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SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE 

DIRETORIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE 

UNIDADE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

DIVISÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS 

 

ORIENTAÇÕES PARA CASOS  

SUSPEITOS DE LEPTOSPIROSE  

 

1. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

 

 Considerando a ocorrência de leptospirose em dias ou períodos de alta pluviosidade e a 

possibilidade de gravidade da doença, que pode acometer pessoas expostas a águas de alagados/ 

lama/enchentes, sobretudo formas com hemorragias pulmonares e frequentemente fatais, há 

a necessidade de alertar os profissionais de Saúde para o reconhecimento precoce da doença.  

A leptospirose se apresenta como síndrome febril aguda sem sinais de localização, o 

que torna o diagnóstico diferencial amplo e a identificação precoce da doença difícil. Essa 

situação exige um tratamento precoce que pode ser muito eficaz nos primeiros 4 dias após 

início dos sintomas. 

Os Profissionais de Saúde devem notificar os casos suspeitos de Leptospirose ao CIEVS 

Recife, através do site https://cievsrecife.wordpress.com/ ou telefone (81) 3355-1891, Fone/Fax 

(81) 99488-6375 (24h), 08002012120; e-mail: cievs@recife.pe.gov.br, ou notificar para a 

Vigilância Epidemiológica dos Distritos Sanitários. Medidas de controle executadas pela 

Vigilância Ambiental Municipal serão direcionadas para o local de residência dos casos 

notificados.  

 

 Definição de caso suspeito/MS: Indivíduo com febre, cefaleia e mialgia, que apresente 

pelo menos um dos critérios a seguir:  

Critério 1: Antecedentes epidemiológicos sugestivos nos 30 dias anteriores a data de início dos 

sintomas (exposição a enchentes, alagamentos, lama ou coleções hídricas; exposição a fossas, 

esgoto, lixo e entulho; atividades que envolvam risco ocupacional como coleta de lixo e de 

material para reciclagem, manejo de animais, agricultura; vínculo epidemiológico com um caso 

confirmado por critério laboratorial; e residência ou local de trabalho em área de risco para 

leptospirose);  

Critério 2: Presença de pelo menos um dos sinais ou sintomas seguintes: icterícia, aumento de 

bilirrubinas, sufusão conjuntival, fenômeno hemorrágico e/ou sinais de insuficiência renal 

aguda. 

https://cievsrecife.wordpress.com/
mailto:cievs@recife.pe.gov.br
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Diagnóstico diferencial:  

Fase precoce – arboviroses, influenza (síndrome gripal), malária, riquetsioses, doença de 

Chagas aguda, toxoplasmose, febre tifoide, entre outras.  

Fase tardia – hepatites virais agudas, hantavirose, febre amarela, malária grave, dengue grave, 

febre tifoide, endocardite, riquetsioses, doença de Chagas aguda, pneumonias, pielonefrite 

aguda, apendicite aguda, sepse, meningites, colangite, colecistite aguda, coledocolitíase, 

esteatose aguda da gravidez, síndrome hepatorrenal, síndrome hemolítico-urêmica, outras 

vasculites, incluindo lupus eritematoso sistêmico, entre outras. 

Diagnóstico laboratorial: Os métodos sorológicos mais utilizados são o ensaio 

imunoenzimático (ELISA-IgM) e a microaglutinação (MAT) que devem ser coletados a partir 

do 7º dia do início dos sintomas. 

Ficha de Notificação: 

http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/Leptospirose/Ficha_Leptospirose.p

df 

 

2. CONDUTA DIANTE DE UM CASO DE SÍNDROME FEBRIL AGUDA 

SUSPEITA DE LEPTOSPIROSE
1
 

O que o profissional médico deve valorizar na anamnese? 

A doença febril aguda de início súbito tem múltiplas etiologias, contudo, a leptospirose 

apresenta com muita frequência os sintomas já mencionados além de hiperemia conjuntival. 

Como em todo paciente com doença febril aguda, é importante fazer um interrogatório 

sintomatológico completo a fim de procurar indícios de outras patologias. Questionamentos 

sobre dores de ouvido, dores de garganta, dores articulares, entre outras, são úteis e não devem 

ser esquecidos, uma vez que são sintomas não compatíveis com a leptospirose e podem auxiliar 

no diagnóstico diferencial, levantando possíveis suspeitas de doenças virais (como por exemplo, 

as arboviroses). Os dados epidemiológicos referidos são fundamentais para a suspeita. 

O principal objetivo do exame físico de pacientes com doenças febris agudas é 

identificar sinais de localização da doença. Sendo assim, é fundamental o exame sistemático que 

possa explicar a origem da febre. Atenção: A leptospirose, sobretudo na fase inicial, não 

apresenta sinais de localização da doença, o que pode tornar o diagnóstico precoce mais difícil.  

                                                           
1
 Adaptado do documento elaborado por Infectologistas do Hospital Universitário Oswaldo Cruz da 

Universidade de Pernambuco, mediante situações de enchentes e fortes chuvas no Recife e em 

Pernambuco. Autor: Médico Infectologista Vicente Vaz.    

 

http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/Leptospirose/Ficha_Leptospirose.pdf
http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/Leptospirose/Ficha_Leptospirose.pdf
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O que fazer diante de um paciente com antecedentes epidemiológicos favoráveis para 

leptospirose e síndrome febril aguda sem sinais de localização de infecção? 

A melhor conduta seria solicitar exames complementares que possam auxiliar o 

diagnóstico como hemograma com plaquetas, TGO e TGP, ureia e creatinina e, se possível 

CPK. A contagem de leucócitos pode estar inteiramente normal ou se mostrar elevada e com 

desvio à esquerda. A contagem de plaquetas é fundamental e pode estar diminuída mesmo nos 

primeiros dias de doença.  

As transaminases elevam-se pouco (aproximadamente 5x o valor normal) e a ureia e 

creatinina poderão apresentar valores pouco ou muito alterados, a depender da gravidade do 

caso. CPK pode apresentar-se muito elevada.  

O que fazer quando não há nenhum exame complementar disponível? 

Caso o paciente apresente fortes indícios epidemiológicos (por exemplo, teve sua casa 

invadida pelas águas ou permaneceu em água de enchentes, lama ou alagados) e apresente os 

sintomas já mencionados (febre, cefaleia e mialgias, ambos de início súbito), sem sinais de 

localização que apontem para a direção de outro diagnóstico, a melhor conduta é iniciar 

imediatamente o tratamento empírico com doxiciclina (100mg v.o 12/12 horas por 7 dias), 

amoxicilina (500mg v.o 8/8horas por 7 dias) ou ampicilina (1g v.o de 6/6 horas por 7 dias).  

Os exames deverão ser solicitados e o paciente acompanhado clinicamente até a 

obtenção dos respectivos resultados, observando-se a possibilidade de surgimento de sinais de 

gravidade. Ressalta-se a importância do hemograma para diferenciação de doenças virais 

coexistentes no município, a exemplo das arboviroses, principalmente a dengue.  

Quando devemos encaminhar os pacientes para o internamento em hospitais terciários? 

Quando os mesmos apresentarem os critérios de gravidade, tais como: 

 Desidratação e impossibilidade de manter-se hidratado por via oral; 

 Pacientes idosos (mais de 60 anos); 

 Quaisquer sintomas respiratórios como hemoptise, dispneia ou alteração da ausculta 

respiratória; 

 Oligúria, anúria ou sinais clínicos de uremia; 

 Icterícia; 

 Melena ou hematêmese; 

 Hipotensão ou choque. 

 

Havendo a necessidade de transferência do paciente para uma unidade de internamento, 

entrar em contato com a Central de Regulação, citando a suspeita e gravidade da 

leptospirose.      


