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A Leptospirose é uma doença infecciosa febril e aguda, causada pela bactéria 
Leptospira interrogans. É uma zoonose, que ocorre no mundo inteiro, exceto 
nas regiões polares. Em seres humanos acomete pessoas de todas idades e 
na maioria 90%dos casos de Leptospirose a evolução é benigna. Este trabalho 
teve como objetivo realizar o levantamento dos casos ocorridos de 
Leptospirose ocorrida no Distrito Sanitário V, em 2014. Os autores analisaram 
o comportamento da doença a partir dos instrumentos de coleta, Ficha 
Individual de Notificação e de Investigação, que deram subsídios ao banco de 
dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação(SINAN). Em 
Recife foram notificados 254 casos de leptospirose e confirmados 96(37,7%). O 
Distrito Sanitário V concentrou a maior proporção de casos confirmados, 
enquanto que o Distrito Sanitário VII apresentou a maior taxa de incidência, 
com 9 casos para cada 100 mil habitantes. Em 2013 no mesmo período, foram 
notificados 254 casos e confirmados 80 (31,%), representando um aumento de 
20,% dos casos confirmados em 2014. Segundo a distribuição espacial dos 
casos confirmados, observou-se que os bairros Areias (6,7%), Ibura (5,9%0 e 
Imbiribeira (5,1%), apresentaram maior número de casos confirmados. 
Podemos concluir que o número de casos de leptospirose em 2014 foi abaixo 
do limite máximo esperado. E foi constatado que além de não existir 
saneamento básico nos bairros citados, a população apresenta condição sócio 
econômica precária e ao entrarem em contato com os resíduos e água das 
enxurradas durante as intensas chuvas, que se misturam a urina dos roedores, 
tornando-se vulnerável à doença. A Vigilância Ambiental dos Distritos 
Sanitários de Recife realizam ações constantes de combate aos roedores, e a 
partir dos resultados obtidos neste estudo, intensificou-se também as 
orientações de educação em saúde, nos bairros de maior número de casos 
confirmados da doença. 
 
 
Palavras-chave: leptospirose, bairros, chuvas.   

 

mailto:vigiambiental5@gmail.com.br

