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Casos notificados de leptospirose, segundo mês de inicio e sintomas . Bahia 2014 a 2018.

Fonte: SINAN/SESAB/DIVEP , 21/3/2019.

Entre os municípios do estado,
257(417) notificaram casos de
leptospirose em 2018 . Em Salvador,
notificou-se 101 casos representando
48,6% do total de casos no Estado.
Desses, 42 tiveram diagnóstico
confirmado, o que representa 41,6%
do total dos casos notificados no
referido município.

Em 2019, 38 casos notificados de
leptospirose suspeito. Salvador
notificou-se 19 casos 7,2 %.



Incidência de leptospirose, período 2009 a 2018, Bahia.

UF 
Residência 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Incidência 0,18 0,21 0,14 0,08 0,16 0,09 0,14 0,06 0,04 0,07

Fonte: SINAN/SESAB/DIVEP , 21/3/2019.



Casos confirmados e letalidade de leptospirose, período 2009 a 2018, Bahia.
UF 
Residência 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total

Bahia 26 29 20 11 24 14 21 9 6 10 170

Letalidade 16,6 14,5 12,0 11,6 13,1 12,1 16,8 16,7 7,8 14,7 13,7

Fonte: SINAN/SESAB/DIVEP , 21/3/2019.
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Casos notificados de leptospirose, segundo sexo de início e sintomas . Bahia, 
2018*.

85,7

14,3
Masculino Feminino

Fonte: SINAN/SESAB/DIVEP , 07/1/2019.



Diante dessa situação, alerta-se para a relevância do diagnóstico diferencial da

leptospirose pelos profissionais de saúde, na realização de exames, exame

confirmatório e o tratamento oportuno, visando a redução da mortalidade; bem

como da realização das atividades de divulgação junto a população, acerca do

modo de transmissão da doença e ações de prevenção e controle.



Diretoria de Vigilância Epidemiológica
Coordenação de Doenças Transmitidas por Vetores – CODTV

Grupo de Trabalho Leptospirose – Jussara Menezes



LEPTOSPIROSE

A leptospirose é uma doença causada por bactérias do gênero Leptospira que afeta humanos e
diversos animais, tais como bovinos, porcos, cavalos, cães, roedores e animais selvagens

Animais infectados podem excretar as leptospiras no ambiente de forma contínua, ou de forma
intermitente, por meses e até por anos, através da urina. Esses microorganismos podem, por outro
lado, sobreviver em coleções hídricas ou mesmo no solo por semanas a meses

Os seres humanos podem ser infectados através de contato com urina (ou outros fluidos corporais,
exceto saliva) de animais infectados ou, por contato com água, com o solo ou com alimentos
contaminados com a urina de animais infectados

A penetração do microrganismo ocorre através da pele não-íntegra, pele íntegra quando imersa em
água por longo tempo ou pelas mucosas



LEPTOSPIROSE

É portanto uma zoonose, de elevada incidência, sendo que no período de 2007 a 2016, foram

registrados 39.263 casos confirmados de leptospirose, com média anual de 3.926 casos, incidência de

1,02/100 mil habitantes e taxa de letalidade de 8,9%

Atinge, em sua maioria, pessoas na faixa etária produtiva, dos 20 aos 49 anos

A média de internações de pacientes chega a 75 %, mostrando a gravidade da maioria dos casos

detectados pelo sistema de vigilância

Isto destaca a importância para o diagnóstico precoce e tratamento oportuno, como forma de reduzir

a gravidade da doença.

Fonte: Boletim Epidemiológico 41; volume 49, outubro 2018, Ministério da Saúde



Leptospirose

A leptospirose ocorre em todo o país, durante todos os meses do ano, principalmente nos meses 

chuvosos, favorecendo a ocorrência de surtos 

Em áreas urbanas, principalmente nas capitais e regiões metropolitanas, apresenta um caráter 

epidemiológico mais grave, devido a altas aglomerações populacionais de baixa renda, que vivem à 

beira de córregos, em locais com infra-estrutura sanitária precária e com infestações de roedores, que 

são os principais transmissores da doença

Fonte: Leptospirose diagnóstico e manejo clínico, Ministério da Saúde, 2014



FATORES DE RISCO PARA AQUISIÇÃO DA DOENÇA

Contato com animais infectados

Contato com coleções hídricas infectadas

Contato com solo contaminado

Saliva não é um líquido biológico infectante

Períodos de chuva, incluindo alagamentos,  inundações, passagem de tornados e furacões, estão relacionados a 

aumento importante no número de casos da doença

Atividades ou profissões que permitam o contato com materiais infectados, tais como coletores de lixo, 

veterinários, abatedores de carne, esportistas de atividades “outdoors”, ecoturistas

Fique ligado! 

Raramente pode haver transmissão interhumana por atividade sexual, através da placenta (mãe infectada para o 

feto) e por via da amamentação materna

A urina de um paciente com leptospirose deve ser considerada infectante

Sangue de pacientes com leptospirose são fonte infectante durante os primeiros 7–10 dias da doença



Fonte: Leptospirose diagnóstico e manejo clínico, Ministério da Saúde, 2014



DISTRIBUIÇÃO POR GÊNERO

Predomínio em 
homens





DISTRIBUIÇÃO POR MESES DO ANO CALEDÁRIO E POR REGIÕES GEOGRÁFICAS

Chuvas predominam entre dezembro e 
março nas regiões Sudeste e Sul

Chuvas predominam entre março e 
agosto na região Nordeste





ATIVIDADES ESPORTIVAS

Corrida de endurance na Martinica– 80km ou 30km, “Tchimbe-Raid”, ocorreu em 16/05/2009 após
chuvas pesadas na ilha nos dias 04 e 05 de maio daquele ano

3 Atletas foram diagnosticados com Leptospirose entre os dias 01 e 04/06/09

Todos tiveram PCR positivo para Leptospira spp

Sintomas foram de dor de cabeça, mialgias, aumento das enzimas hepáticas, leucocitose com
plaquetopenia

1 paciente apresentou insuficiência renal aguda

Inquérito subsequente com os 230 participantes da corrida revelou que daqueles que conseguiram ser
contactados (148), 20 preencheram critérios para leptospirose (14,5%)

Idade média dos participantes que adoeceram foi de 41 anos, 90% sexo masculino

No total 5 pacientes foram hospitalizados



Corrida



PATOGÊNESE

Leptospiras ganham acesso vascular através do endotélio, podem ligar-se a

glicoproteínas nas células endoteliais (VE-Caderina) levando a quebra das junções

endoteliais, favorecendo aumento da permeabilidade capilar e hemorragias

Infectam também células proximais do túbulo renal, conseguindo passar entre as

células e serem eliminadas na urina

No fígado causam alterações patológicas caracterizadas por variação do tamanho

celular, alterações hialinas citoplasmáticas dentre outras, com destruição das junções

hepatocíticas intercelulares e vazamento de bile através de capilares biliares



Expressão de E-Caderina nas 
células hepáticas; normal a E e 

reduzida na leptospirose a D

Biópsia hepática em paciente com 
leptospirose mostrando variação do 
tamanho celular e alterações hialinas 
citoplasma das células
(à esquerda, fileira centro)



APRESENTAÇÃO CLÍNICA

A leptospirose é uma doença febril aguda, com manifestações clínicas que variam desde quadros oligosintomáticos, com

febre variada de início abrupto, sintomas gerais como astenia, dor de cabeça e dor nas panturrilhas, durando poucos dias

até a síndrome de Weil, com icterícia, insuficiência renal e hemorragias

Pode ocorrer um quadro bifásico, com sindrome febril aguda seguida por melhora, e em seguida manifestações hepáticas

e renais

Entre um quadro mais brando e suas manifestações mais graves há apresentações intermediárias, variando a intensidade

dos sintomas e suas repercussões para o paciente

Pode haver sufusão hemorrágica na conjuntiva, injeção conjuntival, e diarréia

O tempo de incubação média é de 10 dias, variando entre 2 e 30 dias

A letalidade de formas graves da leptospirose é de aproximadamente 10% e chega a 50% quando ocorre o envolvimento

pulmonar com hemorragia



FASE AGUDA

A maioria dos paciente apresenta somente essa fase, que deveria ser chamada de fase febril aguda

A menor parte dos casos é corretamente identificada e notificada

A doença inicia como episódio súbito de febre, cefaleia, mialgia, anorexia, náuseas e vômitos

Podem ocorrer diarreia, artralgia, hiperemia ou hemorragia conjuntival, fotofobia, dor ocular e tosse

Exantema ocorre em 10-20% dos pacientes e apresenta componentes

de eritema macular, papular, urticariforme ou purpúrico, distribuídos no tronco ou região pré-tibial

Achados menos comuns incluem a hepatomegalia, esplenomegalia e a linfadenopatia

Essa fase tende a ser autolimitada e regride em três a sete dias sem deixar sequelas

É frequentemente diagnosticada como “síndrome gripal”, ou “virose” ou outras doenças que ocorrem
na mesma época, como dengue ou influenza.

Fonte: Leptospirose diagnóstico e manejo clínico, Ministério da Saúde, 2014



FASE AGUDA

Alguns sinais e sintomas podem ajudar a diferenciar a leptospirose nessa fase
aguda de outras doenças febris

A presença de derrame de sangue conjuntival (sufusão conjuntival) é um deles
e ocorre em aproximadamente 30% dos doentes

Com a progressão da doença, os pacientes também podem desenvolver
petéquias e hemorragias conjuntivais

E com frequência o paciente se queixa de mialgia importante, principalmente
dor nas panturrilhas

Fonte: Leptospirose diagnóstico e manejo clínico, Ministério da Saúde, 2014



FASE AGUDA

Alguns sintomas ocorrem com muita frequência na leptospirose e menos em outras
doenças febris, como por exemplo, fortes dores nas panturrilhas (batata das pernas)

Também a presença de derrames hemorrágicos na conjuntiva (sufusões hemorrágicas
conjuntivais) são muito mais comuns na leptospirose do que em outras patologias,
com aproximadamente 30% de positividade

Os pacientes também podem desenvolver petéquias. ~

A leptospirose é associada à intensa mialgia, principalmente em região lombar e nas
panturrilhas.

Entretanto, nenhum desses sinais clínicos da fase precoce da doença pode
isoladamente diferenciar a leptospirose da dengue, por examplo, e somente uma
história bem colhida e exame físico detalhado podem contribuir para o correto
daignóstico da leptospirose



SUSPEITA CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICA

Uma história sobre exposição epidemiológica de risco pode auxiliar no diagnóstico

clínico da leptospirose.

A exposição direta ou indireta a coleções hídricas (incluídas água e lama de

enchentes), urina de animais infectados ou outros materiais passíveis de

contaminação, além de pacientes provindos de área de risco da doença, podem

alertar o clínico para a suspeita de leptospirose.

Fonte: Leptospirose diagnóstico e manejo clínico, Ministério da Saúde, 2014



FASE ICTÉRICA

Entre 10% a 15% dos pacientes com leptospirose evoluem para manifestações
clínicas graves, que tipicamente se iniciam após a primeira semana de doença,
mas que podem ocorrer mais cedo, especialmente em pacientes com
apresentações fulminantes

A manifestação clássica da leptospirose grave é a síndrome de Weil,
caracterizada pela tríade de icterícia, insuficiência renal e hemorragias, mais
comumente pulmonar

Entretanto, essas manifestações podem se apresentar concomitantemente ou
isoladamente na fase tardia da doença

Fonte: Leptospirose diagnóstico e manejo clínico, Ministério da Saúde, 2014



FASE ICTÉRICA

A síndrome de hemorragia pulmonar é caracterizada por lesão pulmonar aguda e sangramento

pulmonar maciço e vem sendo cada vez mais reconhecida no Brasil como uma manifestação distinta e

importante da leptospirose na fase ictérica

Enquanto a letalidade geral para os casos de leptospirose notificados no Brasil é de 10%, a letalidade

para os pacientes que desenvolvem hemorragia pulmonar é maior do que 50%

Fonte: Leptospirose diagnóstico e manejo clínico, Ministério da Saúde, 2014



ICTERÍCIA

A icterícia é considerada um sinal característico e, tipicamente, apresenta uma tonalidade
alaranjada muito intensa (icterícia rubínica), em geral aparecendo entre o 3o e o 7o dia da
doença

A presença de icterícia é frequentemente usada para auxiliar no diagnóstico da leptospirose,
sendo um preditor de pior prognóstico devido à sua associação com a síndrome de Weil

No entanto, é importante notar que manifestações graves da leptospirose, como a
hemorragia pulmonar e a insuficiência renal, podem ocorrer em pacientes anictéricos

Portanto, os médicos não devem se basear unicamente na presença de icterícia para
identificar pacientes com leptospirose ou com risco de complicações graves da doença, apesar
de ser mais frequente em paciente com icterícia

Fonte: Leptospirose diagnóstico e manejo clínico, Ministério da Saúde, 2014



HEMORRAGIA PULMONAR

O comprometimento pulmonar da leptospirose apresenta-se com tosse seca,
dispneia, expectoração hemoptoica e, ocasionalmente, dor torácica e cianose

A hemoptise franca denota extrema gravidade e pode ocorrer de forma súbita,
levando à insuficiência respiratória (síndrome da hemorragia pulmonar aguda e
Síndrome da Angústia Respiratória Aguda –

SARA) e ao óbito

Por outro lado, na maioria dos pacientes a hemorragia pulmonar maciça não é
identificada até que uma radiografia de tórax seja realizada ou que o paciente seja
submetido à intubação orotraqueal, em fases mais tardias da doença

Fonte: Leptospirose diagnóstico e manejo clínico, Ministério da Saúde, 2014



INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA (IRA)

É uma importante complicação da fase ictérica da doença e ocorre entre 16% a 40% 
dos pacientes 

A leptospirose causa uma forma peculiar de IRA, caracterizada geralmente por ser 
não oligúrica e hipocalêmica devido à inibição de reabsorção de sódio nos túbulos 
renais proximais, aumento no aporte distal de sódio e consequente perda de potássio

Durante esse estágio inicial, o débito urinário é normal ou elevado, enquanto os níveis 
séricos de creatinina e ureia aumentam

O paciente pode desenvolver hipocalemia moderada a grave

Fonte: Leptospirose diagnóstico e manejo clínico, Ministério da Saúde, 2014



DIÁLISE PRECOCE

Devido à perda contínua de volume, os pacientes podem desenvolver necrose tubular
aguda e não irão responder à reposição intravascular de fluidos, necessitando de
início imediato de diálise para tratamento da insuficiência renal aguda

Fonte: Leptospirose diagnóstico e manejo clínico, Ministério da Saúde, 2014



OUTRAS MANIFESTAÇÕES

Outras manifestações na forma grave da leptospirose são: miocardite, acompanhada
ou não de choque e arritmias agravadas por distúrbios eletrolíticos; pancreatite;
anemia e distúrbios neurológicos como confusão, delírio, alucinações e sinais de
irritação meníngea

A leptospirose é causa relativamente frequente de meningite asséptica

Com menor frequência ocorrem: encefalite, paralisias focais, espasticidade, nistagmo,
convulsões, distúrbios visuais de origem central, neurite periférica, paralisia de nervos
cranianos, radiculite, síndrome de Guillain-Barré e mielite

Fonte: Leptospirose diagnóstico e manejo clínico, Ministério da Saúde, 2014



Fonte: Leptospirosis, World Health Organization, Fact Sheet, Southeast Asia,



CASO SUSPEITO DE LEPTOSPIROSE

Indivíduo com febre, cefaleia e mialgia, que apresente pelo menos um dos seguintes critérios:

Critério 1 : antecedentes epidemiológicos sugestivos nos 30 dias anteriores à data de início
dos sintomas:

• exposição a enchentes, alagamentos, lama ou coleções hídricas

• exposição a esgoto, fossas, lixo e entulho

• atividades que envolvam risco ocupacional como coleta de lixo e de material para

reciclagem, 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 a leptospirose



CASO SUSPEITO DE LEPTOSPIROSE

Critério 2: pelo menos um dos seguintes sinais ou sintomas:

• sufusão conjuntival

• sinais de insuficiência renal aguda (incluindo alterações no volume urinário)

• icterícia e/ou aumento de bilirrubinas

• fenômeno hemorrágico



SINAIS CLÍNICOS DE ALERTA = INTERNAÇÃO HOSPITALAR



SINAIS DE ALERTA

1) Se o paciente apresentar um ou mais dos sinais de alerta acima relacionados,
deve- se indicar a internação, iniciar a antibioticoterapia e as medidas de suporte
direcionadas para os órgãos-alvo acometidos, principalmente pulmões e rins



ANTIBIOTICOTERAPIA: FAZER DE IMEDIATO

2) Os pacientes que não apresentarem sinais de alerta poderão ser tratados
ambulatorialmente.

A antibioticoterapia é indicada sempre que há suspeita do diagnóstico de
leptospirose

Alguns trabalhos sugerem que sua efetividade é maior quando iniciada no início da
doença, na primeira semana de início dos sintomas, porém sua indicação pode ser
feita em qualquer momento da doença



ATENÇÃO !

Os pacientes que não apresentarem sinais de alerta deverão ser orientados quanto à

hidratação, uso de sintomáticos e busca por atendimento médico para reavaliação

após 24 a 72 horas, ou retorno, a qualquer momento, se constatarem o

aparecimento de sinais de alerta ou piora do quadro clínico.



EXAMES INICIAIS

Os seguintes exames deverão ser solicitados, inicialmente, numa rotina de
suspeita clínica de leptospirose, com o objetivo de ajudar na diferenciação de
outras doenças e avaliação da gravidade do caso: hemograma e bioquímica
(ureia, creatinina, bilirrubina total e frações, TGO, TGP, gama-GT, fosfatase
alcalina e CPK, Na+ e K+ ).

Se necessário, também devem ser solicitados: radiografia de tórax,
eletrocardiograma (ECG) e gasometria arterial

Nas fases iniciais da doença, as alterações laboratoriais podem ser inespecíficas
porém o leucograma pode ser útil, principalmente após o 3º dia de início dos
sintomas, em diferenciar leptospirose de infecções virais agudas quando a
leucometria se apresentar normal ou aumentada.



ALTERAÇÕES LABORATORIAIS FREQUENTES

As alterações mais comuns nos exames laboratoriais, especialmente na fase tardia
da doença são:

elevação das bilirrubinas totais com predomínio da fração direta, podendo atingir
níveis elevados

Plaquetopenia

leucocitose, neutrofilia e desvio à esquerda

gasometria arterial, mostrando acidose metabólica e hipoxemia, e aumento de ureia
e creatinina



ALTERAÇÕES LABORATORIAIS FREQUENTES

Potássio sérico normal ou diminuído, mesmo na vigência de insuficiência renal aguda
(potássio elevado pode ser visto ocasionalmente e, neste caso, indica pior
prognóstico)

Creatinoquinase (CPK) elevada

Transaminases com aumento de três a cinco vezes o valor da referência (geralmente
não ultrapassam a 500 UI/dl), podendo a TGO (AST) estar mais elevada que a TGP
(ALT)



ALTERAÇÕES LABORATORIAIS FREQUENTES

Anemia normocrômica (a observação de queda nos níveis de Hb e Ht durante exames
seriados sem exteriorização de sangramentos pode ser indício precoce de
sangramento pulmonar)

Fosfatase alcalina (FA) e gama glutamil transferase (Gama GT) normais ou elevadas

Atividade de protrombina (AP) diminuída ou tempo de protrombina (TP) aumentado
ou normal



ALTERAÇÕES LABORATORIAIS FREQUENTES

A baixa densidade urinária, proteinúria, hematúria microscópica e leucocitúria são
frequentes no exame sumário de urina

líquor com pleocitose linfomonocitária ou neutrofílica moderada (abaixo de 1.000
células/mm3 , comum na segunda semana da doença, mesmo com ausência clínica da
evidência de envolvimento meníngeo); pode haver predomínio de neutrófilos,
gerando confusão com meningite bacteriana inespecífica

radiografia de tórax – infiltrado alveolar ou lobar, bilateral ou unilateral, congestão e
SARA

eletrocardiograma – fibrilação atrial, bloqueio átrio ventricular e alteração da
repolarização ventricular



EXAMES SOROLÓGICOS ESPECÍFICOS

Os métodos sorológicos são eleitos para o diagnóstico da leptospirose. Os mais
utilizados em nossa rotina são os testes: ELISA-IgM e a microaglutinação (MAT)

Esses exames deverão ser realizados pelos Laboratórios Centrais de Saúde Pública –
Lacens





CRITÉRIOS DE INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

a) dispneia ou taquipneia (FR > 28 ipm)

b) hipoxemia (PO2 < 60 mmHg em ar ambiente)

c) escarros hemoptoicos ou hemoptise

d) tosse seca persistente

e) infiltrado em radiografia de tórax, com ou sem manifestações de hemorragia pulmonar 
(hemoptoicos ou hemoptise)

f) insuficiência renal aguda

g) distúrbios eletrolíticos e ácido-base que não respondem à reposição intravenosa de volume e/ou 
eletrólitos

h) hipotensão refratária a volume

i) arritmias cardíacas agudas

j) alteração do nível de consciência

k) hemorragia digestiva



TRATAMENTO

Adultos Fase precoce

- Amoxicilina: 500 mg, VO, 8/8h, por 5 a 7 dias ou

- Doxiciclina 100 mg, VO, 12/12h, por 5 a 7 dias.



FASE PRECOCE

Orientação de repouso com uso de sintomáticos (evitando-se o uso de aspirina),

Hidratação adequada, coleta de exames para diagnóstico específico, retornos
periódicos entre 24 e 72 horas para acompanhamento clínico ou em caso de
aparecimento de sinais de alerta ou piora dos sintomas.



FASE ICTÉRICA

Adultos

Penicilina G Cristalina: 1.5 milhões UI, IV, de 6/6 horas; ou

• Ampicilina : 1 g, IV, 6/6h; ou

Ceftriaxona: 1 a 2 g, IV, 24/24h ou Cefotaxima: 1 g, IV, 6/6h. Alternativa: Azitromicina 
500 mg, IV, 24/24h



CONDUTA TERAPÊUTICA DE SUPORTE

De grande relevância no atendimento dos casos moderados e graves, as medidas 
terapêuticas de suporte devem ser iniciadas precocemente, com o objetivo de evitar 
complicações e óbito



FASE ICTÉRICA

Manejo respiratório

Clínica de insuficiência respiratória, (FR >28 ipm, aumento do trabalho respiratório,
alteração do nível de consciência, cianose), hemorragia pulmonar evidente ou
radiografia de tórax com padrão de hemorragia alveolar ou SARA: garantir proteção
de via aérea e ventilação mecânica invasiva com estratégia protetora



FASE ICTÉRICA

Excluídas as indicações acima, coletar gasometria arterial: se a PaO2 < 60 mmHg
(em ar ambiente), fornecer O2 2 a 15 l/min, por cateter nasal ou máscara facial, ou
ventilação mecânica não invasiva com CPAP (de acordo com as condições clínicas
do paciente)

Repetir gasometria após otimização de suporte de O2 : se a PaO2 < 60 mmHg,
intubar e instituir ventilação mecânica invasiva com estratégia protetora.



INSUFICIÊNCIA RENAL OLIGÚRICA

Monitorizar a diurese e níveis séricos de ureia e creatinina.

No caso de insuficiência renal aguda oligúrica instalada, indicar diálise (de
preferência a hemodiálise) precocemente e diária, para diminuir os níveis de ureia e
creatinina. Em locais onde a hemodiálise não puder ser realizada, deve ser feita a
diálise peritoneal, a qual também deve ser iniciada precocemente nos pacientes
oligúricos.



INSUFICIÊNCIA RENAL NÃO OLIGÚRICA

Insuficiência renal não oligúrica – realizar hidratação adequada e reavaliar a
necessidade de diálise

Já os pacientes com comprometimento pulmonar podem ter indicação de diálise
mais precoce, mesmo que tenham alguma diurese.

Hipocalemia grave (K+ < 2,5 mEq/l), acompanhada ou não de arritmia cardíaca, repor
potássio na velocidade de 0,5 mEq/kg/h até o máximo de 10 a 20 mEq/h, diluído em
soluções de, no máximo, 80 mEq/l, durante 2 horas, reavaliando com novas dosagens
de potássio. Repor, com cautela, na presença de insuficiência renal

Nas hipopotassemias mais leves, aumentar a dose de potássio na manutenção



PLAQUETAS E COAGULAÇÃO

Nos casos com plaquetopenia grave (≤ 20.000/mm3 ) e com fenômenos
hemorrágicos (≤ 50.000/mm3), deve-se ministrar concentrado de plaquetas,
principalmente quando o paciente for submetido a procedimento médico invasivo,
como passagem de cateter venoso central.

Se o coagulograma estiver alterado (TP elevado, AP diminuído, tempo de
sangramento e tempo de coagulação aumentados), nas hemorragias maciças,
sugere-se a utilização de plasma fresco congelado. Coagulação intravascular
disseminada não é um fenômeno muito observado nos pacientes com leptospirose.

Prevenção de hemorragia digestiva – pantoprazol (40 mg, IV, de 12/12h) ou
omeprazol (40 mg, IV, de 12/12h) ou ranitidina (50 mg, IV, de 8/8h ou de 6/6h).



COMPROMETIMENTO CARDÍACO

Arritmias cardíacas (fibrilação atrial e extrassístoles supraventriculares e
ventriculares)

– corrigir inicialmente os distúrbios hidroeletrolíticos; caso persistam as arritmias,
aplicar tratamento direcionado para o tipo de arritmia.

No caso de disfunção miocárdica, ICC ou choque cardiogênico, o uso de droga
vasoativa com efeito inotrópico, como a dobutamina, pode ser mais adequado



CRITÉRIOS PARA ALTA HOSPITALAR

Regressão das manifestações clínicas: todos os critérios

1. sangramentos 

2. plaquetopenia 

3. quadro pulmonar

4. insuficiência renal e poliúria



FASE DE CONVALESCENÇA

Astenia e anemia podem ser observadas após a recuperação clínica do paciente

A eliminação de leptospiras pela urina (leptospirúria) pode continuar desde uma
semana até por vários meses de desaparecidos os sintomas

A icterícia desaparece lentamente, podendo durar dias ou semanas

Os níveis de anticorpos, detectados pelos testes sorológicos, diminuem
progressivamente, mas, em alguns casos, permanecem elevados por meses

Fonte: Leptospirose diagnóstico e manejo clínico, Ministério da Saúde, 2014





A LEPTOSPIRA

Bactéria helicoidal aeróbica de crescimento lento.
- Bactéria helicoidal aeróbica de crescimento lento.

- A leptospira interrogans é a espécie patogênica mais importante no Brasil.

- Segundo a resposta imune ao LPS da leptospira, temos mais de 200 sorovares.

-Os sorovares Copenhageni e Icterohaemorrhagiae estão relacionados aos casos mais

graves.

A aos casos mais graves.



Kit para pesquisa de anticorpos IgM para 
leptospirose.

É sensível, mas não tão específico ELISA:

É sensível, mas não tão específico.

É um exame de triagem.

Utiliza soro.

Coletados  sete dias do início dos
sintomas (quantidade significativa de
anticorpos IgM).

Anticorpos da classe IgM são detectáveis
a partir do terceiro dia e persistem por
60 dias.

Amostras coletadas após sete dias do
início dos sintomas  Se Não Reagente
 descarta o caso.

Utiliza soro.

Coletados sete dias do início dos sintomas (quantidade significativa de anticorpos IgM).

MÉTODOS SOROLÓGICOS PARA DIAGNÓSTICO DA LEPTOSPIROSE



MÉTODOS SOROLÓGICOS PARA DIAGNÓSTICO DA LEPTOSPIROSE (MAT)

MAT (aglutinação microscópica)

É o padrão ouro no diagnóstico laboratorial de leptospirose.

Utiliza 19 culturas de diferentes sorovares de Leptospira que 
são testados contra o soro do paciente para se verificar 
aglutinação.

Detecta anticorpos da classe IgM e IgG.

Permite a detecção de anticorpos da classe IgM a partir de 7 
dias do início dos sintomas.

É liberado em valor de títulos(Exemplo: títulos > 800 seria 
reagente mesmo com uma única amostra)

Requer mais de um amostra, sendo a segunda com 14 a 21 do 
início dos sintomas, para avaliar aumento dos títulos de 
anticorpos.



MÉTODOS MOLECULARES PARA DIAGNÓSTICO DA LEPTOSPIROSE

PCR IN HOUSE (REAÇÃO EM CADEIA
DA POLIMERASE)muito sensível e
específica.

Uma técnica muito sensível e
específica.

Amostras devem ser congeladas.

O volume mínimo de soro para PCR é
200 µL.

É uma técnica de biologia molecular
em que se amplifica o gene específico
da Leptospira gene Lip L32, de 470
pares de base.

A fiocruz RJ faz o PCR convencional
no soro em apenas amostras de
óbito.

PCR EM TEMPO REAL

É realizado no LACEN com amostras de sangue 
total com anticoagulante(EDTA),exceto citrato.

Amostras de pacientes com início dos sintomas até 
sete dias.

Enviada ao LACEN em 24 horas após a coleta, com 
liberação em até 7 dias.



Critérios laboratoriais para descarte de caso suspeito

• Teste de Reagente com amostra coletada a partir do 7° dia do início dos sintomas.

• Teste de ELISA IgM Não Reagente com amostra coletada a partir do 7° dia do

início dos sintomas.

• Duas reações de Microaglutinação Não Reagentes ou Reagentes sem

apresentar soroconversão(sem aumento de 4X nos títulos).

• Diagnóstico laboratorial confirmado pra outra doença.



ALGORITMO PARA O DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DA LEPTOSPIROSE  DE 
AMOSTRAS COLETADAS ANTES DO SÉTIMO DO INÍCIO E DEPOIS DO SÉTIMO DIA 

DO INÍCIO DOS SINTOMAS



OBRIGADO!

Equipe de leptospirose:

Leandro, Vanessa, Jacqueline, Maria José, Marineide e 
Elisângela



PRÓXIMA WEBPALESTRA!


