiro de obras, 

restaurantes, açougue e pequenas propriedades rurais) ou lazer (acampamentos) com 

sinais de roedores (65,5%), seguido de 55,2% de criação de animais (principalmente 

suínos e aves). Contato direto com roedores ( 55,2%). Ainda, água ou lama de enchente 

foi um dos fatores de risco de 44,8%. As demais variáveis aparecem com menor 

percentual mas não são de menor importância ao se observar que muitas delas são 

fatores predisponentes para as principais,como o armazenamento de grãos (10,3%) e o 

acúmulo de lixo e entulho (31%).   
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TABELA 7. Situações de risco que antecederam os primeiros sintomas dos casos de 
leptospirose no Distrito Federal, Brasil, em 2011 e 2012.     
            
            N= 29           

SITUAÇÕES DE RISCO 
QUE ANTECEDERAM 

OS PRIMEIROS 
SINTOMAS 

N % 

Local com sinal de 
roedores 

19 65,5 

Criação de animais 16 55,2 

Contato direto com 
roedores 

16 55,2 

Água ou lama de enchente 13 44,8 

Rio, córrego,lagoa,ou 
represa 

11 37,9 

Terreno baldio 9 31 

Lixo/Entulho 9 31 

Plantio/colheita (lavoura) 5 17,2 

Caixa d´água 4 13,8 

Fossa, caixa de gordura ou 
esgoto 

4 13,8 

Armazenamento de 
grãos/alimentos 

3 10,3 

Outras 3 10,3 

Fonte: SINAN/SVS/MS  
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4. Discussão 

 A leptospirose em 2011 e 2012 acometeu principalmente o sexo masculino. 

Dado semelhante encontrado por diversos autores como 84,7%, por Fonseca (2012); 

79%, por Souza (2011); e 81,1%, por Costa (2001). Souza (2011) relata que a diferença 

de gravidade entre os sexos não está bem estabelecida; no entanto, é geralmente 

atribuída a fatores ambientais e ocupacionais. Porém, isso tende a desaparecer se as 

exposições forem semelhantes, ou seja, independendo de gênero. 

 A distribuição da doença no tempo para o Distrito Federal se mostrou constante 

em quase todos os meses do ano, com exceção de agosto, no período de 2011 e 2012, 

como pode ser visto no Gráfico 2. Fonseca (2012) relata resultado semelhante em seu 

estudo para a região Centro-Oeste.  

 A faixa etária mais atingida foi a de 25 a 44 anos (41,37%), caracterizando 

principalmente pessoas economicamente ativas, o que está relacionado também com 

uma maior exposição a fatores de risco. A zona urbana foi a mais atingida, com 18 

casos (62,06%), o que pode estar ligado ao crescimento desordenado de cidades, 

precárias condições de moradia e saneamento, atingindo pessoas que residem em 

periferias. 

Não foi possível analisar o grau de escolaridade, pois em 58,62% (17 casos), a 

variável “escolaridade” não estava preenchida (Tabela 1). Entretanto, Costa (2001), em 

seu estudo sobre os casos de leptospirose ocorridos em um hospital de Salvador (BA), 

entre os anos de 1993 e 1997, observou que 68,3% possuíam apenas o primeiro grau e 

92,7% não haviam cursado o segundo grau. Ainda, como um dado pouco observado e 

relatado, o autor descreve que 60,1% dos pacientes acometidos pela doença 

apresentavam história positiva para o consumo de álcool.  

A ocupação que cada paciente realizava também não foi possível de identificar 

através do SINAN-NET por não haver o preenchimento da mesma. Alguns relatórios e 

laudos da DIVAL possuíam essas informações e se pode verificar algumas profissões 

como: trabalhadores da construção civil ,motorista ,garçom, trabalhador rural, 

açougueiro, soldado. Sendo algumas dessas consideradas ocupações de risco pelo 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2010). 

 O que se destacou durante esse trabalho, foi a observação da série histórica 

(Gráfico 2) dos números de casos de leptospirose de 2007 a 2012 e suas letalidades. 
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Pode-se visualizar que nos anos de estudo (2011 e 2012), ocorreu uma redução no 

número de casos, porém um aumento na letalidade. Tais letalidades (33% e 21,42%) 

podem ser consideradas elevadas em comparação aos registros feitos pelos demais 

autores, como Fonseca (2012), que observou uma letalidade de 5,6% para a Região 

Centro-Oeste: Lupi (2012), com uma letalidade de 22,9% para o Rio de Janeiro; e Costa 

(2001), com 14,2%, com seu trabalho em Salvador (BA). 

Essa redução nos casos pode ser devida a uma possível subnotificação dos casos, 

como aponta a Sociedade Internacional de Leptospirose, que relata que há uma 

subnotificação acentuada dos casos, mundialmente (SOUZA, 2011). Já a elevada 

letalidade, de acordo com Soares (2010), pode ser devida à falta de procura pelos 

serviços de saúde, falta de atendimento médico ou erro no diagnóstico por falta de 

suspeita clínica. 

Os principais sintomas apresentados, durante os dois anos, foram: febre (93,1%); 

mialgia (86,2%); prostração (79,31%); cefaléia (75,86%); dor na panturrilha (72,41%); 

e icterícia (65,51%), (Gráfico 7). Com exceção da icterícia, os sintomas mais 

apresentados nesses casos foram os característicos da fase precoce da doença, ou seja, 

sintomas pouco específicos, que podem, de acordo com Soares (2010), resultar em falta 

de suspeita clínica, não confirmação dos casos suspeitos e falta de atendimento médico 

em algumas regiões, podendo justificar também a possível redução dos casos nos anos 

de 2011 e 2012. 

Para a observação das oportunidades de ação da VE, foram utilizadas as 

medianas entre os intervalos de dias (Tabelas 3 e 4). As que chamaram a atenção 

durante os anos de 2011 e 2012 foram as de primeiros sintomas – coleta de amostra 

clínica e as de notificação – internação.  

A mediana de primeiros sintomas – coleta de amostra clínica (2011) foi de 6 

dias, com um intervalo variando de 2 – 43 dias. O que identifica um período correto 

como o preconizado pelo MS (até 7 dias para a coleta de amostra), porém com um 

intervalo de dias, significativo. Em 2012, a mesma mediana foi de 8,5 dias, com um 

intervalo de 5 a 47 dias, o que mostra um período de dias elevado para a coleta de 

amostra e um intervalo entre dias também significativo.    

 A mediana de notificação – internação (2011) – foi de -1 dia, com um intervalo 

de (-167 – 0 dias). No ano de 2012, a mediana foi a mesma, intervalo de -47 – 0 dias. 

Esses dados demonstram que em quase todos os casos internou-se primeiramente e 
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notificou-se logo em seguida. A notificação de suspeita da doença é obrigatória (como 

visto anteriormente) e sua demora, como demonstrado pelos intervalos entre dias (2011 

e 2012), causou uma perda de oportunidade de ação de controle de roedores, limpeza 

urbana, tratamento e vacinação de animais suscetíveis, além de prevenção da população, 

através de alertas e vigilância no local, para que não houvesse a disseminação da doença 

e possíveis surtos. 

 A caracterização dos LPIs, nos anos de 2011 e 2012, demonstrou porcentagens 

comumente encontradas em outros estudos. Os principais fatores de risco foram: sinais 

de roedores (65,5%); presença de animais (55,2%); contato direto com roedores 

(55,2%); e contato com água ou lama de enchentes (44,8%). Fonseca (2012), em sua 

verificação para todo o Brasil, teve como o fator mais relatado o contato com local onde 

havia sinais de roedores (55,1%), seguido por contato com água de lama ou enchentes 

(45,8%) e interação com lixo (31,3%). 

Durante as observações dos possíveis LPIs pode-se notar, nos anos de 2011 e 

2012, a recorrência de casos nas cidades de Brazlândia, Águas Claras e Planaltina. De 

acordo com a Pesquisa Distrital por Amostras de Domicílios (PDAD) de 2011, no 

Distrito Federal, as cidades que apresentaram maior taxa média geométrica de 

crescimento anual (TMGCA) foram Águas Claras, com TMGCA de 14,12%; e Riacho 

Fundo II, com 11,41%, valores elevados para uma média de 2,87% para o DF, 

caracterizando ambientes de grande desenvolvimento urbano, com ativa construção civil 

e obras aceleradas, propícias ao acúmulo de entulho e conseqüentemente o surgimento 

de roedores sinantrópicos em busca de abrigo e alimento. 

Fonseca (2012) e Soares (2001) e outros autores consideram que a leptospirose 

está relacionada à baixa condição socioeconômica e precárias condições de 

infraestrutura sanitária. No Distrito Federal, isto se confirma, em parte. Ao se analisar o 

Gráfico 8, de renda per capita mensal, pode-se observar que as principais cidades 

atingidas e cidades recorrentes, como Planaltina e Brazlândia, tiveram uma média de 

1,18 e 1,16 salário mínimos por mês, situando-se entre as dez mais baixas rendas per 

capita do DF.  
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Gráfico 8. Renda Per Capita Média Mensal, segundo as Regiões Administrativas no Distrito Federal - 2011.  
Fonte: PDAD/DF – CODEPLAN 

5. Conclusão 

 Desde o seu início, este trabalho teve como objetivo a elaboração de um perfil 

epidemiológico dos pacientes acometidos por leptospirose no Distrito Federal, à 

semelhança do que já existia com relação a outras regiões brasileiras, inclusive, o 

Centro-Oeste. Era de causar estranheza que a Capital do país apresentasse semelhante 

lacuna, comparativamente a outros centros urbanos, a exemplo de São Paulo, Rio de 

Janeiro e Salvador. 

 O perfil do paciente acometido para leptospirose nos anos de 2011 e 2012 foi 

caracterizado principalmente por ser do sexo masculino, pardo, com faixa etária entre 

25-44 anos, residente em zona urbana. Os principais sintomas clínicos apresentados 

foram sinais pouco específicos como: cefaléia, mialgia, febre e prostração, comumente 

encontrados na fase precoce da doença e de difícil suspeita clínica e realização de 

diagnóstico.  

Junto a esses dados, a observação das medianas de primeiros sintomas a coleta 

de material e notificação à internação mostrou que se tem gasto elevado tempo para a 

coleta de material para diagnóstico e tempo também para a realização da notificação, o 
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que pode indicar fatores predisponentes a uma subnotificação de casos, com demora na 

realização de diagnósticos e consequentemente demora em se instituir uma terapêutica 

adequada. Tais fatores são sugestivos para a redução do número de casos confirmados 

em 2011 e 2012 e aumento da letalidade nesse mesmo período. Existem também outros 

fatores relacionados à doença e à letalidade que não podem ser descartados como a 

virulência do sorovar infectante, estado imunológico do paciente e quantidade de dias 

que se levou para buscar atendimento médico.  

 A caracterização do LPI demonstrou que os principais fatores de risco que os 

pacientes estavam expostos antes da infecção eram: sinais de roedores em suas 

residências, local de trabalho ou área de lazer; criação de animais; e contato com água 

ou lama de enchente. A maioria desses LPIs estava localizada em cidades com uma 

baixa renda per capita mensal ou em desenvolvimento urbano acelerado, variáveis que 

influenciam o surgimento de roedor e possível contato com o reservatório ou com sua 

urina.  

Em Regiões Administrativas como Jardim Botânico, Lago Norte e Brasília onde 

não há um processo de desenvolvimento urbano tão acelerado e as rendas per capitas 

são consideradas elevadas, ao se comparar com as demais, pode –se implicar que os 

casos ocorridos tiveram relação com a ocupação que o paciente desempenhava nessas 

localidades, comumente ocupações de risco para a doença.  

 Dessa forma pode se observar no Distrito Federal durante o período de 2011 e 

2012 três variáveis principais que deixaram o paciente em situação de risco de 

contaminação da doença, foram elas: baixa renda per capita do local de residência, 

ocupação profissional que o paciente realizava e acelerado desenvolvimento urbano no 

provável local de infecção. 

Consideramos que a despeito da situação dos dados encontrados, realizar a 

caracterização dos prováveis locais de infecção e verificar as oportunidades de ação da 

vigilância epidemiológica, com a finalidade de um melhor entendimento da situação 

local da doença, pode ser útil na decisão e tomada de estratégias de prevenção e 

controle. Entretanto, outras variáveis relacionadas à doença não foram estudadas, como 

o conhecimento dos índices pluviométricos nas Regiões Administrativas, o Índice de 

Desenvolvimento Humano de cada RA e o conhecimento dos sorovares que mais 

atingiram esses pacientes. Esses fatores podem ser considerados para a realização de 

estudos ou pesquisas futuras. 
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ANEXO A - Ficha de Notificação e Investigação de leptospirose 
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ANEXO B – Ficha de Notificação e Identificação de leptospirose 

 


