
Os sintomas são parecidos 
com os da gripe: dor de cabe-
ça, dor muscular, febre e mal 
estar. Nos casos mais gra-
ves, podem aparecer outros 
sintomas como icterícias e 
manifestação hemorrágica. 

Como se pega: No conta-
to do homem com água 
contaminada, seja ela da 
chuva, quando invade a toca 
dos ratos, ou em lugares 
onde os roedores passaram, 
especialmente se a pessoa 
tiver cortes na pele. Latas 
de refrigerante e cerveja 
também podem conter urina 
de rato. A orientação é não 
beber sem o uso de um copo 
ou canudo.

Basicamente, a prevenção é 
evitar o contato com a urina 
do rato, seja utilizando botas 
ou luvas; eliminar entulhos 
que são criadores de ratos; 
entre outras formas.

Leptospirose é uma doença infecciosa grave, 
causada pela bactéria leptospira. É transmi-
tida ao homem pela urina de ratos, rataza-
nas e camundongos. Veja o número de casos 
na região, nos últimos três anos.

Mais casos de leptospirose preocupam
Somente este ano, Vera Cruz tem seis suspeitas da doença. Em todo 2018 foram oito. Aumento motiva encontro com profissionais da saúde
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Em Vera Cruz, panfleto com orientações quanto à prevenção e sintomas foram produzidos
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“Me sentia fraco, com 
dores nas pernas” 
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Mais comum no interior, 
os casos de leptospirose vêm 
preocupando a Secretaria de 
Saúde de Vera Cruz. Somente 
este ano, são seis suspeitas. 
Em todo o ano passado, foram 
oito notificações e dois casos 
confirmados. O município re-
gistrou também um óbito pela 
doença em 2018. Com a inten-
ção de alertar a comunidade, 
principalmente os moradores 
da zona rural, a Secretaria 
começará no mês de março 
uma série de encontros com os 
profissionais que atuam nas 
unidades de saúde, bem como 
com os agentes comunitários. 
A ideia, segundo a enfermeira 
Daniela Schneider, é fazer 
com que esse pessoal leve as 
orientações até o público.

O primeiro encontro está 
agendado para o dia 6 do 
mês que vem e acontece no 
Espaço Mamãe Criança, com 
os profissionais que atuam 
no Posto de Saúde Central. 
Material de divulgação, como 
panfletos, foram produzidos. 
Eles trazem, de forma dinâmi-
ca, o que é a doença, como é 
transmitida, quais os sintomas 
e como ocorre a prevenção. 
A principal, destaca Daniela, 

é o uso de botas e de luvas, 
toda vez que ficar exposto a 
um local que pode ter urina 
de rato. “Se passar por uma 
poça d’água, precisa estar de 
bota. Se for limpar um galpão, 
precisa estar de luva, pois a 
bactéria pode entrar por qual-
quer orifício aberto na pele”, 
explica.

Quem já teve a doença 
não está imune, frisa a en-
fermeira. “É preciso usar os 
equipamentos de proteção 
sempre. Mas sei que é difícil, 
principalmente pela geografia 
da nossa região, pelo clima, 
pela umidade e pela grande 
presença de ratos”, conta 
ela, que busca através destes 
encontros capacitar a equipe 
de atendimento das unidades 
de saúde sobre como proceder 
quando chegar um paciente 
com suspeitas da doença. “Os 
sintomas são muitos seme-
lhantes a de outras doenças, 
como a gripe”, comenta. Entre 
os mais comuns estão dor de 
cabeça, dor muscular, febre e 
mal estar.

EM SANTA CRUZ
Na tarde de sexta-feira, dia 

15, foram confirmados em 
Santa Cruz mais três casos de 
leptospirose. Neste ano, o mu-
nicípio já registrou 24 casos 
suspeitos da doença, sendo 
que deste número dez foram 
confirmados, sete descartados 
e sete aguardam um resul-
tado. O secretário municipal 
de saúde, Régis de Oliveira 
Júnior, ressalta que no dia 1º 
de fevereiro um grupo de ado-
lescentes entre 12 e 16 anos 
entrou em uma área particular 
no bairro Monte Verde para 
tomar banho em um açude. 
Alguns dos adolescentes apre-

Foi no dia 24 de janeiro 
deste ano que o agricultor 
Omar Krause, de 55 anos, 
internou no Hospital de 
Vale do Sol, após dores 
fortes no corpo e febre 
que não baixava. Mora-
dor de Ferraz, no interior 
de Vera Cruz, ele conta 
que se sentia fraco, que 
tinha dores nas pernas. 
“Eu achei que iria passar, 
mas não”, conta ele, que 
ficou três dias recebendo 
atendimento hospitalar. No 
início, diz que o indicativo 
era de pneumonia, mas 
que depois os sintomas 
eram mais característicos 
da leptospirose.

A confirmação ainda não 
chegou. Aliás, a coleta do 
sangue, que será encami-
nhado para um laboratório 
de Porto Alegre, ocorreu 
apenas ontem. Respon-
sável pelo envio, Daniela 
Schneider explica que o 
procedimento demorou 
a ser feito tendo em vista 
que a baixa hospitalar foi 
em Vale do Sol, fazendo 
com que a informação não 
chegasse logo à Secretaria 
de Saúde de Vera Cruz. 
No entanto, Omar teve o 
tratamento administrado 

contra a leptospirose. “O 
habitual é realizarmos a 
coleta de sangue sete dias 
após a suspeita da doença. 
No caso do Omar demorou 
um pouco mais, em função 
da baixa hospitalar em Vale 
do Sol”, explica. Enviado 
para análise, o resultado 
costuma levar cerca de uma 
semana.

VIDA NO INTERIOR
Mesmo sabendo que 

essa não é a recomenda-
ção dos profissionais de 
saúde, seu Omar diz que 
anda de pés descalços e 
não costuma usar luvas. “É 
muito quente. Nestes dias 
de calor, o suor entra tudo 
para dentro das botas, se 
tu tá usando. É pior, os pés 
ficam encharcados”, conta 
ele, que tem feridas não 
cicatrizadas na panturrilha, 
sinal característico de lep-
tospirose, segundo Danie-
la. “Aguardamos apenas 
a confirmação através do 
exame. Mas tratado para a 
doença ele já está”, observa. 
“Caso o resultado dê ne-
gativo, é preciso continuar 
a investigação, com novos 
exames, para saber de onde 
veio a dor forte no corpo e 
a febre”, acrescenta.

Vera Cruz

8 suspeitos
2 confirmados

6 suspeitos
3 confirmados

9 suspeitos
8 confirmados

Santa Cruz

54 suspeitos
23 confirmados

52 suspeitos
15 confirmados

39 suspeitos
13 confirmados

Vale do Sol

2 suspeitos
1 confirmado

6 suspeitos
2 confirmados

1 suspeito
1 confirmado

2018

2017

2016

sentaram sintomas da doença 
e buscaram primeiramente as 
unidades de saúde do Bairro 
Margarida Aurora. Devido 
aos sintomas, necessitaram 
ser internados no Hospital 
Santa Cruz.

Ainda de acordo com Ré-
gis, dos casos positivos, três 
deles se referem ao que ocor-
reu no bairro Monte Verde, 
sendo que duas pessoas estão 
internadas no Hospital Santa 
Cruz. Segundo o Secretário, o 
proprietário do açude sofreu 
uma advertência verbal e a 
Secretaria da Saúde já provi-
denciou placas que alertam 
sobre os riscos de se tomar 
banho neste açude. Ontem, 
técnicos estiveram no local 
para coletar a água, a fim de 
buscar certeza se foi neste 
local que os adolescentes se 
contaminaram.


