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INFECTOCONTAGIOSAS: A IMPORTÂNCIA DO ESTUDO ESPACIAL E DO 
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INTRODUÇÃO:Populações marginalizadas deparam-se com tratamentos deficientes ao       
necessitar da saúde pública. Embora o Brasil seja um país democrático, objetivando o             
cumprimento de direitos sociais, como a saúde, não é menos verdade que essa tenha              
sido assimilada de forma distinta e desigual. Ao referir-se a levantamentos de dados do              
Ministério da Saúde, observa-se a leptospirose caracterizada como a “doença da           
pobreza”, sendo relevante à saúde pública pela sua gravidade e pelo modo de             
disseminação, cuja maior ocorrência é em locais de vulnerabilidade         
socioambiental.OBJETIVO:Apresentar e caracterizar o perfil dos casos de Leptospirose         
do Estado de São Paulo, entre 2007 a 2017, de acordo com período de ocorrência,               
residência da vítima, faixa etária, gênero e município de ocorrência. METODOLOGIA :O            
presente estudo é classificado como epidemiológico do tipo observacional descritivo          
retrospectivo, realizado a partir de dados secundários. 1) População de estudo:O estudo            
é baseado em vítimas de Leptospirose notificadas no Estado de São Paulo e que tenham               
sido inseridas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) no período             
de 2007 a 2017. 2) Fontes de Informação:Os dados de vítimas por Leptospirose no              
Estado de São Paulo serão recolhidos no site DATASUS, que estejam inseridos no             
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). RESULTADOS:No período          
de 2007 a 2017, registraram-se 6.181 casos confirmados de leptospirose, com média            
anual de 618 casos. Nesse período, as áreas urbanas foram responsáveis pelo maior             
número de casos por ano, com um total de 89,29% (5.519) casos confirmados no período.               
No Estado, no período analisado, a maior ocorrência de casos foi entre outubro e março.               
A capital teve a maior incidência com 31,71% (1.960) casos.A maior incidência ocorreu             
em indivíduos do sexo masculino (n= 4.923; 79%), entre 20 e 39 anos (n= 2.589; 42%).                
Em relação à raça, observou-se a seguinte casuística: branca 48,94% (3.025); parda            
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27,98% (1.729); preta 7,24% (447); amarela 0,55% (34); e indígena 0,26% (16). Os sinais              
e sintomas mais prevalentes foram febre, mialgia e cefaleia, seguidos por dor na             
panturrilha, prostração, vômito e icterícia. CONCLUSÃO : As localidades com maior risco            
de ocorrência de leptospirose são antrópicas. As precariedades citadas demonstram uma           
região de aspecto agrícola, com deficiência de saneamento básico, acúmulo de lama e             
lixo, passíveis de alagamentos facilitando o contato do vetor com os seres humanos. O              
número de registros encaixa- se de acordo com o período chuvoso do estado A              
enfermidade incidiu em jovens e adultos do sexo masculino. Não existe relação da             
predisposição com o contágio. É possível entender a maior incidência da leptospirose            
nesse perfil devido a situações agravantes como o contato com as fontes infectantes em              
casos de alagamentos e enchentes. A maior parte das variáveis das fichas de casos de               
leptospirose não são de preenchimento obrigatório, tornando-as de baixa completitude,          
entretanto, os dados não são de menos verdade, implicando maior responsabilidade do            
sistema de saúde no combate e conscientização sobre a doença.  

Palavras-chave: Doenças Infectocontagiosas; Estudo Espacial; Leptospirose; Risco;       
Vulnerabilidade Social.  

 

1 Autor. Graduando do curso de Medicina Veterinária, Universidade São Judas Tadeu. lucas.lgonc@gmail.com; 2              
Autor. Graduando do curso de Medicina Veterinária, Universidade São Judas Tadeu. rwsilva2013@gmail.com; 3             
Orientador. Docente do curso de Medicina Veterinária, Universidade São Judas Tadeu. prof.marcioferreira@usjt.br; 


