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OBJETIVO 

Relatar os aspectos epidemiológicos dos casos de Leptospirose 

humana confirmados na Bahia em 2017. 

A leptospirose é uma infecção sistêmica bacteriana causada 

pela Leptospira interrogans que afeta animais domésticos e 

animais selvagens, bem como humanos. Os seres humanos 

normalmente são contaminados através do contato ocupacional, 

recreativo ou doméstico com a urina de animais portadores, 

diretamente ou via água ou solo que apresentem o agente. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Com base nos resultados, as evidências demonstram que a leptospirose está 

disseminada na Bahia e embora não exista uma predileção de gênero ou de 

idade, a doença ocorreu com maior frequência em pessoas do sexo masculino 

e em indivíduos na fase adulta. Além disso, os períodos mais chuvosos entre 

abril a agosto proporcionaram condições para contaminação pela Leptospira 

interrogans  justificando os índices de notificação mais elevados nesses meses 

visto que o período pré-patente é curto (apenas 4 dias). Nesse sentido, 

pesquisas sobre a leptospirose devem ser encorajadas a fim de obter melhores 

resultados nos programas de controle. 

CONCLUSÃO 

Dentre os municípios, Salvador registrou o maior número de casos confirmados 

com 37 positivos (59,67%) seguido de Canavieiras, Feira de Santana, Ilhéus, 

Ipirá, Itabuna e São Félix, todos esses com 2 registros (3,22%). Os municípios 

de Bonito, Casa Nova, Tatu, Cícero Dantas, Gandu, Maragogipe, Santaluz, São 

Francisco do Conde, Teofilândia, Ubaitaba, Valença, Vera Cruz e Vitoria da 

conquista contribuíram com apenas 1 registro (1,61%).  
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Cenário da leptospirose humana em 2017 no estado da Bahia 

METODOLOGIA 

O levantamento epidemiológico foi realizado a partir de 

casos notificados e confirmados no estado da Bahia, 

coletados até o dia 21 de novembro de 2017 através do 

banco de dados do SINAN (Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação). 
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Durante todo o ano foram notificados 172 casos suspeitos de 

Leptospirose, destes, 62 (36%) foram confirmados utilizando 

critérios epidemiológicos ou laboratoriais - 28 e 33 

respectivamente -  e em apenas 01 caso não houve registro do 

critério de confirmação. Desses, a maioria foram pacientes do 

sexo masculino com 55 casos confirmados (88,7%). Em relação 

a faixa etária, constatou-se um maior acometimento em 

pessoas entre 35 a 49 anos, predileção esta que se repete 

desde 2015. 

RESULTADO E DISCUSSÕES 

Tabela 1. Distribuição percentual dos casos confirmados de 

leptospirose segundo faixa etária, Bahia, 2017. 
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Figura 1. Distribuição espacial dos casos notificados de 

Leptospirose por município de residência, Bahia, 2017. 
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