
CUIDADOS COM  
LEPTOSPIROSE

 O tratamento ara a leptospirose deve ser sempre guiado pela 
orientação médica. Em caso de suspeita de leptospirose, o profissional 
pode iniciar o tratamento com antibióticos ou até mesmo indicar 
internamento.

Tratamento

Para mais informações:

(42) 3624-4441
vigilanciaambiental@guarapuava.pr.gov.br

Av. Manoel Ribas 4017 - Conradinho



A LEPTOSPIROSE É UMA DOENÇA 
INFECCIOSA QUE É CAUSADA POR UMA
BACTÉRIA, A LEPTOSPIRA INTERROGANS.

O que é
leptospirose?
 Leptospirose é uma 
infecção aguda, potencialmente 
grave, causada por uma bactéria 
do gênero Leptospira, que é 
transmitida por animais de 
diferentes espécies (roedores, 
suínos, caninos, bovinos) para os 
seres humanos. Esse micro- 
organismo pode sobreviver 
indefinidamente nos rins dos 
animais infectados sem provocar 
nenhum sintoma e, no meio 
ambiente, por até seis meses 
depois de ter sido excretado pela 
urina.

 O contágio se dá pelo 
contato direto com a urina dos 
animais infectados ou pela exposição 
à água contaminada pela Leptospira, 
que penetra no organismo através 
das mucosas e da pele íntegra ou 
com pequenos ferimentos, e 
dissemina-se na corrente sanguínea.

 No Brasil, os ratos urbanos 
(ratazanas, ratos de telhado e 
camundongos) são os principais 
transmissores da doença e o número 
de casos aumenta na estação das 
chuvas, por causa das enchentes e 
inundações. Infelizmente, o risco 
não desaparece depois que o nível 
das águas baixa, pois a bactéria 
continua ativa nos resíduos úmidos 
durante bastante tempo.

Quais os
sintomas?

Como
prevenir?

 Entre os sintomas de 
Leptospirose, podemos destacar:

 – Febre alta repentina;
 – Dor de cabeça;
 – Dor na panturrilha;
 – Dor no corpo;
 – Olhos vermelhos;
 – Mal-estar;
 – Calafrios;
 – Manchas vermelhas  
      pelo corpo; 
 – Meningite;
 – Desidratação;
 – Diarreia;
 – Tosse;
 – Náuseas e vômitos.

 Esses sintomas costumam 
durar de quatro a cinco dias, 
sendo que a leptospirose pode 
apresentar complicações, 
chamadas também de Síndrome 
de Weil. Nela, o paciente 
apresenta, além dos sintomas 
apresentados acima, também a 
icterícia, problemas renais e 
hepáticos, sangramentos e 
coma.

 Para previnir a 
Leptospirose você pode:

- LAVE E DESINFETE com água 
sanitária ou cloro o chão, móveis, 
a caixa de água e tudo que tiver 
entrado em contato com a 
enchente;

- JOGUE FORA os alimentos que 
entraram em contato com a 
água contaminada;

- LAVAR TODAS AS LATAS antes 
de as abrir, seja de alimentos ou 
de bebidas;

- FERVA A ÁGUA para consumo e 
para a preparação de alimentos 
e coloque 2 gotas de água 
sanitária em cada litro de água;

- PROCURE ELIMINAR todos os 
pontos de acúmulo  de água 
após as enchentes por causa da 
multiplicação do mosquito da 
dengue ou malária;

- NÃO ACUMULE LIXO em casa e 
coloque-o em sacos fechados e 
longe do chão para evitar a 
proliferação de ratos.


