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OBJETIVO

O objetivo deste estudo foi determinar a prevalência de

casos notificados de leptospirose no Sistema de

Informações e Agravos de Notificações( SINAN), NO

MUNICIPIO DE Porto Velho- Rondônia, no período de

2014-2017

A leptospirose é uma doença bacteriana causada pela

Leptospira spp transmitida pelo contato com urina de animais

infectados ou água, lama ou solo contaminados pela bactéria.

Possui alta prevalência em países de clima tropical, acometendo

principalmente periferias urbanas. O Brasil possui cerca de 4 mil

casos por ano, numa distribuição endêmica com ocorrência

durante todos os meses do ano, podendo ocorrer epidemias,

principalmente em locais com pouca ou nenhuma infraestrutura

de saneamento básico

INTRODUÇÃO

O atual estudo possibilitou delinear a prevalência deste problema de saúde

pública no estado de Rondônia, determinando características epidemiológicas e

seus principais fatores de risco. Assim sendo, é necessário que se amplie a

disponibilidade dos métodos de diagnóstico e que se efetive a prática da

notificação compulsória a fim de elaborar melhores estratégias para minimizar

a incidência da patologia e do seu agravo.

CONCLUSÃO

Durante o período avaliado, foram notificados 336 casos, sendo 39,5% ocorrido

na capital de Porto Velho. Apenas 26,7% aconteceram em região rural. Entre o

total de casos, o sexo masculino e a faixa etária entre 20-39 anos foram mais

acometidos com 66,9% e 45,8%, respectivamente. A maior prevalência da

leptospirose entre os meses de fevereiro e maio contribui com o aumento dos

índices pluviométricos no estado. A maioria dos casos foi confirmada com

exames laboratoriais (94,3%), seguido de critérios epidemiológicos (5%). A

letalidade foi de aproximadamente 2,97% (10 óbitos), sendo 90% confirmados

laboratorialmente. A maioria dos óbitos ocorreu em perímetro urbano (60%) e no

perímetro rural (40%), com prevalência do sexo masculino (90%), da faixa etária

entre 20-39 anos (40%) e de pessoas com ensino fundamental incompleto

(60%). No Brasil, durante o mesmo período, a taxa de letalidade foi

surpreendentemente maior que em Rondônia, com 7,8%, com confirmação

laboratorial em 71,9% dos óbitos.

RESULTADOS 
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ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DA LEPTOSPIROSE EM RONDÔNIA NO PERÍODO DE 2014 A 2017

MATERIAL E MÉTODO 

Trata-se de um estudo transversal retrospectivo com

abordagem quantitativa, realizado a partir das informações

obtidas no Sistema de Informação de Agravos de

Notificação (SINAN).
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