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RESUMO 

SILVA, A. E. P. Análise espacial e temporal da ocorrência de leptospirose em Santa 

Catarina e sua relação com fatores climáticos e ambientais. 2020. Tese - Faculdade 

de Saúde Pública da USP, São Paulo, 2020. 

INTRODUÇÃO: A leptospirose é uma doença causada por bactérias do gênero 

Leptospira presente na urina de animais infectados. Essas bactérias, quando dispersas no 

ambiente, podem misturar-se com a água e provocar o contágio, uma vez que o homem 

entre em contato com essa água contaminada. Esta doença acarreta alto custo, limitações 

à vida dos infectados e alta letalidade. O excesso de chuvas e a ocorrência de desastres 

naturais hidrológicos podem favorecer surtos e epidemias. Santa Catarina é 

frequentemente acometido por desastres como deslizamentos de terra, inundações e 

enxurradas, sendo estes dois últimos responsáveis por 43% dos desastres mais recorrentes 

entre 1991 e 2012. OBJETIVO: Descrever a ocorrência da leptospirose no tempo, no 

espaço e no espaço-tempo, principalmente em situações de desastres naturais, e 

identificar fatores associados à esta ocorrência em Santa Catarina. METODOLOGIA: Foi 

realizado um estudo descritivo e ecológico, utilizando estatísticas de varredura e modelos 

de regressão, apresentados em três manuscritos. MANUSCRITO 1: Detecção de 

aglomerados de maior risco para a leptospirose, tanto no espaço quanto no tempo, em seis 

municípios do Estado, de 2000 a 2016. Os casos foram geocodificados com as 

coordenadas geográficas dos seus endereços residenciais e a análise foi feita no SaTScan. 

O local das áreas mapeadas como de risco hidrológico e de movimentos de massa foi 

comparado com os aglomerados detectados. Foram detectados aglomerados espaço-

temporais em todos os municípios em 2008, quando ocorreram desastres naturais 

precedidos por grande volume de chuvas. A maioria dos casos residia em área urbana e 

de risco para desastres naturais. MANUSCRITO 2: Identificação de fatores ambientais, 

climáticos e demográficos associados à leptospirose nos municípios do Estado, no 

período de 2001 a 2015, levando em conta a dependência espacial. Foram utilizados 

modelos de regressão linear e modelos com efeitos espaciais globais. A altitude mínima, 

a temperatura máxima e a existência de área de risco no município foram as que mais 

contribuíram para explicar a variabilidade com a incidência. Após levar em conta a 

dependência espacial, apenas a variável altitude mínima se manteve significativa. As 

regiões de menor altitude apresentaram as maiores taxas, onde é frequente a ocorrência 



de enchentes, enxurradas e inundações. Não foram associados fatores demográficos. 

MANUSCRITO 3: Análise da tendência da leptospirose e dos fatores climáticos e 

ambientais associados, em seis municípios do Estado, de 2000 a 2015. Foram ajustados 

dois modelos com resposta Binomial Negativa, um para avaliar a tendência da incidência, 

e o outro para determinar os fatores associados. As maiores incidências foram em 2008 e 

2011, com picos no mesmo mês ou no anterior de eventos de desastres, principalmente 

no verão, com tendência de queda estimada em 3,21% ao ano, em todos os municípios. 

Os fatores associados foram o número de dias de chuva, a temperatura máxima, a 

presença de inundação, que causou diferente impacto entre os municípios, e a presença 

de enxurrada. O efeito de inundações na incidência não foi o mesmo em todos os 

municípios e as diferenças nas incidências entre os municípios dependem da ocorrência 

ou não de inundações. 

Descritores: Leptospira, Desastres Naturais, Análise Estatística, Análise Espacial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

SILVA, A. E. P. Spatial and temporal analysis of leptospirosis occurrence in Santa 

Catarina and its relations with climatic and environmental factors. 2020. Tese - 

Faculdade de Saúde Pública da USP, São Paulo, 2020. 

INTRODUCTION: Leptospirosis is a disease caused by the Leptospira bacteria, which 

are present in the urine of infected animals. These bacteria, when dispersed in the 

environment, can mix with water and cause contagion once man comes into contact with 

contaminated water. This disease entails high cost and leads to life limitations of the 

infected, with high fatality rate. Excessive rainfall and the occurrence of hydrological 

natural disasters can favor outbreaks and epidemics. Santa Catarina is often affected by 

disasters such as landslides, flooding and flashfloods, the latter two accounting for 43% 

of the most recurring disasters between 1991 and 2012. OBJECTIVE: To describe the 

occurrence of leptospirosis in time, space and space-time, especially in natural disaster 

situations, and identify factors associated with occurrence in Santa Catarina. 

METHODOLOGY: A descriptive and ecological study was performed using scan 

statistics and regression models. It is presented in three manuscripts. MANUSCRIPT 1: 

Detection of clusters of higher risk for leptospirosis, in both space and time, in six 

municipalities of Santa Catarina from 2000 to 2016. The cases were geocoded with the 

geographic coordinates of the patients’ residential addresses, and the analysis was 

performed using SaTScan software. The areas mapped being at risk for hydrological 

disasters and mass movements were compared with the locations of the detected clusters. 

Spatiotemporal clusters were detected in all municipalities in 2008, when natural disasters 

preceded by heavy rainfall occurred. Most of the cases were in urban areas that were at 

risk for natural disasters. MANUSCRIPT 2: Identification of environmental, climatic and 

demographic factors associated with leptospirosis in the municipalities of the state, from 

2001 to 2015, taking into account spatial dependence. Linear regression models and 

models with global spatial effects were used. The minimum altitude, the maximum 

temperature and the existence of risk area in the municipality contributed the most to 

explain the variability with the incidence. After taking into account spatial dependence, 

only the minimum altitude variable remained significant. The regions with the lowest 

altitude presented the highest rates, where floods, flashfloods and flooding frequently 

occur. No demographic factors were associated.  



MANUSCRIPT 3: Analysis of the trend of leptospirosis and associated climate and 

environmental factors in six municipalities of the state from 2000 to 2015. Two models 

with negative binomial response were adjusted, one to assess the trend of incidence, and 

the other to determine associated factors. The highest incidences were in 2008 and 2011, 

with peaks in the same or previous month of disaster events, especially in summer, with 

an estimated downward trend of 3.21% per year in all municipalities. Associated factors 

were number of rainy days, maximum temperature, flooding occurrence, which caused 

different impact among the municipalities, and flashflood occurrence. The effect of 

flooding on incidence was not the same in all municipalities and differences in incidence 

among municipalities depend on whether or not flooding occurs. 

Descriptors: Leptospira, Natural Disaters, Statistic Analysis, Spatial Analysis.  
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APRESENTAÇÃO 

Esta tese é o resultado da pesquisa de doutorado realizada para a conclusão da Pós-

Graduação no Programa de Saúde Pública da Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo, apresentada em formato de artigos. Esta modalidade de 

apresentação da tese foi oficializada em Deliberação da Comissão de Pós-Graduação em 

sua sessão 9ª/2008 de 05/06/2008.  A estrutura deste formato está apresentada a seguir: 

1. Introdução: contextualiza a leptospirose, sua biologia, aspecto clínico, prevenção, 

epidemiologia, relação com desastres naturais e geotecnologias envolvidas em 

estudos.  

2. Objetivos: geral, com o tema da pesquisa e específicos, com o que foi realizado em 

cada manuscrito.  

3. Metodologia: explica o tipo e a área do estudo, os dados e suas fontes, as análises 

estatísticas realizadas, os softwares utilizados e os aspectos éticos da pesquisa.  

4. Resultados e discussão: apresenta três manuscritos. Os manuscritos 1 e 2 foram 

submetidos a revistas. O manuscrito 3 também será submetido, mas após a defesa. 

5. Considerações finais: resume os estudos realizados na tese. 

6. Conclusões: síntese dos pontos mais importantes encontrados nos manuscritos, que 

respondem aos objetivos propostos.  

7. Referências: indica as bibliografias citadas na introdução e metodologia. 

8. Anexos: Ficha de investigação da Leptospirose, Número de casos de leptospirose e 

população dos seis municípios estudados, Aprovação do projeto de pesquisa, Versão 

do Manuscrito 1 submetida à revista, Currículo Lattes da aluna, orientadora e 

coorientador. 
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1. INTRODUÇÃO  

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

A leptospirose é uma doença bacteriana que afeta seres humanos e animais. É a zoonose de 

maior distribuição mundial, ocorrendo em todo o globo, exceto nas regiões polares, sendo mais 

prevalente em regiões tropicais e subtropicais (WHO, 2016). É causada por bactérias do gênero 

Leptospira, presente na urina de animais infectados. O excesso de chuvas e a ocorrência de 

desastres naturais hidrológicos podem favorecer a ocorrência de surtos e epidemias de 

leptospirose (SANTOS et al., 2012; WHO, 2016). Com as fortes chuvas que podem causar 

inundações, alagamentos e enxurradas, essas bactérias, quando dispersas no ambiente, podem 

misturar-se com as águas e provocar o contágio, uma vez que o homem entre em contato com 

essa água contaminada. Também pode ocorrer a infecção humana pelo contato direto com a 

urina contaminada (BRASIL, 2010).  

A transmissão aos seres humanos acontece por meio de cortes e lesões na pele, ou através 

das membranas mucosas dos olhos, nariz e boca, ou se a pele íntegra ficar imersa por longo 

período em água contaminada (BRASIL, 2010). A leptospirose pode, ocasionalmente, também 

ser transmitida através da água de beber ou da ingestão de alimentos contaminados com a urina 

de animais infectados, frequentemente ratos. É rara a transmissão homem-a-homem. (WHO, 

2016).  

Esta doença é considerada um importante problema para a saúde pública, não só no Brasil, 

mas também em outros países tropicais em desenvolvimento. Em comum, estes países 

apresentam uma grande parcela da população vivendo em aglomerados urbanos sem a 

infraestrutura sanitária necessária e com altas infestações de roedores. Neste cenário, a 

ocorrência de eventos com grandes volumes de chuva e consequentes inundações propicia a 

disseminação da bactéria (BRASIL, 2014). Em geral, nas áreas urbanas, a ocorrência de 

leptospirose está associada a condições de saneamento, principalmente o acúmulo de lixo 

doméstico em áreas de carência social e a presença de esgotos a céu aberto (KO et al., 1999; 

BARCELLOS; SABROZA, 2001). 

A leptospirose também é importante do ponto de vista socioeconômico, por impactar em 

diversas áreas, desde o custo financeiro com internações hospitalares, tratamentos, tempo 



20 

 

 

potencial de vida perdido até a repercussão em transações do comércio internacional de 

produtos de origem animal (DELBEM et al., 2004; SOUZA et al., 2011). No Brasil, o custo das 

internações de pacientes com leptospirose na rede pública em 2007 foi de R$ 831,5 mil (US$ 

439.9 mil), o tempo de vida perdido em consequência da doença foi de 15 dias de vida/1.000 

habitantes e, nos casos de óbito, a perda foi de 30 anos para cada óbito, em média (SOUZA et 

al., 2011). A letalidade para os casos de leptospirose no Brasil pode chegar a 40%, nos casos 

mais graves (BRASIL, 2014). Os indivíduos mais acometidos são homens, em idade 

economicamente ativa (SOUZA et al., 2011; COSTA et al., 2015; GONÇALVES et al., 2016).  

Segundo dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN do 

Ministério da Saúde, para o período de 2001 a 2015, a região Sul apresentou a maior incidência 

acumulada de leptospirose do Brasil. Santa Catarina (SC) é o estado com a maior incidência na 

região Sul, ficando em terceiro lugar no Brasil, atrás apenas do Acre e Amapá, ambos 

localizados na região Norte (DATASUS, 2019).  

O estado de SC, particularmente em sua região costeira, apresenta características 

geomorfológicas que favorecem a ocorrência de desastres naturais, como inundações, 

enxurradas e movimentos de massa. Condições climáticas, geológicas e de uso da terra 

contribuem para elevar o risco de ocorrência desses eventos. Chuvas intensas e inundações 

acontecem com frequência. Particularmente, em novembro de 2008, a região da Grande 

Florianópolis, o Vale do Itajaí e o Litoral Norte foram o cenário do maior desastre já ocorrido 

até então, quando vários recordes históricos de volume de chuva foram quebrados, ocasionando 

alagamentos, inundações e deslizamentos de terra (SILVA DIAS, 2009). Em 2011, um outro 

desastre ocorreu, afetando principalmente o leste do Estado, reforçando a vulnerabilidade da 

população a este tipo de eventos. 

Nessas ocasiões, SC apresentou picos epidêmicos de leptospirose, sugerindo que tais 

epidemias podem estar, em grande parte, associadas a esses desastres, que são recorrentes no 

Estado. Em 2008, a incidência (por 100.000 habitantes) no Brasil foi 1,9; em SC foi 15,8, a 

maior incidência entre todos os estados brasileiros. Em 2011, a incidência no Brasil foi 2,4; em 

SC foi 10,7, a terceira maior entre os estados.  

Diante desses fatos, é importante conhecer a dinâmica dessa doença, sua magnitude e sua 

relação com esses eventos, identificar as subpopulações mais vulneráveis e as áreas de maior 
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risco, provendo informações que possam ajudar a gerenciar e combater os fatores determinantes 

na produção dessas epidemias. Ainda, é possível que eventos de desastres naturais possam ser 

indicadores de prováveis epidemias de leptospirose, colocando o sistema de saúde em alerta 

para o diagnóstico e tratamento eficazes.  

1.2 CICLO BIOLÓGICO DA LEPTOSPIROSE 

As bactérias do gênero Leptospira pertencem à família Leptospiraceae e à ordem 

Spirochaetales (TRABULSI; ALTERTHUM, 2008). Atualmente são 21 espécies divididas em 

dois grupos: grupo infeccioso e não infeccioso. O grupo infeccioso é dividido em Grupo I, com 

9 espécies patogênicas e Grupo II, com 5 espécies patogênicas intermediárias. O grupo não 

infeccioso inclui 6 espécies saprófitas não patogênicas e 1 espécie com mescla de sorovares 

patogênicos e saprófitos (ROMERO-VIVAS; FALCONAR, 2016). 

O agente etiológico da leptospirose é o espiroqueta Leptospira interrogans, uma bactéria 

aeróbica, móvel e que apresenta forma de espiral extremamente fina, com cerca de 0,1µm de 

diâmetro. A L. interrogans recebe este nome devido a sua extremidade em forma de gancho 

que se assemelha a um sinal de interrogação. Tradicionalmente é utilizada sua classificação 

sorológica, que diferencia os indivíduos desta espécie de acordo com os antígenos localizados 

na superfície da bactéria, sendo o sorovar sua unidade taxonômica básica. São conhecidos mais 

de 218 sorovares da L. interrogans, divididos em sorogrupos de acordo com as semelhanças 

antigênicas (TRABULSI; ALTERTHUM, 2008; TORTORA; FUNKE; CASE, 2012). No 

Brasil, a maioria dos sorovares patogênicos aos seres humanos pertence a L. interrogans do 

sorogrupo Icterohaemorrhagiae (KO et al., 1999; ROMERO-VIVAS; FALCONAR, 2016; 

MELO e PECONICK, 2019). 

Os roedores sinantrópicos são os principais reservatórios no ciclo urbano da leptospirose, 

especialmente Rattus norvegicus (ratazana ou rato-de-esgoto), Rattus rattus (rato de telhado ou 

rato preto) e Mus musculus (camundongo ou catita). Estas espécies são importantes porque têm 

distribuição cosmopolita e são responsáveis por prejuízos econômicos e sanitários ao homem 

(BRASIL, 2002). Todas elas transmitem a leptospirose, mas do ponto de vista epidemiológico, 

R. norvegicus é considerada a espécie mais importante e com maior potencial de transmissão 

da doença.  
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Cada sorovar da L. interrogans tem preferência por um hospedeiro em particular, embora o 

reservatório possa ser portador de um ou mais sorovares. No caso do R. norvegicus, ele pode 

albergar sorovares como Canicola, Copenhageni, entre outros. Mas o principal sorovar que essa 

espécie alberga, no Brasil, é o Icterohaemorrhagiae, um dos mais patogênicos para o homem 

(BRASIL, 2010; OLIVEIRA et al., 2013).   

O R. norvegicus é a espécie mais comum encontrada na faixa litorânea brasileira, com 

preferência por abrigo localizado abaixo do nível do solo, como galerias de esgotos e águas 

pluviais, caixas subterrâneas de eletricidade, etc (BRASIL, 2002). Apresentam hábito 

principalmente noturno ou ao entardecer, próximo às fontes de água e alimentos e nas áreas 

metropolitanas, sobrevivem com alimentos humanos descartados ou qualquer outra coisa que 

possa ser consumida, sem lhe causar dano (ARMITAGE, 2004).  

Os animais infectados que são reservatórios da doença, disseminam a bactéria em sua urina 

por períodos prolongados. Eles geralmente não apresentam sinais da doença, mas abrigam as 

leptospiras em seus rins, tornando-se uma importante fonte de infecção para humanos e outros 

animais (ADLER e MOCTEZUMA, 2010). Assim, ao entrar em contato com água ou solo 

contaminado pela urina infectada, a L. interrogans pode penetrar no indivíduo através de 

pequenas lesões na pele ou nas membranas mucosas, ou mesmo na pele íntegra, caso fique 

muito tempo submerso em água contaminada. Os indivíduos que se recuperam da doença ficam 

imunizados, porém apenas contra o sorovar envolvido (ADLER e MOCTEZUMA, 2010; 

TORTORA; FUNKE; CASE, 2012).  

A Figura 1 mostra um esquema do ciclo biológico da leptospirose, tanto urbano quanto 

rural. No ciclo urbano os roedores sinantrópicos são os reservatórios da doença e eliminam a L. 

interrogans no ambiente, onde animais e o homem podem se contaminar diretamente entrando 

em contato com a urina do roedor ou indiretamente através do ambiente contaminado (água e 

solo). No ciclo rural os mamíferos de criação como bovinos, equinos e suínos são contaminados 

através do ambiente e se tornam reservatórios da doença, podendo contaminar o homem e 

outros animais. Os seres humanos são hospedeiros acidentais no ciclo de transmissão da doença 

(BRASIL, 2010). 

Particularmente, em SC, de 2007 a 2017, os casos confirmados de leptospirose ocorreram 

mais na área urbana (53%) do que na área rural (32%); os casos registrados na área periurbana 
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e aqueles com localização ignorada totalizaram 15%. O ciclo urbano foi mais expressivo, ou 

seja, com maior número de casos, nas mesorregiões Vale do Itajaí, Norte Catarinense, Grande 

Florianópolis e Serrana, e o ciclo rural se destacou nas mesorregiões Oeste e Sul Catarinense 

(DATASUS, 2019). Neste estudo considerou-se apenas o ciclo urbano, com o homem como 

hospedeiro acidental. 

Figura 1 - Ciclo biológico da leptospirose. 

Fonte: http://www.who.int/zoonoses/diseases/lerg_budget.pdf?ua=1. 

 

1.3 ASPECTOS CLÍNICOS DA DOENÇA 

No ser humano a leptospirose apresenta desde formas assintomáticas, onde não há 

manifestação de sintomas, até quadros clínicos graves e fatais. O período de incubação da 

doença varia de 1 a 30 dias, sendo mais frequente entre 5 e 14 dias. Para facilitar a compreensão 

das apresentações clínicas da leptospirose, estas foram divididas dentro das duas fases 

evolutivas da doença: a fase precoce e a fase tardia (BRASIL, 2014).  

A fase precoce (leptospirêmica) da doença se manifesta com início súbito de febre, cefaleia, 

mialgia, anorexia, náuseas e vômitos. Frequentemente, não pode ser diferenciada de outras 

causas de doenças febris agudas. Por isto, deve-se observar também a ocorrência de diarreia, 
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artralgia, hiperemia ou hemorragia conjuntival, fotofobia, dor ocular e tosse, entre outros 

sintomas menos frequentes, para tentar identificar corretamente os casos de leptospirose. Cerca 

de 90% das manifestações clínicas são da fase precoce da doença, que devido às dificuldades 

inerentes ao diagnóstico clínico e à confirmação laboratorial, tornam a leptospirose pouco 

identificada e notificada nesta fase. Sem deixar sequelas, esta fase tende a regredir em 3 a 7 

dias (BRASIL, 2010; BRASIL, 2014). 

A fase tardia (fase imune) da doença é uma progressão da fase precoce que atinge, 

aproximadamente, 15% dos pacientes, associada a manifestações graves e potencialmente 

letais, que normalmente se iniciam após a primeira semana de doença. A manifestação clássica 

da leptospirose grave é a síndrome de Weil, caracterizada por icterícia ou não, insuficiência 

renal e hemorragias, mais comumente pulmonar. Particularmente, a hemorragia pulmonar vem 

sendo cada vez mais reconhecida no Brasil como uma manifestação distinta e importante da 

leptospirose na fase tardia. A letalidade para os pacientes que desenvolvem esta hemorragia é 

maior que 50% (BRASIL, 2010; BRASIL, 2014). 

A manifestação clínica das infecções causadas por Leptospira spp. em humanos pode ser 

confundida com outras doenças, como gripe, malária, dengue, febre amarela, hantavirose 

(pulmonar e hemorrágico), riquetsioses, bruceloses, borrelioses, hepatites, meningite asséptica, 

pneumonia e inclusive com a cardiopatia chagásica (ROMERO-VIVAS; FALCONAR, 2016). 

1.4 PREVENÇÃO DA LEPTOSPIROSE 

A prevenção da leptospirose é realizada, principalmente, em regiões endêmicas ou em 

períodos epidêmicos (normalmente no período chuvoso). Segundo Oliveira, Guimarães e 

Medeiros (2009), as medidas de controle da leptospirose devem combater os fatores 

determinantes na produção da doença. São fatores relacionados ao reservatório (roedores), 

ambientais, sociodemográficos e outros, como susceptibilidade, resposta imunológica etc. 

Para evitar a presença de roedores, deve-se armazenar os alimentos em lugares fechados e 

elevados do solo, remover resíduos de alimentos humanos ou animais, manter a cozinha limpa 

e sem lixo, dar destino adequado ao lixo, manter limpos terrenos baldios, evitar entulhos e 

acúmulo de objetos e, se necessário, fazer desratização do ambiente. Em relação aos fatores 

ambientais, principalmente pós-eventos de desastres naturais, deve-se evitar contato com água 
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ou lama de enchentes, mas, se esse contato for necessário, é fundamental utilizar equipamentos 

de proteção individual como luvas e botas, desinfetar o ambiente após baixar a água da 

enchente, descartar produtos que tenham entrado em contato com esta água, utilizar água 

potável para consumo humano e limpar e desinfetar a caixa d’água (BRASIL, 2005). 

Algumas medidas de prevenção, tanto em relação aos desastres de inundações e 

alagamentos quanto à leptospirose, cabem ao poder público, como desassoreamento, limpeza e 

canalização de córregos, drenagem de águas supostamente contaminadas e construção e 

manutenção de galerias pluviais e esgoto em áreas urbanas (BRASIL, 2010). 

Existem vacinas veterinárias que evitam que animais infectados fiquem doentes, mas não 

que eles continuem eliminando a Leptospira pela urina. Em Cuba e na China há vacinas para 

uso humano que previnem a manifestação clínica por um ano, sem conferir imunidade cruzada 

e duradoura. No Brasil, ainda não existe vacina para uso humano (OLIVEIRA et al., 2009; 

BALASSIANO, 2015). Porém, Esteves (2018) mostrou em seu estudo a viabilidade técnica da 

proteína LigANI como candidata vacinal contra a leptospirose humana e veterinária.   

O uso de quimioprofilaxia não é indicado pelo Ministério da Saúde como medida de 

prevenção em saúde pública em casos de exposição populacional em situações de desastres 

naturais. Não há evidências científicas suficientes sobre benefícios e riscos do uso de 

quimioprofilaxia para a população em massa. Em caso de acidentes de laboratório onde houve 

contato com urina ou sangue de animal potencialmente contaminado pela Leptospira, é feito o 

uso de quimioprofilaxia de acordo com experiência clínica e relatos de casos, mesmo sem 

indicação de uso referenciada, mantendo vigilância para possível aparecimento de sintomas 

(BRASIL, 2014). 

1.5 EPIDEMIOLOGIA DA LEPTOSPIROSE 

A leptospirose ocorre em todo o mundo, sendo mais frequente em regiões de climas 

temperado ou tropical (CDC, 2015). Nos países de renda alta, a doença está associada 

principalmente a atividades ocupacionais, esportivas e de lazer no campo (PIJNACKER et al., 

2016). Nos países de renda média, como o Brasil, a ocorrência da leptospirose é principalmente 

urbana e está associada a problemas ocupacionais, de moradia, falta de infraestrutura sanitária 

básica, densidade populacional e desastres naturais decorrentes de fortes chuvas 
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(GONÇALVES et al., 2016; PAL e HADUSCH, 2017). A doença pode tornar-se epidêmica 

após enchentes e inundações, caso haja contato humano com o solo ou com a água contaminada 

(CDC, 2018).  

Devido à inexistência de um banco de dados mundial da leptospirose, Costa et al. (2015) 

produziram estimativas globais de morbidade e mortalidade da doença através de uma revisão 

sistemática de estudos e bases de dados publicados e semipublicados (grey literature) de janeiro 

de 1970 a outubro de 2008. Com informações sobre a incidência da doença e razões de 

letalidade, foram construídos modelos de regressão linear ajustados por idade e sexo, para 

países em nível regional e global. Os modelos incorporaram variáveis como estrutura 

populacional, expectativa de vida ao nascer, urbanização, distância do Equador, constituição de 

ilha tropical, entre outros, e conseguiram explicar uma proporção significativa da variabilidade 

da incidência da doença (R²=0,60). Estimou-se que a leptospirose causa 1,03 milhões de casos 

e 58.900 mortes cada ano em todo o mundo, a maioria em homens adultos com idade entre 20 

e 49 anos. A morbidade e mortalidade foram maiores nas regiões mais pobres do globo e em 

áreas onde a vigilância não é realizada rotineiramente, inclusive na região tropical da América 

Latina (Figura 2).  

Figura 2 – Estimativa da morbidade anual de leptospirose por país ou território. A incidência 

anual da doença está representada por um gradiente de cor exponencial de branco (0-3), 

amarelo (7-10), laranja (20-25) a vermelho (acima de 100) casos por 100.000 habitantes. 

Círculos e triângulos indicam os países de origem para literatura publicada e semipublicada 

(grey literature) com estudos de qualidade assegurada, respectivamente.  

Fonte: Costa et al., 2015. 
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No Brasil, esta doença é considerada de grande importância social e econômica, impactando 

financeiramente o país. A alta incidência de casos de leptospirose e o percentual expressivo de 

internações, principalmente nos casos graves, geram alto custo hospitalar para o Estado. 

Somados a este, estão os custos gerados pela perda de dias de trabalho ou mesmo por anos de 

vida perdidos, já que a letalidade pode chegar a 40% (BRASIL, 2014).  

Embora algumas situações facilitem o contato com a Leptospira, a maior parte dos casos da 

doença no Brasil ocorre entre pessoas que habitam ou trabalham em locais com infraestrutura 

sanitária inadequada e exposta a urina de roedores (BRASIL, 2010). 

Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2014), particularmente no Brasil, as principais 

características epidemiológicas da leptospirose são: 

- Distribuição endêmica com ocorrência em todos os meses do ano e incidência média anual 

de 1,9/100.000 habitantes; 

- Epidemias urbanas anuais, principalmente no pós-enchentes e inundações (período 

chuvoso), quando ocorre a maioria dos casos, em geral, em populações mais carentes;  

- Surtos em áreas rurais, principalmente em locais de cultura de subsistência, como 

plantações de arroz, porém, tais casos ainda são pouco detectados pelos sistemas de vigilância;  

- Surtos devido à ocorrência de desastres naturais, normalmente os de maior magnitude e 

impacto, como as inundações ocorridas em SC em 2008.  

De 2001 a 2015, o Brasil registrou incidência média de 1,9 casos por 100.000 habitantes; 

SC registrou 0,5 caso por 100.000 habitantes. A região Sudeste ficou em primeiro lugar em 

número de casos (19.196), seguida da região Sul (17.582) (DATASUS, 2019). É importante 

destacar a grande diferença populacional existente entre essas duas regiões, sendo que a 

população estimada para 2015 na região Sudeste foi de 85.745.520 habitantes e, na região Sul, 

foi de 29.230.180 habitantes, tornando a incidência maior no Sul (IBGE, 2019). Em segundo 

lugar está a região Norte, seguida do Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste (DATASUS, 2019). 

Durante o mesmo período, o estado de SC apresentou dois picos epidêmicos da doença, em 

2008 e 2011, anos em que ocorreram desastres naturais de grande impacto na população, com 

alagamentos, inundações e deslizamentos de terra. A partir de 2012 houve pequena queda no 

número de casos, permanecendo a endemia da doença no Estado. A incidência acumulada de 

leptospirose para o período de 2001 a 2015 coloca o estado de SC em terceiro lugar no Brasil, 
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atrás apenas dos estados do Acre e Amapá, ambos localizados na região Norte do país (Figura 

3).  

Figura 3 - Taxa de incidência bruta de leptospirose nos estados do Brasil e número de casos 

de leptospirose em Santa Catarina, 2001 - 2015. 

 

1.5.1 RELAÇÃO DA LEPTOSPIROSE COM DESASTRES NATURAIS 

A relação da leptospirose com a ocorrência de desastres naturais tem sido estabelecida na 

literatura. Desde os primeiros estudos que buscaram fatores associados com a doença, têm-se 

avaliado a precipitação, que é desencadeadora de muitos desastres (KUPEK et al., 2000; 

COSTA et al., 2001; COELHO et al., 2012; MASI, 2014; HABUS et al., 2017; JORGE et al., 

2017; JOSHI et al., 2017; GHIZZO FILHO et al., 2018).  

Segundo Vasconcelos et al. (2012, p.55), “a leptospirose é uma doença relacionada à baixa 

condição socioeconômica e precárias condições de infraestrutura sanitária, que ficam ainda 

mais debilitadas em situações de desastres naturais causados por fortes chuvas”. A incidência 
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da leptospirose por ocasião de enchentes pode ser considerada um indicador epidemiológico, 

importante para monitorar a saúde de determinado lugar na ocorrência de desastre natural 

(GALVÃO, 1998). 

Segundo Freitas et al. (2014), os percentuais de indivíduos expostos, morbidade e 

mortalidade por leptospirose associados a eventos hidrológicos são maiores do que os 

percentuais associados aos demais desastres naturais (meteorológicos, climatológicos, 

geofísicos/geológicos). 

Barcellos e Sabroza (2001) estudaram um surto de leptospirose no verão de 1996, na zona 

oeste do município do Rio de Janeiro, Brasil. A taxa de incidência de leptospirose dentro das 

áreas de risco de inundação foi mais que o dobro da taxa fora destas áreas. Considerando ainda 

os locais onde havia acúmulo de lixo doméstico, as maiores incidências foram encontradas em 

áreas sujeitas à inundação e próximo daquelas onde havia lixo acumulado. Os autores 

apontaram que a inundação favorece o espalhamento do agente infeccioso, mesmo para lugares 

distantes do seu suposto foco e que, em situações de inundação, deve ser previsto um aumento 

no número de casos da doença.  

Em uma pesquisa no Estado do Rio de Janeiro, que abrangeu diferentes escalas geográficas, 

foram observados dois grandes picos de incidência de doença em 1988 e1996, coincidentes com 

as enchentes ocorridas nestes dois anos. Apesar disto, a nível municipal, a proporção de 

população residente em favela foi a variável que apresentou maior correlação (0,429) com a 

taxa de incidência da doença (p=0,01), tanto no período epidêmico, como no endêmico 

(CARRIJO, 2008).  

Em Manaus-AM, comunidades ribeirinhas que vivem em palafitas utilizam as cotas de 

cheias anteriores para manter suas casas fora da água. Mas em 2009 e 2012, a inundação dos 

rios foi ainda maior que as anteriores e atingiu as casas em condições precárias, e doenças como 

a leptospirose, entre outras de veiculação hídrica, apresentaram surtos na cidade (SILVA et al., 

2010).   

Xavier et al. (2014), criaram um sistema de disponibilização de informações sobre desastres 

climáticos e seus impactos na saúde, possibilitando a análise espacial do número de eventos de 

desastres climáticos e o total de pessoas afetadas, segundo o tipo de desastres, além do total de 
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pessoas acometidas por doenças de notificação compulsória, entre elas a leptospirose. O 

mapeamento identificou áreas onde ocorreram as maiores concentrações de eventos e casos. 

Assim, através do georeferenciamento e da apresentação de dados por meio de mapas, os 

desastres climáticos puderam ser reproduzidos, recuperando o contexto em que ocorreram, bem 

como os diversos problemas de saúde que surgiram em decorrência do desastre.  

No ano de 2008, em SC, foram notificados 1.900 casos suspeitos da doença, a maior parte 

registrada nos municípios atingidos pelas enchentes na região do vale do rio Itajaí, ocorridas no 

mês de novembro. Houve aumento abrupto dos casos de leptospirose nas últimas semanas de 

2008, após o desastre natural que atingiu o nordeste do estado no final de novembro e que 

favoreceu as condições para a proliferação da doença (SANTOS et al., 2012). 

Segundo o Atlas Brasileiro de Desastres Naturais, entre 1991 e 2012, o estado de SC 

apresentou o segundo maior número de ocorrências de inundação do Brasil (UFSC, 2013a). 

Quanto às enxurradas, os maiores registros se concentraram na porção leste do Estado. 

Inundações e enxurradas constituíram 43% dos desastres naturais mais recorrentes no estado 

nesse período (UFSC, 2013b). A ocorrência de desastres climáticos em uma mesma área 

geográfica por repetidas vezes, independente da magnitude do evento, é um indicador de risco 

para situações futuras (XAVIER et al., 2014). 

1.5.2 OUTROS ESTUDOS DE LEPTOSPIROSE  

Nardone et al. (2004) estudaram os fatores de risco para a leptospirose com a finalidade de 

melhorar o programa francês de vacinação da doença para pessoas de algumas profissões 

específicas. Foi realizado um estudo caso-controle com 90 pacientes hospitalizados na França 

entre julho de 1999 e fevereiro de 2000, e com 169 controles. Os fatores associados foram 

lesões na pele, canoagem, contato com roedor selvagem e residência no campo, ressaltando que 

atividades de lazer são fatores de risco para a doença na França. 

Socolovschi et al. (2011) estudaram os fatores que estavam impulsionando o surgimento de 

casos autóctones de leptospirose em Marselha, na França, entre 2009 e 2010, entre eles a 

presença de Leptospira em ratos, índices de chuva diária e dias de greve dos coletores de lixo. 

Dois dos onze ratos capturados em lugares próximos de onde os pacientes podem ter adquirido 

a doença apresentaram DNA da Leptospira. Os casos de leptospirose ocorreram em período de 
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muita chuva, sendo o primeiro após inundações. Nos últimos 10 anos, Marselha havia sofrido 

82 dias de greves dos coletores de lixo, inclusive no período das chuvas. A leptospirose em 

Marselha mostrou-se associada a uma combinação de fortes chuvas e greves dos coletores de 

lixo, nas quais o lixo era deixado na rua, contribuindo para a expansão da população de ratos. 

Van Alphen et al. (2015) analisaram dados laboratoriais e notificações clínicas de 

leptospirose na Dinamarca, de 1980 a 2012. A doença é de notificação obrigatória no país. 

Nesse período, 584 casos de leptospirose foram diagnosticados em laboratório, sendo 70% dos 

pacientes do sexo masculino. Na análise dos dados notificados, 170 casos mostraram que 

exposições relacionadas ao trabalho foram relatadas em 48% das infecções. Piscicultura (44%) 

e agricultura (22%) foram as profissões mais frequentemente mencionadas. Outras exposições 

comuns foram relacionadas a viagens (13%), recreação (8%) e esgoto (7%). A taxa de 

incidência média anual foi de 0,34 casos/100.000 habitantes, 

Para identificar possíveis fatores de risco, Habus et al. (2017) investigaram a leptospirose 

na Croácia. Foram analisados dados retrospectivos, tanto humanos quanto animais, para o 

período de 2009 a 2014. Foi encontrada alta taxa de incidência média de leptospirose humana 

(1,53 casos/100.000 habitantes) com predominância de pacientes masculinos maiores de 40 

anos. Foram observadas variações sazonais e anuais na incidência em humanos, associadas 

principalmente a determinadas condições climáticas (temperatura de 10 a 19,9◦C e precipitação 

acima de 100 mm).  

Ao estudar a epidemia de leptospirose em Porto Rico no ano de 2010, Sharp et al. (2016) 

perceberam que, devido aos sinais e sintomas parecidos com outras doenças tropicais comuns, 

como a dengue, a identificação de pacientes com leptospirose pode ser um desafio. A 

identificação é necessária para iniciar o tratamento com antibiótico e/ou determinar a internação 

hospitalar, na tentativa de diminuir a letalidade.  Durante essa epidemia, que ocorreu junto com 

uma epidemia de dengue, os casos de leptospirose foram identificados pelo exame de amostras 

de pacientes suspeitos de dengue. Foram identificados 175 pacientes com leptospirose, sendo 

que 26 (15%) morreram.  

Almeida et al. (1999) realizaram um estudo de caso-controle (34 casos e 115 controles) com 

trabalhadores do serviço de saneamento ambiental do município de Pelotas-RS. Aplicando um 

questionário padronizado, coletaram informações demográficas, ocupacionais, 
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comportamentais e ambientais, tanto do local de trabalho quanto do local de moradia dos 

trabalhadores. Os fatores de risco associados à leptospirose foram o local do trabalho, a 

presença de esgoto a céu aberto, a criação de suínos e a presença de 3 a 4 animais no local da 

moradia. O fator protetor associado foi a presença de sanitário interno na moradia. 

Um estudo realizado em Salvador-BA (COSTA et al., 2001) mostrou que a leptospirose é 

um problema encontrado em localidades mais pobres e que é uma doença cuja incidência sofre 

variação ao longo do ano, sendo observado aumento no número de casos em períodos depois 

de elevados índices pluviométricos. Tassinari (2009) também estudou a leptospirose em uma 

comunidade de Salvador e encontrou associação significativa da doença com ratos vistos no 

peridomicílio, proximidade do domicílio com a abertura do cano de esgoto, presença de animais 

(cães e gatos) no peridomicílio, entre outras variáveis, e como fator protetor encontrou a altitude 

do domicílio acima do nível do mar. 

No estado de Pernambuco, para identificar os possíveis fatores ambientais e 

socioeconômicos associados à incidência de leptospirose entre 2001 e 2009, Vasconcelos et al. 

(2012) utilizaram técnicas de regressão linear. O modelo explicou 63% dos casos estudados e 

mostrou que há maior chance de ocorrer leptospirose onde a densidade demográfica é maior e 

entre pessoas sem nenhuma escolaridade. 

Dutra et al. (2015) realizaram um estudo com dados de 1998 a 2012, para conhecer a 

variabilidade da precipitação e sua influência na distribuição espacial da leptospirose no estado 

de Minas Gerais. Nos municípios mais populosos a doença é endêmica com picos epidêmicos, 

enquanto que nos municípios menos populosos ocorrem surtos epidêmicos, com altas taxas de 

incidência em determinados anos. No município de Belo Horizonte a frequência de casos foi 

maior no período chuvoso e, em praticamente toda a série histórica, foram observados picos da 

doença após picos de precipitação. A análise da variabilidade das anomalias da precipitação 

mensal em todo o estado mostrou que a distribuição da doença é sensível à variabilidade 

temporal e espacial. Um componente climático pode explicar o aumento e diminuição do 

número de casos de leptospirose, especialmente durante o período chuvoso. 

A leptospirose foi estudada espacial e sazonalmente no município de São Paulo, no período 

de 1998 a 2006. Através da análise do Índice de Moran foi possível identificar padrões espaciais 

de aglomerados nas variáveis taxa de incidência, taxa de alfabetização, renda média mensal, 
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número de moradores por domicílio, abastecimento de água e rede de esgoto, nos períodos seco 

e úmido. As altas incidências foram encontradas nas regiões periféricas, enquanto as baixas 

estavam nas regiões centrais. A incidência e a letalidade apresentaram correlação com as 

variáveis socioeconômicas, tanto no período seco quanto no úmido, segundo o coeficiente de 

Spearman. No período seco, há mais casos nas áreas com piores condições de moradia e, no 

período úmido, quando a incidência aumenta, há casos também em outras áreas, provavelmente 

devido à proximidade de rios e córregos (SOARES et al., 2010).  

Após os relatos de estudos realizados em vários lugares do mundo, percebe-se que 

particularmente no Brasil, os casos de leptospirose aparecem e/ou aumentam após fortes e 

intensas chuvas que normalmente provocam alagamentos e inundações, eventos naturais estes 

que podem se transformar em desastres, e atingem moradias onde geralmente há grande número 

de pessoas em condições de pobreza, com falta ou deficiência na infraestrutura sanitária.    

Poucos estudos avaliaram a tendência da incidência de leptospirose ao redor do mundo. No 

estudo de Costa et al. (2015), que gerou estimativas globais de morbidade e mortalidade com 

dados de 1970 a 2008, não foram identificadas tendências temporais na incidência da doença. 

Alguns estudos apontam para uma tendência de aumento na incidência da doença em países 

como Croácia (HABUS et al., 2017) e Malásia (BENACER et al., 2016), enquanto outros 

mostram a redução, como na Tailândia (THIPMONTREE et al., 2014) e Dinamarca (van 

ALPHEN et al., 2015).  

Goris et al. (2013) analisaram um período histórico de 84 anos (1925-2008) de relatórios de 

vigilância da leptospirose nos Países Baixos, para aumentar o conhecimento e identificar as 

tendências desta doença ao longo do tempo. Neste período, houve cinco anos com incidências 

anuais notavelmente aumentadas. A partir do final da década de 1950, a proporção de infecções 

importadas aumentou gradualmente, atingindo 53,1% do total entre 2005 e 2008. A letalidade, 

que foi de 6,5%, diminuiu ao longo do período, provavelmente devido à melhora no tratamento.  

Pereira et al. (2014), em estudo realizado com dados de todo o Brasil entre 2008 e 2012, 

não observaram tendência significativa na incidência da doença.  

 



34 

 

 

1.6 GEOTECNOLOGIAS NO ESTUDO DE DOENÇAS 

Diversas tecnologias de tratamento e manipulação de dados geográficos são realizadas 

através de programas computacionais, alguns distribuídos gratuitamente. Um termo amplo 

muito utilizado que engloba estas tecnologias é o Geoprocessamento. Dentre essas tecnologias, 

se destacam o Sensoriamento Remoto e os Sistemas de Informações Geográficas – SIG, entre 

outras (SANTOS et al., 2000).  

      O Sensoriamento Remoto é uma técnica para obter informações sobre a superfície da Terra 

por instrumentos que não estejam em contato físico como os objetos investigados. Obtêm 

imagens e outros tipos de dados da superfície terrestre através da captação e do registro da 

energia refletida ou emitida pela superfície. Essas informações são obtidas através de sensores 

em satélite ou radar (RAMALHO et al., 2007). Dados obtidos de satélite são encontrados 

gratuitamente na internet, o que favorece o baixo custo das análises dos estudos (CORRÊA, 

2007). Entre outras vantagens estão a coleta de dados sistematizada, que remove o viés de 

amostragem que ocorre em algumas investigações in situ e o fato de que os mesmos dados 

sistemáticos podem ser obtidos de uma só vez para grandes áreas geográficas, ao  invés de 

apenas observações pontuais (JENSEN, 2009). 

      Os produtos de satélites para estudo de doenças estão voltados ao mapeamento dos 

vetores e da propagação da doença em relação às variáveis ambientais. A presença de pessoas 

próximas às áreas de risco de contrair a doença, os padrões urbanos e condições das moradias, 

bem como alagamentos e áreas inundadas são fatores passíveis de observação por 

sensoriamento remoto (CORRÊA, 2007) e que apresentam potencial relação com a 

leptospirose. Os dados obtidos por sensoriamento remoto apresentam vantagens quanto à 

capacidade de abranger grandes áreas de estudo, em períodos diferentes e proporcionar o 

monitoramento de locais onde a aquisição de dados in situ é precária ou inexistente. Por isso, o 

sensoriamento remoto tem se mostrado uma ferramenta útil em estudos aplicados à área da 

saúde, principalmente àqueles que envolvem o ambiente e o clima. 

Os Sistemas de Informações Geográficas – SIG são usados para capturar, armazenar, 

gerenciar, analisar e apresentar informações geográficas. Permite análises espaciais complexas, 

manipulando e integrando grande volume de dados de diversas fontes. Na epidemiologia, este 

sistema vem facilitar a identificação de áreas geográficas e grupos populacionais que 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sensor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite
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apresentam maior risco de adoecer ou morrer, indicando onde devem ser aplicadas ações 

preventivas, curativas ou de promoção da saúde (MAGALHÃES et al., 2006). 

O SIG é capaz de realizar a manipulação estatística de observações e eventos espacialmente 

referenciados, oferecendo nova oportunidade de análise das doenças. É uma ferramenta que foi 

muito esperada pelos profissionais da área de saúde pública (CRONER et al., 1996). As 

aplicações do SIG mostram o poder e potencial de sistemas semelhantes para o importante 

endereçamento das informações de saúde distribuídos a nível local, nacional e internacional 

(CLARKE et al., 1996). 

Estudos utilizando geotecnologias são cada vez mais comuns, devido à disponibilidade de 

sistemas de informações geográficas de baixo custo e com interface de fácil manipulação, que 

permitem a visualização espacial do número de casos de alguma doença, por exemplo, e a 

associação espacial destes casos com outras variáveis (socioeconômicas, climáticas, 

ambientais), em determinado período ou ao longo do tempo (TASSINARI, 2009). Por isto é 

indiscutível a importância dos satélites meteorológicos no estudo de disseminação de doenças 

infecciosas, principalmente em países pobres (CORRÊA, 2007).  

1.7 JUSTIFICATIVA  

A leptospirose é um problema de saúde pública relevante e que ainda persiste no Brasil, 

com impacto em diversas áreas, como a social, a econômica, a qualidade de vida, entre outras. 

Entre 1999 e 2003 foram notificados 14.334 casos, dos quais, 1.683 foram à óbito. No período 

de 2007 a 2016, foram registrados 39.263 casos confirmados de leptospirose, com média anual 

de 3.926 casos (BRASIL, 2018). A letalidade geral no Brasil já foi de 12% (BRASIL, 2005) e 

hoje baixou um pouco e é de aproximadamente de 10%, mas pode chegar a 40% nos casos mais 

graves e é maior que 50% em pacientes que desenvolvem hemorragia pulmonar (BRASIL, 

2017).  

Em 2004, o Ministério da Saúde considerou a leptospirose uma doença transmissível com 

quadro de persistência, sendo necessário o fortalecimento de novas estratégias de prevenção e 

controle, de modo a interromper a cadeia de transmissão (BRASIL, 2004). Para tanto, é 

necessário observar os processos, alguns externos à saúde, que influenciam nesta persistência, 

como falta de infraestrutura urbana, alterações no meio ambiente, suscetibilidade a desastres 
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etc.  Caracterizar a dinâmica da doença no país, sob diversos aspectos, compreender sua 

magnitude e identificar as subpopulações e as áreas de maior risco, auxiliará no direcionamento 

de ações de vigilância e prevenção. 

O estado de SC é endêmico para a leptospirose, mas a ocorrência de epidemias é frequente 

nos períodos chuvosos. Possui a maior incidência na região Sul e a terceira maior do Brasil, 

com média de 415 casos por ano entre 2001 e 2015. É particularmente susceptível a desastres 

naturais, geralmente sucedidos de um crescimento expressivo do número de casos da doença. 

Dois episódios de grande magnitude foram registrados em 2008 e 2011.  

A frequente ocorrência de desastres naturais em SC e o aumento no número de casos de 

leptospirose após eventos como o de 2008, suscitaram o interesse para conhecer a dinâmica da 

doença ao longo dos anos, tanto espacial quanto temporal, no Estado e naqueles municípios 

onde a leptospirose é mais incidente. Espera-se que os municípios mais acometidos por 

desastres naturais sejam os que apresentam maior incidência da leptospirose em SC, que a 

população com maior incidência de leptospirose seja aquela que reside em áreas de risco de 

desastres naturais e que as epidemias de leptospirose nos municípios de SC aconteçam logo 

após a ocorrência de desastres naturais do tipo hidrológico. 

Esta pesquisa utilizou técnicas de análise de séries temporais, de geoprocessamento e de 

análise espacial para o estudo da leptospirose. Tais técnicas possibilitam conhecer a tendência 

temporal da incidência da doença, a distribuição da doença no espaço, no tempo e no espaço-

tempo, identificar áreas de aglomeração de casos, detectar áreas de risco de transmissão, além 

de permitir o cruzamento com outras informações geográficas para identificar possíveis fatores 

associados. A partir disto, esta tese se propõe a avançar no conhecimento da leptospirose no 

Brasil, especificamente em SC, e avaliar a tendência de sua incidência e sua relação com a 

ocorrência de desastres naturais.  
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2. OBJETIVOS   

 

2.1 GERAL 

Descrever a ocorrência de leptospirose em Santa Catarina, no tempo, no espaço e no espaço-

tempo, entre 2001 e 2016, e identificar fatores associados à sua ocorrência. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

Manuscrito 1: 

- Descrever a ocorrência de leptospirose no espaço e no espaço-tempo, entre os anos de 2000 e 

2016, nos seis municípios de SC que apresentaram as maiores incidências da doença nesse 

período. 

- Identificar os aglomerados de maior risco para a ocorrência da doença nesses municípios, 

tanto do ponto de vista espacial quanto temporal.  

- Avaliar se esses aglomerados coincidem com áreas de risco de desastres naturais. 

Manuscrito 2: 

- Identificar fatores ambientais, climáticos e demográficos associados à incidência de 

leptospirose nos municípios de SC, no período de 2001 a 2015, levando em conta uma possível 

dependência espacial.  

Manuscrito 3: 

- Conhecer a tendência da leptospirose em SC a partir do estudo da doença em seis municípios 

que apresentaram as maiores incidências e picos epidêmicos na série histórica de 2000 a 2015. 

- Identificar fatores climáticos e ambientais associados à doença.   
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3. METODOLOGIA 

3.1 DESENHO DO ESTUDO 

Foi realizado um estudo descritivo e ecológico, caracterizado por ter como unidade de 

análise o conjunto de indivíduos, e não cada indivíduo isoladamente. O tipo de desenho de 

estudo ecológico utilizado foi o misto, que é identificado pela combinação das características 

de estudos de séries temporais (tempo) e de múltiplos grupos (lugar) (ALMEIDA FILHO e 

BARRETO, 2011). Para atender ao objetivo do Manuscrito 1, a unidade de análise foi o setor 

censitário do IBGE. Para ao objetivo dos Manuscritos 2 e 3, a unidade de análise foi o 

município. 

3.1.1 Definição de caso 

Neste estudo foram utilizados casos de leptospirose confirmados, segundo a ficha do 

SINAN, por critério clínico-laboratorial, com presença de sinais e sintomas associados a um ou 

mais resultados positivos de exame, ou por critérios clínico-epidemiológicos, associados a 

antecedentes epidemiológicos como: exposição a enchentes, fossas, esgoto, lixo ou entulho; 

atividades que envolvam risco ocupacional (relacionados com as exposições citadas, além de 

manejo de animais e agricultura em áreas alagadas); vínculo epidemiológico com um caso 

confirmado por exame; residir ou trabalhar em áreas de risco para a doença nos 30 dias que 

antecederam os primeiros sintomas (BRASIL, 2010).  

Foram incluídos todos os casos novos de leptospirose, notificados e confirmados pelo 

SINAN, de 2000 a 2016 (Manuscritos 1), de 2001 a 2015 (Manuscrito 2) e de 2000 a 2015 

(Manuscrito 3), residentes nos municípios de SC no momento da notificação, de ambos os sexos 

e todas as faixas etárias. O manuscrito 1 utilizou 1.656 casos, sendo que destes, 48 foram 

retirados por falta de informações suficientes sobre seu endereço residencial ou porque o 

endereço não foi localizado pelo software.    
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3.2 ÁREAS DE ESTUDO 

Localizado na região sul do Brasil, o estado de SC está dividido em 295 municípios que 

compreendem uma área total de 95.737,895 Km² (IBGE, 2017). O clima predominante na 

região é o subtropical, sujeito a variações de acordo com o relevo regional. É relativamente 

comum a ocorrência de geadas e neve no oeste do estado, enquanto no litoral o clima é mais 

quente, podendo atingir altas temperaturas durante o verão.  

A Figura 4 mostra a localização geográfica do estado de Santa Catarina no Brasil, sua 

divisão municipal e, em destaque, os seis municípios que foram estudados individualmente.  

Figura 4 – Localização das áreas de estudo que compreendem todos os municípios do estado 

de SC, os seis municípios em destaque e sua localização no Brasil. 

 

Os seis municípios com população maior do que 50.000 habitantes que apresentaram as 

maiores incidências de leptospirose durante o período de estudo foram avaliados 

individualmente. São eles: Blumenau, Camboriú, Gaspar, Itajaí, Jaraguá do Sul e Navegantes. 

Municípios com populações menores não foram selecionados pois, nesses casos, os coeficientes 
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de incidência costumam apresentar grandes flutuações no espaço-tempo decorrentes de 

pequenas variações no número de casos da doença, levando a associações e conclusões espúrias. 

3.3 FONTE DE DADOS 

3.3.1 Dados da doença  

Informações sobre o número de casos confirmados de leptospirose em Santa Catarina, por 

município e em bases anuais, foram obtidas no site do Departamento de Informática do Sistema 

Único de Saúde (DATASUS), para o período de 2001 a 2015 (Manuscrito 2).  

Informações sobre os casos confirmados de leptospirose em cada um dos seis municípios 

selecionados, em bases individuais, foram fornecidas pela Secretaria de Estado da Saúde de 

Santa Catarina para o período de 2000 a 2016, com base nas Fichas de Investigação de 

Leptospirose do Sistema de Informação de Agravos de Notificação-SINAN (Manuscritos 1 e 

3).   

3.3.2 Dados da população residente  

Informações sobre a população residente nos municípios de SC, em bases anuais, para o 

período de 2000 a 2015, foram obtidas no site do DATASUS. Os dados populacionais foram 

obtidos do Censo Demográfico do IBGE de 2010 e as estimativas nos demais anos foram feitas 

pela Rede Interagencial de Informação para a Saúde - RIPSA.  

3.3.3 Dados ambientais 

As informações sobre os desastres naturais ocorridos no Brasil são registradas pela 

Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil –SEDEC e disponibilizadas pelo Sistema 

Integrado de Informações sobre Desastres – S2ID (https://s2id.mi.gov.br/). Essas informações 

são apresentadas segundo o tipo de desastre, conforme a Classificação e Codificação Brasileira 

de Desastres (COBRADE), o local e a data da ocorrência.  

A maioria dos municípios de SC com risco histórico de desastres naturais foi mapeada pelo 

Serviço Geológico do Brasil, também conhecido como CPRM devido à sua razão social 

(Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais), para indicar possíveis áreas de risco de 
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ocorrência de inundações e movimentos de massa em caso de fortes chuvas. Alguns municípios 

do Estado foram mapeados por outras instituições. Todos estes mapeamentos foram fornecidos 

pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). 

O mapeamento da bacia hidrográfica que abrange a região dos seis municípios estudados 

em SC, em formato shapefile, foi obtido da Agência Nacional de Águas (ANA), através do site 

(http://dadosabertos.ana.gov.br/datasets/b78ea64219b9498c8125cdef390715b7_0).  

Os dados de altitude foram obtidos do Banco de Dados Geomorfométricos do Brasil – 

Topodata (www.dsr.inpe.br/topodata/) que oferece produtos para o território nacional, 

elaborados a partir de imagens raster do Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM) 

disponibilizados pelo United States Geological Survey (USGS).  

3.3.4 Dados climáticos 

Embora a área de estudo desta pesquisa esteja localizada no Brasil, os dados climáticos 

foram obtidos de uma instituição americana, que gera produtos climáticos para todo o globo, a 

partir da interpolação dos dados mundiais. Estes produtos, normalmente imagens raster, são 

processados e convertidos do seu formato original para valores numéricos. Tais informações 

são extremamente úteis, principalmente nos locais onde não há estações de monitoramento, 

como é o caso de muitos dos municípios de SC. 

Os dados de precipitação e temperatura do ar foram adquiridos do Climate Prediction 

Center (CPC) (www.cpc.ncep.noaa.gov), pertencente à National Oceanic and Atmospheric 

Administration (NOAA), uma agência federal dos Estados Unidos. Os dados de precipitação 

são baseados na análise diária global de mais de 30.000 estações, com ótima interpolação 

(método OI) em ponto de grade de 0,5 grau para todo o globo e que considera o relevo local. 

(CHEN et al., 2008). Os dados de temperatura máxima e mínima da superfície terrestre são 

baseados em observação também diária e interpolados para o mesmo ponto de grade da 

precipitação, em todo o globo (FAN e van den DOOL, 2008). A partir destes dados foi obtida 

a temperatura média para este estudo.  

Esses dados foram obtidos em bases mensais, para o período de 2000 a 2015, para cada 

município de SC. 
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3.3.5 Dados demográficos 

A área territorial de cada município foi obtida do IBGE. A partir dos dados de população e 

da área territorial, foi calculada a densidade demográfica (habitantes/km²) para cada município. 

Também foi obtido do IBGE, para cada município, a proporção de população residente em 

domicílio na área urbana em relação a população total do município, com base no Censo 

Demográfico de 2010.  

3.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

3.4.1 Taxa de incidência 

Para atingir os objetivos propostos, foram calculadas taxas de incidência: 

 específica, segundo sexo e faixa etária, para o estado de SC, no período de 2001 a 

2015 (Manuscrito 1); 

 padronizada, para o estado de SC e para os seis municípios selecionados, ano a ano, 

de 2001 a 2015 (Manuscrito 1); 

 padronizada, por município de SC, para o período de 2001 a 2015 (Manuscrito 2); 

 bruta, para os seis municípios selecionados de SC, mês a mês, de 2000 a 2015 

(Manuscrito 3);  

 bruta média por mês, para os seis municípios selecionados de SC, para o período de 

2000 a 2015 (Manuscrito 3). 

 

A padronização foi feita por sexo e faixa etária, pelo método direto, utilizando a população 

do estado de SC no ano de 2010 como padrão. Esta padronização visa evitar a influência de 

variações na composição etária da população na comparação da incidência entre os municípios.  

3.4.2 Detecção de aglomerados 

a) Geocodificação 

Os casos confirmados de leptospirose nos seis municípios estudados, de 2000 a 2016, foram 

georeferenciados, ou seja, receberam a coordenada geográfica (latitude e longitude) do seu 

endereço residencial descrito na ficha do SINAN. Este processo foi realizado em três etapas:   
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- Padronização: organizou-se a planilha de dados com todas as informações relevantes para 

a geocodificação, conferindo e corrigindo endereços com grafia incorreta ou faltante. Esta etapa 

foi realizada no Excel.  

- Geocodificação: realizada no site EasyMapMaker (www.easymapmaker.com), que busca 

a localização do endereço no Google Maps e fornece as coordenadas geográficas (latitude e 

longitude) correspondentes.  

- Verificação: Para avaliar a acurácia desse procedimento, foram selecionados cerca de 10% 

dos endereços em cada município, por meio de sorteio aleatório. Cada endereço foi digitado no 

Google Maps e verificou-se se as coordenadas fornecidas pelo EasyMapMaker estavam 

corretas. Foi calculada a proporção global de acertos e a geocodificação considerada adequada 

se esta proporção fosse maior ou igual a 95%. Posteriormente, os endereços localizados 

incorretamente foram corrigidos.  

Após esses procedimentos, os casos foram espacializados através do programa QGIS. A 

geocodificação é considerada uma fase preparatória para realizar a estatística de varredura.   

b) Estatística de varredura 

Para detectar os aglomerados de maior risco para a ocorrência da leptospirose em seis 

municípios de SC, tanto do ponto de vista espacial quanto temporal, e avaliar se esses 

aglomerados coincidem com áreas de risco de desastres naturais, foram utilizadas as estatísticas 

de varredura espacial, espaço-temporal e de variação espacial das tendências temporais 

(Manuscrito 1). A varredura espacial estabelece no mapa uma janela circular flexível, tanto na 

localização quanto no tamanho, assinalando, no interior da janela, o número de casos 

observados e esperados em cada localidade, para identificar o aglomerado mais provável, ou 

seja, o que tem a menor probabilidade de ter ocorrido ao acaso. A varredura espaço-temporal 

apresenta uma janela cilíndrica com base circular, cuja altura corresponde ao período de tempo 

de potenciais aglomerados, que ao se mover no espaço e no tempo indica a existência de um 

possível cluster. Na variação espacial das tendências temporais, a janela de varredura é somente 

espacial e a tendência temporal é calculada dentro e fora da janela. É possível saber quais 

aglomerados apresentam taxas de crescimento ou decrescimento internas significativamente 

diferentes das externas aos aglomerados (KULLDORFF, 2015). 
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De acordo com a natureza dos dados, é utilizado um modelo de probabilidade adequado 

para realizar a varredura. Neste estudo foi utilizado o modelo discreto de Poisson, pois os dados 

de leptospirose são caracterizados como uma contagem de casos. Este modelo requer também 

a contagem da população de cada local estudado, neste caso, dos setores censitários dos seis 

municípios, além de suas respectivas coordenadas geográficas (KULLDORFF, 1997, 2015). 

A detecção de aglomerados espaciais nos seis municípios estudados foi realizada tendo 

como unidade de agregação o setor censitário. Para detectar aglomerados espaço-temporais foi 

considerada a mesma condição anterior e a data de início dos sintomas dos casos por ano. A 

detecção de aglomerados de variação espacial das tendências temporais, apesar de utilizar a 

mesma unidade de agregação e a data de início dos sintomas dos casos, difere da estatística 

anterior, pois neste caso todo o período de tempo foi considerado.  

Na execução das estatísticas de varredura foram fornecidos ao software SaTScan1 as 

seguintes informações: 

1. Casos de leptospirose segundo sexo e faixa etária (covariáveis de ajuste), ano de 

ocorrência e código do setor censitário. 

2. População segundo sexo e faixa etária de cada setor censitário obtida do Censo de 2010. 

3. Coordenadas geográficas do centroide dos setores censitários (polígonos). 

O teste de Monte Carlo foi utilizado com 999 replicações para obter estimativas robustas. 

Na análise espacial e de variação espacial das tendências temporais o tamanho máximo dos 

aglomerados não excedeu 50% da população da área de estudo. Na análise espaço-temporal, o 

tamanho máximo do aglomerado espacial foi igual a 50% da população exposta e igual a 50% 

do período estudado, com precisão do tempo em anos. Não houve sobreposição espacial e 

temporal dos aglomerados (KULLDORFF, 1997, 2015). 

3.4.3 Modelos de regressão 

a) Modelo Linear 

                                                           
1 “SaTScanTM é uma marca registrada de Martin Kulldorff. O software SaTScanTM foi desenvolvido sob o 

patrocínio conjunto de (i) Martin Kulldorff, (ii) o Instituto Nacional do Câncer, e (iii) Farzad Mostashari do 

Departamento de Saúde e Higiene Mental da Cidade de New York”. 
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O modelo de regressão linear é um modelo estatístico muito utilizado em várias áreas do 

conhecimento, seja social, humano, biológico, econômico, entre outros. Neste estudo, ele foi 

utilizado para identificar fatores ambientais, climáticos e demográficos associados à incidência 

de leptospirose nos municípios de SC (Manuscrito 2). Ele analisa a relação entre uma variável 

resposta ou dependente, do tipo quantitativa com distribuição normal, e uma ou mais variáveis 

explicativas ou independentes, que podem ser quantitativas ou qualitativas. Além de identificar 

quais variáveis explicativas estão associadas à resposta, o modelo permite quantificar esta 

associação e prever valores para a variável resposta a partir das variáveis explicativas 

(KUTNER et al., 2004).  

O modelo de regressão linear é simples quando utiliza apenas uma variável independente, 

e múltipla quando utiliza duas ou mais variáveis independentes para explicar a resposta  

O modelo de regressão linear pode ser escrito da seguinte forma: 

Y = Xβ +  

onde Y é o vetor de observações da variável resposta; X é a matriz com os valores das variáveis 

explicativas; β é o vetor dos parâmetros a serem estimados;  é um vetor de erros aleatórios não 

observáveis, representando o desvio de Y em relação aos seus valores esperados .  

Este modelo supõe que os erros são normalmente distribuídos, com média zero, variância 

constante e são independentes entre si (DRAPER e SMITH, 1998).  

Apesar dessas suposições não serem tão facilmente satisfeitas em muitos problemas 

práticos, esse modelo é importante devido a sua simplicidade, interpretação e boas propriedades 

dos seus estimadores. Em particular, em modelos envolvendo a incidência de doenças, como é 

o caso deste estudo, é comum que as suposições de normalidade e de igualdade das variâncias 

dos erros não sejam satisfeitas. Uma alternativa para contornar este problema é utilizar um 

modelo log-linear, que consiste em tomar como variável reposta o logaritmo natural da 

incidência. Esta transformação muitas vezes “normaliza” a distribuição da variável resposta, 

bem como estabiliza a sua variância e produz bons resultados quando o número de casos da 

doença é relativamente grande. 
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b) Modelo com Resposta Binomial Negativa 

Para conhecer a tendência da leptospirose e as variáveis climáticas e ambientais associadas 

à sua ocorrência, em seis municípios de SC, foram utilizados Modelos Lineares Generalizados 

(MLG) (Manuscrito 3). Eles podem ser utilizados em situações em que a distribuição da 

variável resposta não é normal, ou quando a relação entre a variável resposta e as explicativas 

não é linear, sendo aplicado, entre outros, a dados de contagem (DRAPER e SMITH, 1998). 

Em tais modelos, a variável resposta pode seguir qualquer distribuição da família exponencial. 

Muitas distribuições conhecidas pertencem a essa família, como a própria Normal, a Poisson, 

a Binomial, a Gama, etc. Os MLG abrangem os modelos de regressão linear simples e múltipla, 

regressão logística, regressão de Poisson e muitos outros, como modelos log-lineares para 

dados categorizados (KUTNER et al., 2004).  

Sob certas circunstâncias, pode-se dizer que a distribuição Binomial Negativa pertence à 

família exponencial. No contexto dos MLG, esta distribuição é geralmente utilizada quando a 

de Poisson é insatisfatória, pois sua função de variância possibilita a modelagem de dados com 

superdispersão (fenômeno observado quando a variância da variável resposta é maior do que a 

sua média).  

O modelo de regressão Binomial Negativa pode ser escrito como: 

ln(𝜇) = 𝑋𝛽 

onde μ = E(Y) é o vetor de valores esperados ou médios de Y, em que Y segue uma 

distribuição Binomial Negativa, X é a matriz com os valores das variáveis explicativas e β é o 

vetor dos parâmetros a serem estimados. 

c) Modelo Espacial  

Na análise de dados geográficos, é muito provável que exista dependência espacial entre as 

observações e, no caso do ajuste de um modelo de regressão linear, esta dependência permaneça 

nos resíduos do modelo. Para contornar este problema, é necessário aplicar técnicas que 

permitam considerar uma possível correlação espacial dos dados (Manuscrito 2). Para isso, 

deve-se levar em conta não apenas o local onde cada amostra foi observada, como também sua 

vizinhança. A vizinhança de cada observação pode ser definida por diferentes critérios. Pode-



47 

 

 

se considerar a contiguidade (os locais que fazem divisa ou tocam o local da observação, a 

distância (onde uma distância métrica é definida a partir da observação para englobar os 

vizinhos mais próximos) ou o número de vizinhos mais próximos (abrange um número pré-

determinado de vizinhos, iniciando pelos mais próximos). Os vizinhos de cada amostra podem 

ser contabilizados criando-se uma matriz de proximidade espacial. Neste estudo, foi utilizada a 

matriz de proximidade espacial por contiguidade.  

Inicialmente, ajusta-se o modelo de regressão linear. Para avaliar a existência de 

autocorrelação espacial foram analisados os resíduos do modelo, utilizando o Índice de Moran 

Global.  Este índice mostra como os valores estão correlacionados no espaço (DRUCK et al., 

2004). Ele testa a hipótese nula de independência espacial (I=0) contra a hipótese alternativa de 

dependência espacial (I>0). Em outras palavras, testa se as áreas vizinhas apresentam maior 

semelhança quanto à variável de interesse do que o esperado num padrão aleatório. O índice de 

Moran assume valores entre -1 e 1, sendo que valores de -1 a 0 indicam correlação inversa, ou 

seja, o objeto analisado tem valor baixo para a variável observada e seus vizinhos apresentam 

valores altos ou vice-versa. Valores entre 0 e 1 significam correlação direta, ou seja, o objeto 

analisado tem valor baixo e seus vizinhos apresentam valores baixos ou o objeto analisado tem 

valor alto e seus vizinhos apresentam valores altos. Para estabelecer a validade estatística do 

índice, é realizado o teste de pseudo-significância com 999 permutações. 

Após constatada a dependência espacial nos resíduos, é preciso optar por modelos que 

incorporem estes efeitos espaciais. Os modelos que utilizam um único parâmetro para capturar 

esta autocorrelação espacial são chamados de modelos com efeitos espaciais globais. Dois 

destes modelos são o spatial lag e o spatial error. O teste Multiplicador Lagrange permite a 

escolha do melhor modelo entre os dois a ser aplicado nos dados em questão (ANSELIN, 

2005a). 

Para realizar o teste Multiplicador Lagrange (LM), devem ser seguidas algumas etapas do 

processo de análise (Figura 5). Em primeiro lugar é executado o diagnóstico LM a partir do 

qual se obtêm o p-valor dos modelos LM-Error e LM-Lag. Através deste valor é definido se os 

modelos têm ou não significância estatística. Se nenhum dos dois tiver significância, o processo 

OLS (regressão linear) termina. Se um dos dois tiver significância, seleciona-se este modelo e 

em seguida se calculam seus parâmetros. Se ambos os modelos foram significativos, será 
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necessário utilizar o p-valor do diagnóstico LM robusto. O modelo selecionado será aquele com 

menor p-valor e em seguida são calculados os seus parâmetros. 

 

Figura 5 - Processo de decisão na regressão espacial. 

Fonte: Anselin (2005b). 

 

Para ajustar um novo modelo de regressão que considera os efeitos espaciais, qualquer que 

seja o modelo escolhido, é utilizado o mesmo conjunto de dados, com as mesmas variáveis 

utilizadas na regressão linear e, adicionalmente, a matriz de pesos espaciais criada entre os 

vizinhos.  

O modelo Spatial lag atribui à variável dependente Y a autocorrelação espacial não 

capturada pela regressão linear, incorporando este novo termo no modelo, que é expresso como: 

Y WY +Xβ +

onde Y é o vetor de observações da variável dependente, WY é a defasagem espacial da variável 

dependente para a matriz de pesos, X é a matriz de observações das variáveis independentes, 

é o vetor dos termos do erro,  e β são parâmetros, sendo  o coeficiente espacial 

autoregressivo deste modelo (ANSELIN, 2005b; DRUCK et al., 2004).  
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O modelo Spatial error considera esta parte espacial não explicada anteriormente como um 

ruído, algo a ser removido do modelo, que é expresso como: 

Y Xβ +, com λW + u , 

onde Y é o vetor de observações da variável dependente, W é a matriz de pesos espaciais, X é a 

matriz de observações das variáveis independentes, é o vetor dos termos do erro 

espacialmente autocorrelacionados, ué o vetor dos erros, λ e β são parâmetros, sendo λ o 

coeficiente espacial autoregressivo deste modelo (ANSELIN, 2005b; DRUCK et al., 2004).  

3.5 SOFTWARES UTILIZADOS 

Os bancos de dados utilizados neste estudo foram organizados no programa Excel versão 

2013. Este software também foi utilizado no cálculo das taxas de incidência padronizadas e na 

elaboração de tabelas e gráficos. A geocodificação dos casos de leptospirose foi obtida através 

do site EasyMapMaker (www.easymapmaker.com) e analisada através do Google Maps 

(https://www.google.com.br/maps). A estatística de varredura ou detecção de aglomerados de 

risco da doença foi obtida no software SaTScan versão 9.6. As análises de regressão linear, 

espacial e temporal foram realizadas através do programa R versão 1.1.456. Todos os mapas 

foram confeccionados no software QGIS versão 2.18.  

3.6 ASPECTOS ÉTICOS 

Conforme Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, esta pesquisa foi submetida 

ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo 

(COEP FSP/USP) que emitiu parecer favorável em 6 de julho de 2017 (Anexo 2). Este estudo 

utilizou dados secundários, por isto não houve nenhum contato direto com os sujeitos da 

pesquisa. Manteve-se preservada a identidade das pessoas que contraíram leptospirose nos seis 

municípios de SC, dos quais foram solicitadas as fichas do SINAN, já que o nome delas não 

acrescentaria informações para que os objetivos propostos fossem alcançados. Após a 

geocodificação, os casos de leptospirose foram agregados por setor censitário e eliminada a 

possibilidade de identificação individual dos pacientes. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 MANUSCRITO 1  

Artigo submetido à revista Acta Tropica (a versão em inglês, sem as correções da banca, 

encontra-se no Anexo 8.4). 
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NATURAIS EM SEIS MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA, BRASIL, DE 2000 A 2016 
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RESUMO 

 

Leptospirose é uma doença infecciosa bacteriana grave e que ocorre em todo o mundo, com 

letalidade que pode chegar a 40% nos casos mais graves. O número de casos atinge o pico 

durante a estação chuvosa e pode atingir proporções epidêmicas em caso de inundação. É 

possível que a população residente em áreas de risco de desastres naturais tenha maior risco de 

contrair a doença. O objetivo deste estudo é identificar aglomerados de maior risco para a 

ocorrência de leptospirose, tanto no espaço quanto no tempo, nos seis municípios de Santa 

Catarina, Brasil, que apresentaram as maiores incidências da doença entre 2000 e 2016, e 

avaliar se esses aglomerados coincidem com os de ocorrência de desastres naturais. Os casos 

foram geocodificados com as coordenadas geográficas dos seus endereços residenciais e a 

análise foi feita no software SaTScan. As áreas mapeadas como de risco hidrológico e de 

movimentos de massa foram comparadas com os aglomerados detectados, quanto à sua 

localização. A doença foi mais incidente em homens e nas faixas etárias de 15 a 69 anos. Nas 

estatísticas de varredura realizadas, apenas a espaço-temporal apresentou resultados 

significativos. Foram detectados aglomerados em todos os municípios em 2008, quando 

ocorreram desastres naturais precedidos por grande volume de chuvas. Um dos municípios 
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também apresentou aglomerados em 2011. Nesses aglomerados, a maioria dos casos residia em 

área urbana e de risco para desastres naturais. A interação entre o tempo (momento da 

ocorrência do desastre) e o espaço (áreas de risco de desastres naturais) foram fatores 

determinantes para a formação dos aglomerados. 

 

Palavras chave: Leptospira, Áreas de risco, Geoprocessamento, SaTScan. 

INTRODUÇÃO 

A leptospirose é uma doença infecciosa causada por bactérias do gênero Lepstospira. A 

doença tem início abrupto e pode apresentar, desde formas assintomáticas, até quadros graves 

e fatais (BRASIL, 2010). Em humanos, a infecção é resultado do contato direto ou indireto com 

a urina de animais infectados, principalmente roedores, permitindo a penetração da bactéria no 

organismo através da mucosa, da pele com lesões ou da pele íntegra, se imersa por longos 

períodos em água contaminada (BRASIL, 2017). Em geral, o número de casos atinge o pico 

durante a estação chuvosa e pode atingir proporções epidêmicas em caso de inundação, porque 

possibilita à população de roedores maior mobilidade dentro das cidades (WHO, 2019).   

Esta doença bacteriana é grave e ocorre em todo o mundo, sendo mais prevalente em regiões 

tropicais e subtropicais, com altas taxas de incidência em áreas urbanas e pobres (WHO, 2009; 

ROMERO-VIVAS e FALCONAR, 2016). Tornou-se importante social e economicamente 

devido à alta incidência, o alto custo em internações hospitalares, perdas de dias de trabalho, 

além de anos de vida perdidos, já que a letalidade pode chegar a 40% (SOUZA et al., 2011; 

TRAXLER et al., 2014; BRASIL, 2017).  

Eventos hidrológicos, como inundações bruscas ou graduais, alagamentos e movimentos de 

massa (deslizamentos), constituem desastres naturais que podem favorecer o aumento das 

doenças transmitidas por vetores, reservatórios e hospedeiros, como é o caso da leptospirose. 

Segundo Freitas et al., (2014), os percentuais de indivíduos expostos, morbidade e mortalidade 

por leptospirose associados a eventos hidrológicos são maiores do que os percentuais 

associados aos demais desastres naturais (meteorológicos, climatológicos, 

geofísicos/geológicos). 
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No Brasil, a leptospirose já ocorreu em todos os Estados, sendo considerada endêmica. Nos 

últimos 10 anos, o país apresentou mais de 3.600 casos confirmados e cerca de 375 óbitos por 

ano. A incidência tem sido maior no Sudeste e Sul do país (BRASIL, 2017). Santa Catarina 

(SC) foi o estado com a terceira maior incidência do país, entre 2001 e 2015. No ano de 2008, 

apresentou a maior incidência e a 2ª maior mortalidade por leptospirose, dentre os Estados 

brasileiros (DATASUS, 2019).  

De 1990 a 2010, nas regiões Sudeste e Sul ocorreram número alto de fenômenos 

hidrológicos e, segundo o registro de desastres naturais do Brasil, inundações bruscas e graduais 

ocorreram em todos os meses do ano na região Sul, sendo as bruscas mais frequentes entre 

setembro e fevereiro. De 2003 a 2012, o maior número de decretos de situação de emergência 

e estado de calamidade pública por eventos hidrológicos registrados no Brasil ocorreram nessas 

regiões. Santa Catarina apresentou o maior número de decretos do país pois, entre os 12 

municípios mais atingidos, 9 pertenciam a esse estado (OPAS, 2014). Devido às caracteristicas 

de transmissão da leptospirose, é possível que essas regiões de maior susceptibilidade a 

desastres naturais sejam também regiões com maior concentração de casos de leptospirose.  

Este estudo tem por objetivo descrever a ocorrência de leptospirose no espaço e no espaço-

tempo, entre os anos de 2000 e 2016, nos seis municípios de SC que apresentaram as maiores 

incidências da doença nesse período, identificando os aglomerados de maior risco para a 

ocorrência da doença nesses municípios, tanto do ponto de vista espacial quanto temporal, e 

avaliar se esses aglomerados coincidem com áreas de risco de desastres naturais.  

METODOLOGIA 

Tipo de estudo 

Foi realizado um estudo descritivo e ecológico, onde as unidades de análises foram, a depender 

da escala do estudo, o Estado de SC, o município e o setor censitário. 

Área de estudo  

Localizado na região sul do Brasil, o estado de SC está dividido em 295 municípios que 

compreendem uma área total de 95.730,921 Km² (IBGE, 2018). Para esse estudo, foram 

selecionados os seis municípios que apresentaram as maiores incidências de leptospirose no 
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período, que tivessem uma população maior do que 50.000 habitantes: Blumenau (309.011), 

Camboriú (62.361), Gaspar (57.981), Itajaí (183.373), Jaraguá do Sul (143.123) e Navegantes 

(60.556) (IBGE, 2010). Municípios com populações menores não foram selecionados pois, 

nesses casos, os coeficientes de incidência costumam apresentar grandes flutuações no espaço-

tempo decorrentes de pequenas variações no número de casos da doença, levando a associações 

e conclusões espúrias. A Figura 1 mostra a localização geográfica de SC no Brasil e sua divisão 

municipal, destacando os seis municípios individualmente. 

Figura 1 - Localização dos seis municípios em Santa Catarina. Brasil, América do Sul. 

 

SC apresentou índice de desenvolvimento humano (IDH) considerado alto em 2010, com 

valor de 0,774 e terceiro lugar no ranking do Brasil. Os seis municípios selecionados para este 

estudo apresentaram valores variando de alto (0,700 a 0,799) a muito alto (0,800 a 1). Blumenau 

foi o mais desenvolvido entre eles com IDHM = 0,806 (25° lugar no Brasil), seguido por 

Jaraguá do Sul (IDHM = 0,803 e 34° lugar no Brasil), Itajaí (IDHM = 0,795 e 56° lugar no 

Brasil), Gaspar (IDHM = 0,765 e 289° lugar no Brasil), Navegantes (IDHM = 0,736 e 876° 

lugar no Brasil) e Camboriú (IDHM = 0,726 e 1133° lugar no Brasil) (PNUD, IPEA, FJP, 2010). 
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Informações sobre os casos   

Informações sobre os casos confirmados de leptospirose nos seis municípios selecionados 

foram fornecidas pela Secretaria de Estado da Saúde de SC para o período de 2000 a 2016, em 

bases individuais, a partir das Fichas de Investigação de Leptospirose do Sistema de Informação 

de Agravos de Notificação-SINAN. Essas informações incluíam, entre outras, idade, sexo e 

endereço de residência dos casos. Foram analisados seis conjuntos de dados, um de cada 

município selecionado, sendo que para cada um, o número de casos analisado foi: 513 em 

Blumenau, 50 em Camboriú, 186 em Gaspar, 293 em Itajaí, 507 em Jaraguá do Sul e 59 em 

Navegantes, para o período de 2000 a 2016. 

Os casos de leptospirose utilizados neste estudo foram confirmados por, pelo menos, um 

dos critérios a seguir: clínico-laboratorial ou clínico-epidemiológico. O critério clínico-

laboratorial é embasado em um ou mais resultados de exames positivos. O critério clínico-

epidemiológico leva em conta se um caso suspeito, que não tenha coletado material para exames 

ou tenha o primeiro resultado não reagente, possui antecedentes epidemiológicos ocorridos em 

até 30 dias anteriores à data de início dos sintomas como, por exemplo, exposição a enchentes, 

esgoto, lixo, atividades de risco ocupacional, presença em áreas de risco para leptospirose, entre 

outros (BRASIL, 2017). 

Informações sobre a população residente 

Foram obtidos do DATASUS, a população de todos os municípios do Estado de SC, para o 

período de 2000 a 2015, além da população dos seis municípios em estudo, por setor censitário 

no ano de 2010. 

Informações sobre áreas de risco de desastres  

Os municípios de SC com risco histórico de desastres naturais foram mapeados para indicar 

possíveis áreas de ocorrência de eventos hidrológicos e de movimentos de massa. Entre os 

municípios selecionados para este estudo, Camboriú, Navegantes, Itajaí, Gaspar e Jaraguá do 

Sul foram mapeados pelo Serviço Geológico do Brasil (também conhecido como CPRM, 

devido à sua razão social: Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais) em 2011 e 2012. O 

município de Blumenau foi mapeado pelo Plano Municipal de Redução de Riscos – PMRR em 
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2013. Tais mapas foram obtidos do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres 

Naturais (Cemaden).  

Informações sobre os rios que cortam os municípios estudados foram obtidas da Agência 

Nacional de Águas – ANA (http://www3.ana.gov.br/). 

Taxa de incidência 

Para cada município foram calculadas taxas anuais de incidência da doença, por 100.000 

habitantes, padronizadas por sexo e faixa etária, pelo método direto, utilizando a população do 

Estado de SC no ano de 2010 como padrão. A padronização visa evitar a influência de variações 

na composição da população por sexo e faixa etária entre os municípios. 

Processo de geocodificação 

Primeiramente, foi realizada a padronização dos endereços a serem geocodificados, 

conferindo a grafia dos nomes das ruas, principalmente aquelas com nome estrangeiro, muito 

comum nos municípios estudados. Nesta etapa, dois casos foram excluídos por falta de 

informações suficientes acerca do endereço. A geocodificação foi realizada no site 

EasyMapMaker (www.easymapmaker.com), que busca a localização do endereço no Google 

Maps e fornece as coordenadas geográficas (latitude e longitude) correspondentes. Na primeira 

entrada de dados padronizados, quatro casos foram excluídos porque os endereços não foram 

encontrados. Na segunda entrada de dados, outros 42 casos foram excluídos porque os 

endereços não foram localizados dentro de seus respectivos municípios. Em 273 casos, o 

endereço estava incompleto e a geocodificação foi feita apenas com o nome da rua ou bairro. 

Em 25 casos, o endereço continha nomes pouco definidos como “estrada”, o que impossibilitou 

a sua localização e a geocodificação foi feita apenas com o nome do bairro. Do total de 1.656 

casos de leptospirose nos seis municípios selecionados, 1.608 (97,1%) foram geocodificados. 

Para avaliar a acurácia desse procedimento, foram selecionados cerca de 10% dos endereços 

em cada município, por meio de sorteio aleatório, totalizando 170 endereços. Cada endereço 

foi digitado no Google Maps e verificou-se se as coordenadas fornecidas pelo EasyMapMaker 

estavam corretas. Foi calculada a proporção global de acertos e a geocodificação considerada 

adequada se esta proporção fosse maior ou igual a 95%. Nesta etapa, Camboriú, Gaspar e 
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Navegantes não apresentaram erros na localização dos endereços (100% de acerto). Blumenau 

e Itajaí apresentaram um erro cada um (98% e 97% de acerto, respectivamente). Em Jaraguá do 

Sul foram encontrados seis erros de localização, provavelmente devido a maior quantidade de 

endereços com denominações incompletas e mal preenchidas, em relação aos demais 

municípios (88% de acerto). No total, foram considerados corretamente geocodificados 95,3% 

dos endereços amostrados. Posteriormente, os endereços localizados incorretamente foram 

corrigidos. Após este procedimento, os casos foram espacializados através do programa QGIS.  

Estatísticas de varredura  

Para localizar geograficamente aglomerados de incidência de leptospirose no espaço e no 

tempo nos seis municípios selecionados, foram utilizadas as estatísticas de varredura espacial, 

espaço-temporal e de variação espacial das tendências temporais através do software SaTScan1 

(versão 9.6). Optou-se por detectar apenas as altas taxas da doença, pois considerou-se que esta 

informação é a relevante para o trabalho. Uma vez que os dados de leptospirose são 

caracterizados como uma contagem de casos, o modelo discreto de Poisson foi utilizado para 

realizar a varredura. A técnica utilizou a contagem de casos e da população de cada um dos seis 

municípios, por setor censitário, e suas respectivas coordenadas geográficas (KULLDORFF, 

1997, 2015). 

Foram considerados, como unidade de agregação, os setores censitários e o ano de início 

dos sintomas. Na execução das estatísticas de varredura foram fornecidos ao SaTScan as 

seguintes informações: 

1. Casos de leptospirose: ano de ocorrência, código do setor censitário, sexo e faixa etária 

(covariáveis de ajuste). 

2. População segundo sexo e faixa etária de cada setor censitário obtida do Censo de 2010. 

3. Coordenadas geográficas do centroide dos setores censitários. 

                                                           
1 “SaTScanTM é uma marca registrada de Martin Kulldorff. O software SaTScanTM foi desenvolvido sob o 

patrocínio conjunto de (i) Martin Kulldorff, (ii) o Instituto Nacional do Câncer, e (iii) Farzad Mostashari do 

Departamento de Saúde e Higiene Mental da Cidade de New York”. 
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Foram consideradas as seguintes faixas etárias: 0 a 9 anos, 10 a 19 anos, 20 a 59 anos e 60 

anos ou mais. Estudos mostram que a leptospirose atinge mais a população economicamente 

ativa, entre 15 e 59 anos (PAPLOSKI, 2013; GONÇALVES et al., 2016; LARA et al., 2019). 

Para garantir a obtenção de estimativas robustas, o teste de Monte Carlo foi utilizado com 

999 replicações. Para definir o tamanho máximo do aglomerado espacial em relação à 

população, foi utilizado o coeficiente de Gini, disponível na estatística de varredura puramente 

espacial, que permite determinar quais aglomerados espaciais não sobrepostos devem ser 

relatados. O coeficiente de Gini ótimo (ou seja, o maior valor possível, com p<0,05) sugere 

qual a proporção da população que deve ser utilizada na composição do aglomerado (HAN et 

al., 2016).   

RESULTADOS  

Taxas de incidência 

A Tabela 1 apresenta as taxas de incidência de leptospirose por sexo e faixa etária em SC 

no período de estudo. A doença foi mais incidente em homens e nas faixas etárias de 15 a 69 

anos. 

Tabela 1 – Taxa específica de incidência de leptospirose, segundo sexo e faixa etária. Santa 

Catarina, 2001- 2015.  

     

Faixa etária (anos) Masculino Feminino Total 

0 a 4  1,2 0,6 0,9 

5 a 9  1,9 0,9 1,4 

10 a 14  7,7 1,9 4,8 

15 a 19  12,9 1,8 7,5 

20 a 39 14,6 2,9 8,8 

40 a 59  15,7 3,3 9,5 

60 a 69  10,3 2,3 6,1 

70 a 79  4,7 1,1 2,6 

80 e mais 1,5 0,6 0,9 
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A Figura 2 mostra a taxa de incidência padronizada de leptospirose por sexo e faixa etária 

ao longo do período de estudo, nos seis municípios selecionados. Na maior parte do período, 

Gaspar e Jaraguá do Sul apresentaram as maiores incidências. Houve um pico epidêmico da 

doença em 2008, quando a incidência variou de 39 a 78 por 100.000 habitantes entre os 

municípios, e um segundo pico em 2011. O Estado também apresentou maior incidência da 

doença em 2008, seguida por 2011. 

 

Figura 2 – Taxa de incidência padronizada ao longo do tempo, segundo município e Estado. 

Santa Catarina, 2001 - 2015.  

 

 

Geocodificação dos casos de leptospirose 

A maioria dos casos de leptospirose geocodificados foram localizados dentro da área 

denominada como urbana pelo Censo do IBGE realizado em 2010, em cada um dos seis 

municípios. A distribuição destes casos, por município, pode ser observada na Figura 3. 
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Figura 3 - Casos de leptospirose geocodificados pelo endereço residencial nos seis municípios 

estudados. Santa Catarina, 2000 - 2016.  

 

 

Identificação de aglomerados de leptospirose 

A estatística de varredura puramente espacial não detectou aglomerados significativos em 

nenhum dos seis municípios, não sendo possível utilizar o coeficiente de Gini para definir o 

tamanho máximo do aglomerado espacial em relação à população. Por isso, nas demais 

estatísticas de varredura realizadas (espaço-temporal e variação espacial das tendências 

temporais), optou-se por adotar a porcentagem padrão de, no máximo, 50% da população para 

todos os municípios, com precisão do tempo em anos, sem sobreposição espacial e temporal 

dos aglomerados (KULLDORFF, 1997, 2015). A estatística de varredura de variação espacial 

das tendências temporais também não detectou aglomerados significativos.  
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A varredura espaço-temporal detectou aglomerados significativos em todos os municípios 

em 2008. Em Jaraguá do Sul houve aglomerados em 2008-2009, 2008-2011 e 2011.  As Figuras 

4 a 9 apresentam a localização geográfica e os períodos em que aglomerados aconteceram, bem 

como os respectivos riscos relativos. Na análise de varredura, o risco relativo de um aglomerado 

espacial representa quanto a doença em estudo é mais frequente na região e período de tempo 

detectado, do que em qualquer outra região em todo o período de estudo ou mesmo naquela 

região em qualquer outro período de tempo que não o detectado no aglomerado. 

Em Blumenau foram identificados dois aglomerados em 2008: o primeiro com 229 setores 

censitários e risco relativo de 7,5, abrangendo toda a metade norte do município e, o segundo, 

com 184 setores censitários e risco relativo de 6,6 (Figura 4-A). Isto significa que o risco de 

contrair leptospirose no ano de 2008 foi 6,5 vezes maior no primeiro aglomerado espaço-

temporal e 5,6 vezes maior no segundo aglomerado espaço-temporal, do que fora deles. Esses 

aglomerados abrangem, espacialmente, cerca de 83% da população do município, mas 

temporalmente, apenas o ano de 2008. Destaca-se que, inclusive, pertencem a estes 

aglomerados, alguns setores rurais, onde normalmente são registrados poucos casos e a 

população é pequena.   

Em Camboriú foi identificado um aglomerado em 2008, localizado no centro da área urbana 

do município, com 39 setores censitários, abrangendo 47% da população do município, com 

risco relativo de 19,7, (Figura 5-A).  

Em Gaspar houve um aglomerado significativo em 2008, localizado na região centro-oeste 

do município, com 44 setores censitários que representam 41% da população do município e 

risco relativo de 8,5 (Figura 6-A). Apenas um setor censitário do aglomerado é do tipo rural; os 

demais são todos urbanos.   

Itajaí apresentou um aglomerado significativo em 2008, localizado na porção oeste do 

município, com 140 setores censitários, correspondendo a 52% da população do município e 

risco relativo de 16,1. Este aglomerado abrange 5 setores rurais; os demais são urbanos (Figura 

7-A).  

Em Jaraguá do Sul foram identificados três aglomerados, sendo o maior deles com 56 

setores censitários e risco relativo de 2,6 para o período de 2008 a 2011. O segundo aglomerado, 
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com 16 setores, apresentou risco relativo de 6,5 para o ano de 2011. O terceiro e menor dos 

aglomerados contém apenas um setor censitário, com risco relativo de 39,7, para o período de 

2008 a 2009, localizado na região central do município. Os três aglomerados contêm 36% da 

população do município e 19% de setores censitários do tipo rural, principalmente ao sul do 

maior aglomerado (Figura 8-A). Ao todo, Jaraguá do Sul tem 215 setores censitários.  

Navegantes apresentou um aglomerado significativo em 2008, com 35 setores censitários, 

todos urbanos (46% da população do município) e risco relativo de 13,5 (Figura 9-A). 

Análise das áreas de risco de desastres 

Cada um dos seis municípios em estudo foi mapeado em áreas de risco de desastres naturais, 

segundo o tipo: hidrológico ou movimento de massa. Os mapas estão apresentados nas Figuras 

4 a 9 (B). 

As áreas de risco de desastres naturais, tanto hidrológicos como de movimentos de massa, 

apresentadas nos mapas coincidem, em grande parte, com as áreas onde foram detectados 

aglomerados de altas taxas de leptospirose na análise espaço-temporal. São áreas 

predominantemente urbanas, que abrigam a grande maioria da população desses municípios, e 

são cortadas por rios passíveis de transbordamento em eventos chuvosos.  

Distribuição espacial dos casos de leptospirose 

Para verificar a validade do modelo, os casos de leptospirose, anteriormente geocodificados, 

foram espacializados, em cada um dos seis municípios. Observou-se a maioria destes casos nas 

áreas dos aglomerados de altas taxas da doença detectados na análise, nas áreas de risco de 

desastres naturais consideradas neste estudo e próxima aos rios presentes nestes municípios. A 

distribuição destes casos e a indicação das áreas urbanas dos municípios pode ser observada 

nas Figuras 4 a 9 (C). 
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Figura 4 - Aglomerados espaço-temporais para leptospirose (A), áreas de risco de desastres 

naturais (B) e distribuição espacial dos casos (C) no município de Blumenau em SC, de 2000 a 

2016. 
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Figura 5 - Aglomerados espaço-temporais para leptospirose (A), áreas de risco de desastres 

naturais (B) e distribuição espacial dos casos (C) no município de Camboriú em SC, de 2000 a 

2016. 
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Figura 6 - Aglomerados espaço-temporais para leptospirose (A), áreas de risco de desastres 

naturais (B) e distribuição espacial dos casos (C) no município de Gaspar em SC, de 2000 a 

2016. 
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Figura 7 - Aglomerados espaço-temporais para leptospirose (A), áreas de risco de desastres 

naturais (B) e distribuição espacial dos casos (C) no município de Itajaí em SC, de 2000 a 2016. 
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Figura 8 - Aglomerados espaço-temporais para leptospirose (A), áreas de risco de desastres 

naturais (B) e distribuição espacial dos casos (C) no município de Jaraguá do Sul em SC, de 

2000 a 2016. 
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Figura 9 - Aglomerados espaço-temporais para leptospirose (A), áreas de risco de desastres 

naturais (B) e distribuição espacial dos casos (C) no município de Navegantes em SC, de 2000 

a 2016. 
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DISCUSSÃO 

A leptospirose em SC foi mais incidente em homens, na faixa etária de 15 e 69 anos. Embora 

não haja evidência científica de alguma predisposição que possa favorecer a infecção nos 

homens e nem nesta faixa etária, estudos relatam maior incidência, internação e mortalidade 

pela doença em homens com idade economicamente ativa (GONÇALVES et al., 2016, SOUZA 

et al., 2011). Acredita-se que os fatores de exposição estejam relacionados à ocupação, mas 

principalmente a situações de enchentes, já que os locais prováveis de infecção são, em geral, 

áreas urbanas (79,2%) e ambientes domiciliares (41,5%) (BRASIL, 2018; MS, 2019).  

Na série histórica estudada, as maiores incidências de leptospirose foram registradas no ano 

de 2008, em cinco dos seis municípios; a exceção foi o município de Jaraguá do Sul que 

registrou a maior incidência em 2011, seguida por 2008. Segundo a Defesa Civil de Jaraguá do 

Sul, 65% da população do município foi atingida pelo desastre de janeiro de 2011, enquanto 

35% foi atingida pelos desastres ocorridos no último trimestre de 2008 (SILVA, 2014). Esses 

aumentos expressivos na incidência ocorreram em períodos pós-enchentes, tanto em 2008 como 

em 2011 (SILVA DIAS 2009; SILVA, 2014).  

As análises espaciais e de variação espacial das tendências temporais não detectaram 

aglomerados significativos nos seis municípios. Apenas aglomerados espaço-temporais foram 

significativos, o que indica que a interação entre espaço, casos encontrados em áreas de risco 

de desastres naturais, e tempo, casos encontrados no ano de ocorrência do desastre, foi 

determinante para detectar aglomerados de altas taxas de leptospirose em locais e em momentos 

específicos. Assim, a ocorrência de altas taxas incidência não esteve associada a um 

determinado local ou a um determinado período de tempo, isoladamente. Alguns locais 

estiveram mais susceptíveis em determinados intervalos de tempo. 

A maioria dos casos de leptospirose espacializados e a maioria dos aglomerados detectados 

ocorreram em área urbana. Esta área concentra a maioria dos habitantes dos municípios, e é 

onde normalmente ocorrem acumulação populacional de baixa renda e condições inadequadas 

de saneamento e coleta de lixo, que podem ocasionar infestação de roedores infectados. 

Pelissari et al. (2011) observaram que há diferença nos fatores envolvidos na transmissão da 

leptospirose em áreas urbanas e rurais. Na área urbana ocorre o surto epidêmico precedido pelo 

aumento das chuvas, relacionando a doença a baixos níveis socioeconômicos, bem como às 
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precárias condições ambientais da residência e de seu entorno. Na área rural, a ocorrência da 

doença está mais associada às atividades agrícolas, como plantação de arroz e lavoura irrigada. 

Neste estudo, além de evidenciar que os casos de leptospirose ocorrem, em sua maioria, em 

áreas urbanas, observou-se que a população com maior incidência de leptospirose é aquela que 

reside em áreas de risco mapeadas, pois os aglomerados coincidiram, em parte ou totalmente, 

com os locais de maior ocorrência de desastres naturais. Em todos os municípios estudados, as 

áreas onde se situavam os aglomerados de doença possuíam algum mapeamento de risco 

hidrológico ou de movimentos de massa, ou eram margeadas por rios, passíveis de 

transbordamento em ocasião de alto volume de chuvas, causando inundação.  

A maioria dos aglomerados detectados ocorreram no ano de 2008, quando se deu o maior 

desastre natural de SC até então (SILVA DIAS, 2009). Eventos hidrológicos são muito comuns 

no nordeste de SC, onde estão localizados os municípios estudados (UFSC, 2013ab), devido as 

características geomorfológicas do terreno, condições climáticas e uso da terra e, 

particularmente naquele ano, as chuvas atingiram volumes nunca antes registrados, 

principalmente nas regiões da Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Litoral Norte, e 

desencadearam inundações, enxurradas, deslizamentos de terra e corridas de solo/lama em 

vários municípios do nordeste do Estado (SILVA DIAS, 2009; ZUCCO et al., 2010; XAVIER 

et al., 2014a, 2014b; LONDE et al., 2015). Segundo as Avaliações de Danos (AVADANS), 

documento oficial da Defesa Civil para notificar a ocorrência de um desastre na época, o 

município de Blumenau registrou volume de chuva de 112mm em seis horas, 500mm em dois 

dias e 588mm ao final de cinco dias seguidos – um grande volume de chuva em um curto 

período de tempo, sem condições adequadas de escoamento da água. Houve inundação parcial 

da área central e de vários bairros, devido ao transbordamento do rio Itajaí-Açú, além de 

“violentos deslizamentos e desbarrancamentos de médias e grandes proporções”, segundo o 

documento. Em Camboriú, de 21 a 23 de novembro choveu 262mm, fechando o mês muito 

acima da média para o período, com 466mm. Houve enxurrada, alagamento, deslizamento e 

aumento no nível do rio. Em Gaspar, intensas chuvas entre os dias 21 e 24 de novembro foram 

registradas, atingindo 514mm e causando forte enxurrada, inundação brusca e deslizamento 

(S2ID, 2018).  
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Ainda segundo as AVADANS, em Itajaí, além da chuva local de 472mm registrada em 

quatro dias, sendo 190mm em apenas um dia, o município sofreu os impactos do alto volume 

de chuva que caiu no médio e baixo vale do rio Itajaí-Açú. Isso causou o transbordamento dos 

rios Itajaí-Açú e Itajaí Mirim no município. Em Jaraguá do Sul, foi registrada chuva acima do 

normal no mês todo de novembro (1100mm), com maior intensidade nos dias 21, 22 e 23 

(600mm). Em Navegantes, a chuva atingiu 325mm no período de 21 a 25 de novembro, sendo 

que a média para o mês é de aproximadamente 160mm. As fortes chuvas ocasionaram 

enxurradas e o transbordamento do rio Itajaí-Açú e de alguns ribeirões do município. Alguns 

destes municípios ainda relataram o comprometimento da rede de distribuição de água, do 

tratamento de água e esgoto, e da coleta e tratamento do lixo no período pós-desastre (S2ID, 

2018), condições estas consideradas favoráveis para a transmissão da leptospirose. 

Jaraguá do Sul apresentou aglomerado de casos também para o ano de 2011, quando foi 

bastante atingido pelas fortes chuvas daquele ano (SILVA, 2014). Este município apresentou 

aglomerados um pouco diferentes, pois não estavam localizados totalmente na região urbana, 

onde geralmente ocorre a maioria dos casos de leptospirose. Isto pode ter ocorrido porque as 

áreas com maior número de casos tinham população proporcionalmente maior do que as áreas 

com menos casos, o que fez com que as taxas fossem maiores nas áreas menos populosas. Trata-

se da parte sul do município, que apresentou poucos casos de leptospirose espalhados em uma 

área extensa com população pequena, pois são setores do tipo rural. Isto resultou em taxas altas, 

o que pode ter favorecido a detecção destes setores como parte do aglomerado.  

Embora a leptospirose apresente um comportamento sazonal devido ao aumento do volume 

e intensidade das chuvas no verão, as epidemias em SC aconteceram principalmente após 

grandes desastres hidrológicos (SANTOS et al., 2012), que não necessariamente ocorreram 

nessa estação. Por exemplo, a maior incidência no período estudado se deu em consequência 

do evento que ocorreu em novembro de 2008. 

O SaTScan tem sido utilizado no Brasil e no mundo, revelando importantes resultados na 

área da saúde pública. Com a técnica de estatística de varredura utilizada, ou seja, a espaço-

temporal, foi possível identificar áreas e períodos de maior incidência da doença, caracterizando 

a ocorrência de epidemias e não apenas um aumento aleatório no número de casos.  
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Este método também pode ser utilizado para identificar e mapear áreas de risco endêmicas, 

através da estatística de varredura puramente espacial, que não leva em conta o tempo. Neste 

caso, não devem considerados os casos ocorridos em períodos de desastres naturais. Assim, a 

prevenção da leptospirose poderia ser mais específica, também em locais onde as causas não 

estão diretamente relacionadas aos desastres. 

Nem sempre é possível prever os desastres naturais ou sua intensidade, pois isto depende 

das características da região e do evento meteorológico envolvido (SILVA DIAS, 2009, 2014). 

Mas depois de sua ocorrência, é possível aplicar medidas de vigilância para prevenir as 

epidemias de leptospirose, seja a partir da redução da exposição individual e coletiva após às 

enchentes, ou a partir da prevenção dos desastres naturais, que envolvem problemas 

socioambientais. Quanto melhor os fatores de risco forem identificados e compreendidos, mais 

as intervenções poderão ser adequadamente direcionadas para o nível individual e comunitário, 

e prevenir a doença com sucesso (WHO, 2010). 

A principal limitação do estudo foi a utilização de dados de leptospirose secundários. Com 

isto não foi possível verificar a qualidade das informações e nem melhorar o preenchimento 

incompleto dos endereços nas fichas do SINAN, prejudicando a qualidade da geocodificação. 

Entretanto, o fato de os dados de leptospirose e também os dados de mapeamento das áreas de 

risco de desastres naturais pertencerem a órgãos públicos, indicam que oficialmente o dado 

serve de referência para o estudo proposto. Quanto ao uso do endereço residencial para 

geocodificar o caso, embora apenas pouco mais de 40% da infecção por leptospirose aconteça 

na residência, esta foi a melhor informação de localização do indivíduo possível de obter. Outra 

limitação encontrada foi o uso do centroide do setor censitário como unidade de agregação, pois 

devido as formas irregulares de muitos setores, alguns casos podem estar mais próximos de 

centroides de setores vizinhos. Apesar disto, considerou-se que estas limitações não 

invalidaram o estudo. 

CONCLUSÃO  

A maior incidência de leptospirose em SC ocorreu em homens com idade economicamente 

ativa. Na espacialização dos casos, observou-se que eles estão concentrados na área urbana, em 

todos os seis municípios. Os municípios de Camboriú, Gaspar, Itajaí e Navegantes 

apresentaram um aglomerado espaço-temporal cada um com altas taxas de incidência, no ano 
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de 2008. Blumenau apresentou dois aglomerados em 2008 e Jaraguá do Sul apresentou três 

aglomerados em 2008 e 2011. Os períodos em que esses aglomerados ocorreram coincidem 

com os de ocorrência de desastres naturais mais severos, com destaque para o ano de 2008, 

quando todos os municípios estudados foram atingidos. Isto explica porque aglomerados 

significativos foram encontrados apenas na estatística de varredura espaço-temporal, mas não 

na espacial, pois, a interação entre o tempo (momento da ocorrência do desastre) e o espaço 

(áreas de risco de desastres naturais) foram fatores determinantes para a formação dos 

aglomerados. Assim sendo, constatou-se que a população com maior incidência de leptospirose 

nos seis municípios estudados é aquela que residia em áreas de risco e próxima de locais 

susceptíveis à ocorrência de desastres naturais, nos anos de 2008 e 2011.  
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RESUMO 

OBJETIVO: Identificar fatores ambientais, climáticos e demográficos associados à incidência 

de leptospirose nos municípios de Santa Catarina, no período de 2001 a 2015, levando em conta 

uma possível dependência espacial.  

MÉTODOS: Trata-se de um estudo ecológico agregado por município. Para avaliar a 

associação entre a incidência de leptospirose e os fatores em estudo (temperatura, altitude, 

ocorrência de desastres naturais, entre outros), levando em conta a dependência espacial, foram 

utilizados modelos de regressão linear e modelos com efeitos espaciais globais (spatial error). 

RESULTADOS: A altitude mínima, a temperatura máxima e a existência de área de risco no 

município foram as variáveis que mais contribuíram para explicar a variabilidade com a taxa 

de incidência. Após levar em conta a dependência espacial, apenas a variável altitude mínima 

se manteve significativa.  As regiões de menor altitude, onde foram registradas as maiores taxas 

de leptospirose, correspondem à porção leste do estado, próximo à região costeira, onde, é 

frequente a ocorrência de enchentes, enxurradas e inundações. Não foram detectadas 

associações com fatores demográficos. 
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CONCLUSÕES: A incidência de leptospirose em Santa Catarina mostrou-se associada a fatores 

ambientais, em particular, à altitude mínima, mesmo ao considerar a estrutura de dependência 

espacial presente nos dados. O modelo spatial error permitiu modelar adequadamente a 

autocorrelação espacial.  

 

DESCRITORES: Leptospira, Incidência, Desastres naturais, Regressão linear, 

Autocorrelação espacial.  

 

INTRODUÇÃO 

A leptospirose é uma infecção bacteriana que acomete, principalmente, algumas espécies 

de roedores e de animais silvestres e domesticados. Os casos em humanos resultam do contato 

com a urina de roedores infectados, de forma direta ou indireta como, por exemplo, por meio 

da exposição ao lixo, detritos, esgoto, água ou lama contaminada, entre outros. Em particular, 

na presença de inundações, alagamentos ou enxurradas, essas bactérias se espalham 

rapidamente através da água e, uma vez em contato com a pele ou mucosas, penetram no 

organismo provocando o contágio1. 

Esta doença adquiriu importância social e econômica devido ao seu impacto em diversas 

áreas, desde o custo financeiro com internações hospitalares, tratamentos, tempo potencial de 

vida perdido até a repercussão em transações do comércio internacional de produtos de origem 

animal 2. No Brasil, o custo das internações de pacientes com leptospirose na rede pública em 

2007 foi de R$ 831,5 mil (US$ 439.9 mil), o tempo de vida perdido em consequência da doença 

foi de 15 dias de vida/1.000 habitantes e, nos casos de óbito, a perda foi de 30 anos para cada 

óbito, em média3. A letalidade para os casos de leptospirose no Brasil poder chegar a 40%, nos 

casos mais graves4. 

No Brasil, a leptospirose é considerada uma doença endêmica, que atinge todo o território 

nacional, mas torna-se epidêmica em períodos chuvosos, principalmente nas áreas urbanas, 

devido à ocorrência de enchentes em áreas susceptíveis a desastres naturais5,6. 

De 2001 a 2016, apenas três estados não registraram casos da doença em alguns destes 

anos: Roraima, Tocantins e Piauí. No acumulado do período, Santa Catarina (SC), na região 
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Sul, foi o estado com a terceira maior incidência de leptospirose do Brasil, atrás apenas do Acre 

e do Amapá, ambos localizados na região Norte7.  

O estado de SC, particularmente em sua região costeira, apresenta características 

geomorfológicas que favorecem a ocorrência de desastres naturais, como inundações, 

enxurradas e movimentos de massa. Condições climáticas, geológicas e de uso da terra 

contribuem para elevar o risco de ocorrência desses eventos. Inundações e enxurradas 

constituem 43% dos desastres mais recorrentes no estado8; movimentos de massa que incluem 

deslizamentos de terra e corrida de massa–solo/lama também são frequentes. Segundo o Atlas 

Brasileiro de Desastres Naturais, o estado apresentou o segundo maior número de ocorrências 

de inundações do Brasil entre 1991 e 20129. Neste período, as enxurradas foram mais frequentes 

na parte leste do Estado, onde encontra-se a bacia do rio Itajaí-Açu. Em particular, em 2008, 

esta região foi o cenário de um dos maiores desastres de SC até então10,11.  

O estudo de fatores climáticos e ambientais potencialmente associados a doenças de 

transmissão vetorial, entre elas a leptospirose, é essencial para conhecer a dinâmica destas 

doenças em determinado local e o modo como esses fatores influenciam sua ocorrência. Um 

método estatístico amplamente utilizado para esse fim é o ajuste de modelos de regressão, entre 

eles, os modelos lineares generalizados. Uma característica comum em dados geográficos e que 

pode levar à perda de poder explicativo na inferência estatística é a presença de autocorrelação 

ou dependência espacial na incidência da doença, gerando viés nas estimativas e nos testes de 

hipóteses. Para resolver esta limitação, os modelos de regressão empregados nas análises de 

dados geográficos devem incorporar a estrutura espacial dos dados12.  

O objetivo deste estudo é identificar fatores ambientais, climáticos e demográficos 

associados à incidência de leptospirose nos municípios de SC, no período de 2001 a 2015, 

levando em conta uma possível dependência espacial.  

 

METODOLOGIA 

 

Área de estudo  

Localizado na região sul do Brasil, o estado de SC está atualmente dividido em 295 

municípios que compreendem uma área total de 95.730,921 Km² 13. Neste estudo foram 
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considerados 293 municípios, pois dois foram emancipados apenas em 2013. O clima 

predominante na região é o subtropical, sujeito a variações de acordo com o relevo regional. É 

relativamente comum a ocorrência de geadas e neve no oeste do estado, enquanto no litoral o 

clima é mais quente, podendo atingir altas temperaturas durante o verão. A Figura 1 mostra a 

localização geográfica do estado de SC e sua divisão em mesorregiões, no Brasil e deste na 

América do Sul.  

Dados da doença e da população residente 

Informações, em bases anuais, sobre o número de casos confirmados de leptospirose, bem 

como o tamanho da população residente, segundo sexo e faixa etária, para o período de 2001 a 

2015, foram obtidas no site do Departamento de Informática do SUS-DATASUS, para cada 

município de SC. Os dados populacionais foram obtidos do Censo demográfico de 2010 e as 

estimativas nos demais anos foram feitas pela Rede Interagencial de Informação para a Saúde 

- RIPSA.  

Taxa de incidência de leptospirose 

A taxa de incidência de leptospirose para o período de estudo, em cada município, 

padronizada por sexo e faixa etária, foi obtida pelo método de padronização direta. Utilizou-se 

como padrão a população do estado de SC em 2010. Esta padronização visa evitar a influência 

de variações na composição etária e de sexo da população na comparação da incidência entre 

os municípios.  

Dados climáticos e ambientais 

Os dados de temperatura do ar foram adquiridos do Climate Prediction Center (CPC) 

(www.cpc.ncep.noaa.gov), pertencente à National Oceanic and Atmospheric Administration 

(NOAA). Baseados em observação diária da superfície terrestre e interpolados em ponto de 

grade de 0,5 grau para todo o globo14, os dados de temperatura do ar máxima e mínima foram 

obtidos e a partir destes, os dados de temperatura média. Foram extraídos os valores anuais 

mínimos, médios e máximos mais próximos da localização geográfica da sede dos municípios 

de SC, e calculado o valor médio de cada variável para o período do estudo. 
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Os dados de altitude foram obtidos do Banco de Dados Geomorfométricos do Brasil – 

Topodata (www.dsr.inpe.br/topodata/) que oferece produtos para o território nacional, 

elaborados a partir de imagens raster do Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM) 

disponibilizados pelo United States Geological Survey (USGS). Através de arquivos vetoriais 

do tipo shapefile, foi calculada a altitude mínima, média e máxima para cada município de SC. 

As informações sobre os desastres naturais ocorridos no Brasil são registradas pela 

Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil –SEDEC, conforme a Classificação e 

Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE), e disponibilizadas pelo Sistema Integrado 

de Informações sobre Desastres – S2ID. Foram obtidos o número de desastres naturais 

ocorridos em cada município de SC durante o período de estudo. Foram selecionados apenas 

os desastres considerados capazes de carregar a bactéria Leptospira presente no solo:  

deslizamentos, corrida de massa–solo/lama, inundações, enxurradas, alagamentos e chuvas 

intensas. Um desastre pode envolver a ocorrência de um ou mais desses eventos 

simultaneamente. 

Os municípios de SC com risco histórico de desastres naturais foram mapeados pelo 

Serviço Geológico do Brasil, também conhecido como CPRM (Companhia de Pesquisa de 

Recursos Minerais), para indicar possíveis áreas de ocorrência de inundações, alagamentos, 

enxurradas e movimentos de massa. Alguns municípios utilizam mapeamento de risco próprio. 

Estes dados foram fornecidos pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres 

Naturais (Cemaden) e utilizados para indicar a existência de área de risco mapeada para 

desastres do tipo hidrológico ou geológico nos municípios e o tamanho da área dentro do 

município (%).  

Os dados de população e área territorial no ano de 2010 foram utilizados para calcular a 

densidade demográfica dos municípios (habitantes/km²) através do software QGIS. A 

proporção de população residente em domicílio na área urbana em relação à população total do 

município foi obtida através do resultado do Censo Demográfico de 2010, disponibilizado pelo 

IBGE.  
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Análise estatística 

Inicialmente, para avaliar a associação entre a incidência de leptospirose em SC e os fatores 

climáticos, ambientais e demográficos, foi ajustado um modelo de regressão linear múltipla. A 

variável dependente foi o logaritmo natural da taxa padronizada de leptospirose em cada 

município.  Como alguns municípios não tiveram casos de leptospirose, antes da transformação 

logarítmica foi adicionado o valor “um” às taxas de todos os municípios. As variáveis 

independentes foram temperatura mínima, média e máxima, altitude mínima, média e máxima, 

número de ocorrências de desastres naturais, existência de área de risco de desastres naturais 

(sim/não), proporção do tamanho da área de risco em relação ao tamanho do município (%), 

densidade populacional (hab/km²) e proporção de população residente em domicílio na área 

urbana (%) em cada município. Dado o grande número de variáveis explicativas, foi utilizado 

o método stepwise forward. A princípio, foram ajustados modelos de regressão simples para 

cada variável explicativa. A seguir, as variáveis foram inseridas uma a uma no modelo, de 

acordo com o coeficiente de determinação (R2) do modelo simples (do maior para o menor). O 

critério para decidir se uma variável deveria permanecer no modelo foi o p-valor do teste t para 

o seu coeficiente ser menor do que 0,10 e o p-valor do teste da razão de verossimilhanças (que 

compara o modelo com a variável em questão com o modelo sem a variável) ser menor do que 

0,05.  

Após a obtenção do modelo final, foi feita a análise de resíduos, através dos gráficos entre 

os resíduos e os valores ajustados e dos resíduos padronizados (Normal Q-Q). Devido à 

natureza dos dados distribuídos geograficamente no espaço, é possível que o modelo não tenha 

conseguido explicar a dependência espacial da incidência da doença entre os municípios, 

resultando em dependência nos resíduos. Para avaliar esta suposição, foi utilizado o Índice de 

Moran, que indica como os valores estão correlacionados no espaço12. Ele testa a hipótese nula 

de independência espacial contra a hipótese alternativa de dependência espacial. Este índice foi 

obtido a partir da construção da matriz de vizinhança por contiguidade do tipo queen entre os 

municípios, que considera vizinhos os municípios que fazem divisa um com o outro, a quem 

foi atribuído o mesmo peso. Cada município se relacionou, em média, com 5 vizinhos. 

Tendo sido observada a presença de autocorrelação espacial, optou-se por utilizar modelos 

que consideram a estrutura de correlação encontrada e a incorporam como um parâmetro no 
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modelo de regressão linear gerado. Tratam-se dos modelos com efeitos espaciais globais: o 

modelo spatial lag que atribui à variável dependente a correlação espacial e o modelo spatial 

error que considera a correlação espacial como um ruído (erro) a ser removido15. Foram 

seguidas as etapas do processo de decisão do teste Multiplicador de Lagrange, para escolher o 

melhor modelo a ser utilizado16. Após o ajuste do modelo selecionado, os resíduos foram 

testados novamente pelo Índice de Moran, para verificar se a dependência espacial foi 

eliminada. A normalidade foi verificada através do gráfico dos resíduos (Normal Q-Q).  

A análise foi realizada com o auxílio dos softwares R e QGIS versão 2.18. 

RESULTADOS 

A Figura 2 mostra o mapa com as taxas de incidência de leptospirose padronizada para o 

período de 2001 a 2015, em todos os municípios de SC. As maiores incidências foram 

encontradas nas porções leste e oeste de SC, indicando agrupamentos de municípios com taxas 

de incidência semelhantes e possível correlação espacial entre eles.  

A Tabela 1 apresenta as estimativas dos modelos de regressão simples. Com exceção da 

variável proporção de população residente em domicílio na área urbana, as demais foram 

significativamente associadas à taxa de incidência de leptospirose, sendo que a altitude mínima 

apresentou o maior valor de R².  

A Tabela 2 apresenta as estimativas dos parâmetros dos modelos de regressão linear e 

espacial ajustados. Segundo o modelo final de regressão linear múltiplo, as variáveis 

independentes significativas que explicam a variabilidade da taxa de incidência foram a altitude 

mínima, a temperatura máxima e a existência de área de risco no município. A análise de 

resíduos apontou a existência de alguns outliers, mas as suposições de normalidade e 

homocedasticidade estavam satisfeitas. 

O Índice de Moran foi 0,24 (p-valor <0,0001), apontando para existência de dependência 

espacial nos resíduos e para a necessidade de utilização de um modelo de regressão que 

incorpore esses efeitos espaciais. O teste Multiplicador de Lagrange sugeriu dois modelos 

possíveis: spatial lag (SAR) e spatial error (CAR). Na primeira etapa do processo de decisão, 

ambos os modelos apresentaram significância estatística (p<0,0001). Na segunda etapa, em que 
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o diagnóstico é mais robusto, ambos os modelos não foram significativos. Optou-se pelo 

modelo spatial error, cujo nível descritivo foi menor (p=0,20), tornando-o o mais adequado a 

ser aplicado.  

O coeficiente de Akaike (AIC) para esse modelo foi menor do que o do modelo linear, 

indicando melhor ajuste, com coeficiente autoregressivo (lambda) igual a 0,52, que representa 

a parte não aleatória do erro. O teste de Moran aplicado aos resíduos do modelo de regressão 

com efeitos espaciais indicou a eliminação da dependência espacial existente (I = 0,02 e p-valor 

= 0,26). Novamente foi observada normalidade e homocedasticidade na análise dos resíduos 

desse modelo.  

A distribuição espacial dos resíduos dos modelos de regressão linear e spatial error estão 

apresentadas na Figura 3. No modelo linear, o Índice de Moran indicou maior número de 

resíduos positivos no leste e oeste de SC, enquanto os resíduos negativos estavam localizados 

preferencialmente na porção central do estado. No modelo espacial, o Índice de Moran sugeriu 

menor variabilidade, além de aleatoriedade geográfica na distribuição dos resíduos indicando 

este modelo como o mais adequado. Segundo as estimativas do modelo, para cada aumento de 

100m na altitude mínima, o risco de doença diminui em aproximadamente 18%. 

DISCUSSÃO 

Este estudo investigou a associação entre a incidência de leptospirose e fatores ambientais, 

climáticos e demográficos nos municípios de SC. As maiores incidências ocorreram em 

municípios com menor altitude, maior temperatura, que apresentaram áreas de risco para 

eventos hidrológicos e de movimento de massa. Entretanto, quando esses fatores foram 

considerados conjuntamente para explicar a variabilidade das taxas de incidência, e tendo sido 

levada em conta a estrutura espacial dos dados, apenas a altitude permaneceu significativamente 

associada à incidência. Isto não significa que a doença não seja influenciada pelos demais 

fatores citados, mas que, uma vez conhecida a altitude, tais fatores não acrescentam 

informações adicionais para explicar a variabilidade da incidência. É razoável considerar que 

tais fatores não ocorram isoladamente, mas estejam associados entre si. De fato, altas 

temperaturas são comumente registradas nos locais onde as elevações são menores, ou seja, 

espacialmente, temperatura e altitude contêm, em grande parte, a mesma informação 

ambiental17. Do mesmo modo, áreas de risco de desastres hidrológicos, como inundação e 
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alagamento, estão localizadas próxima de rios, em locais de menor altitude. Tais áreas são mais 

propícias à ocupação humana por serem mais planas, mas esta característica acaba por favorecer 

o acúmulo de água em situações de desastres hidrológicos18. Por isso, a variável altitude 

conseguiu agregar em si as informações de temperatura e áreas de risco, e mesmo variando no 

espaço, não apresentou dependência espacial entre os municípios. 

Neste estudo, foi identificada uma associação inversa entre a incidência de leptospirose e a 

altitude mínima, ou seja, a doença ocorre com maior frequência em locais de menor altitude. 

Este resultado é corroborado por vários outros estudos no Brasil e no mundo19-22.  

Barcellos et al.23 (2003) analisaram a distribuição de casos de leptospirose nos municípios 

do Rio Grande do Sul, Brasil, em 2001. O estado foi dividido em três faixas de altitude (0 a 

300, 300 a 800 e >800 metros) e os autores constataram que 85,6% dos casos estavam 

localizados nas áreas de menor altitude, enquanto nas maiores altitudes, as taxas foram 

significativamente inferiores à média.  

Em outro estudo no Rio Grande do Sul, entre 2008 e 2012, Schneider et al.24 (2015) 

concluíram que um maior número de casos de leptospirose estava associado à interação entre 

altitude e declividade. As maiores taxas de leptospirose foram registradas nos municípios das 

áreas central e norte de SC, principalmente em altitudes mais baixas. Os casos urbanos estavam 

mais concentrados nas áreas metropolitanas dos municípios com baixa altitude, incluindo a 

capital do estado, que sofre com frequentes enchentes. 

Péres et al.25 (2019) estudaram as taxas de hospitalização por leptospirose e sua associação 

com a ocorrência de eventos hidrológicos extremos, como inundações, em SC no período de 

2005 a 2014. As regiões costeiras, onde as altitudes são menores, apresentaram taxas de 

internação e número de eventos hidrológicos extremos maiores do que o interior do estado, com 

picos nos meses do verão.  

Neste estudo, as regiões de menor altitude, onde foram registradas as maiores taxas de 

leptospirose, correspondem à toda porção leste de SC, próximo à região costeira. Esta área 

corresponde ao leste das mesorregiões Norte Catarinense e Vale do Itajaí, a região costeira da 

Grande Florianópolis, incluindo a capital, e a mesorregião do Sul Catarinense. Nessas regiões, 

é frequente a ocorrência de enchentes, principalmente enxurradas e inundações8. 
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Em alguns municípios, a taxa de incidência padronizada de leptospirose para o período 

ultrapassou 100 por 100.000 habitantes, enquanto que para o Brasil, a taxa de incidência bruta 

foi de 1,9 e para SC de 0,5 por 100.000 habitantes.  

Vários estudos, em geral de séries temporais, apontam para uma associação entre o volume 

de chuvas (precipitação) e a incidência de leptospirose. Porém, Jorge et al.26 (2017) em estudo 

realizado em Pelotas, município localizado no sul do Brasil, não encontraram associação 

significativa entre leptospirose humana e chuva, que foi acumulada para um período de três 

meses. Aproximadamente um mês após a ocorrência de fortes chuvas, que causam os desastres 

naturais como inundação, enxurrada e deslizamento de terra, é que normalmente ocorre 

aumento expressivo no número de casos de leptospirose11,27. Por isto, este estudo que está 

realizando uma análise espacial, não avaliou a contribuição da chuva diretamente, mas sim a 

existência de áreas de risco de ocorrência de desastres como inundação, enxurrada e 

deslizamento de terra, causados por grandes volumes de chuvas em curtos períodos de tempo.  

Nesse estudo, os resultados apontaram para a existência de aglomerados de municípios com 

taxas semelhantes, mostrando que as taxas de leptospirose em determinado município estão 

correlacionadas com as taxas de seus vizinhos próximos. Embora o limite territorial indique 

separação entre os municípios, muitas vezes eles estão ligados por vias hídricas (rios, córregos 

etc.), que são importantes disseminadores das bactérias Leptospira interrogans. Diesel e 

Ometto28 (2016) observaram que os municípios com mais casos notificados de leptospirose em 

SC no ano de 2008 se encontravam em áreas onde houve maior número de ocorrência de 

inundações, causadas pela elevação do nível dos rios e consequente transbordamento, atingindo 

mais de um município simultaneamente. Assim como a distribuição da doença apresenta 

dependência entre vizinhos próximos, fatores associados à ocorrência da doença também 

devem apresentar tal comportamento geográfico, como as variações ambientais, climáticas e 

demográficas que ocorrem no espaço.  

Há vários anos os modelos espaciais vêm sendo aplicados em estudos ecológicos, pois 

permitem modelar o fenômeno da autocorrelação espacial, frequentemente observado nos 

dados utilizados nesse tipo de estudo, permitindo obter estimativas mais corretas e melhores 

ajustes (menor AIC) do que os modelos de regressão clássicos29.  
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Rood et al.30 (2017) investigaram a distribuição geográfica da incidência de leptospirose na 

Holanda e sua associação com fatores ambientais favoráveis ao surgimento da doença, no 

período de 1995 a 2012, por município. Após observarem a existência de aglomerados espaciais 

da doença que indicaram dependência espacial, utilizaram um modelo autoregressivo espacial, 

o spatial lag, que permitiu identificar associações entre a incidência da doença e a cobertura de 

terra arável, área construída, pastagem e solo argiloso.  

A limitação deste estudo foi a utilização de dados secundários, onde não foi possível 

verificar a qualidade das informações obtidas. Entretanto, como os dados utilizados, tanto da 

leptospirose como das demais variáveis, pertencem a órgãos públicos, oficialmente o dado foi 

considerado adequado para o estudo proposto. Apesar disto, o estudo apresentou como principal 

fortaleza o fato de a modelagem ter considerado a dependência espacial do fenômeno estudado. 

CONCLUSÃO 

A incidência de leptospirose nos municípios de SC no período de 2001 a 2015 mostrou-se 

associada a fatores ambientais, em particular, à altitude mínima. Esta associação permaneceu 

significativa mesmo após controlar para outros fatores climáticos e ambientais (como a 

temperatura máxima e a existência de áreas de risco de desastres naturais) e considerar a 

estrutura de dependência espacial presente em dados geográficos. As maiores incidências 

ocorreram nos municípios com menor altitude. Não foram detectadas associações com fatores 

demográficos, como densidade populacional e proporção de população residente em domicílio 

na área urbana.  

Foi detectada autocorrelação espacial significativa na incidência de leptospirose, indicando 

um padrão não aleatório da distribuição da doença ao longo dos municípios; o modelo spatial 

error permitiu levar em conta adequadamente esta autocorrelação na análise.  

CONFLITO DE INTERESSES: Os autores declaram que não há conflitos de interesses. 

 

FINANCIAMENTO: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq) [bolsa de doutorado de Ana Elisa Pereira Silva]. 

 

 

 

 



88 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

1. Ministério da Saúde (BR), Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância 

Epidemiológica. Doenças infecciosas e parasitárias: guia de bolso. 8. ed rev. Brasília, DF; 

2010. [citado 8 nov 2016]. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_infecciosas_parasitaria_guia_bolso.pdf.  

 

 

2. Delbem ACB, Freire RL, Silva CA, Müller EE, Dias RA, Ferreira Neto JS, Freitas JC. 

Fatores de risco associados à soropositividade para leptospirose em matrizes suínas. Ciência 

Rural. 2004; 34(3):847-852. [citado 12 jan 2017]. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/cr/v34n3/a29v34n3.pdf>.  

 

 

3. Souza VMM, Arsky MLNS, Castro, APB, Araújo, WN. Anos potenciais de vida perdidos e 

custos hospitalares da leptospirose no Brasil. Rev Saúde Pública. 2011;45(6):1001-8. [citado 

1 jan 2017]. Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/rsp/v45n6/3013.pdf>. 

 

 

4. Ministério da Saúde (BR), Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância 

das Doenças Transmissíveis. Leptospirose: diagnóstico e manejo clínico. Brasília, DF; 2014. 

[citado 8 nov 2016]. Disponível em: 

http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2015/janeiro/16/Leptospirose-diagnostico-

manejo-clinico.pdf. 

 

 

5. Ministério da Saúde (BR), Secretaria de Vigilância em Saúde, Coordenação-Geral de 

Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços. Guia de Vigilância em Saúde: volume 

único. 2. ed. Brasília, DF; 2017. [citado 30 jan 2019]. Disponível em: 

http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/outubro/06/Volume-Unico-2017.pdf.  

 

 

6. WHO The Leptospirosis Burden Epidemiology Reference Group. Reducing the Global 

Burden of Leptospirosis. Geneva: World Health Organization; 2010. [citado 20 maio 2019]. 

Disponível em: <https://www.who.int/zoonoses/diseases/lerg_budget.pdf?ua=1>. 

 

 

7. Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde. Informações de Saúde 

(TABNET). Brasília: DATASUS; c2018 [citado 11 set 2018]. Disponível em: 

http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=02. 

 

 

8. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre 

Desastres. Atlas Brasileiro de Desastres Naturais: 1991 a 2012 [atlas]. Volume Santa 

Catarina. Florianópolis, Santa Catarina; 2013b. [citado 18 abr 2017]. Disponível em: 

https://s2id.mi.gov.br/paginas/atlas/.  

 

 



89 

 

 

9. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre 

Desastres. Atlas Brasileiro de Desastres Naturais: 1991 a 2012 [atlas]. Volume Brasil. 

Florianópolis, Santa Catarina; 2013a. [citado 18 abr 2017]. Disponível em: 

https://s2id.mi.gov.br/paginas/atlas/.  

 

 

10. Xavier DR, Barcellos C, Freitas CM. Eventos climáticos extremos e consequências sobre 

a saúde: o desastre de 2008 em Santa Catarina segundo diferentes fontes de informação. 

Ambiente & Sociedade. 2014; 17(4):273-294. http://dx.doi.org/10.1590/1809-

4422ASOC1119V1742014. 

 

 

11. Santos LB, Assis MC, Silva AEP, Angelis CF. Sobre risco, ameaça e vulnerabilidade à 

Leptospirose em situações pós-alagamentos, inundações e enxurradas: reconstruindo o 

episódio do Vale do Itajaí (2008-2009). In: Anais do 1. Congresso Brasileiro sobre Desastres 

Naturais; 14-17 maio 2012; Rio Claro. Rio Claro (SP): Unesp; 2012. p. 1-10. 

 

 

12. Druck S, Carvalho MS, Câmara G, Monteiro, AMV. Análise espacial de dados 

geográficos. Planaltina, DF: EMBRAPA; 2004.  

 

 

13. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Estados@. Rio de Janeiro: IBGE; c2017 

[citado 9 fev 2019]. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/panorama. 

 

 

14. Fan Y, van den Dool H. A global monthly land surface air temperature analysis for 1948–

present. J Geophys Res. 2008; 113. https://doi.org/10.1029/2007JD008470. 

 

 

15. Anselin, L. An introduction to spatial regression analysis in R. Spatial Analysis 

Laboratory, Department of Geography. Urbana-Champaign: University of Illinois and Center 

for Spatially Integrated Social Science. 2003 [citado 15 set 2010]. 

Disponível em: http://sal.agecon.uiuc.edu/stuff main.php#tutorials.  

 

 

16. Anselin, L. Exploring Spatial Data with GeoDa: A Workbook. Spatial Analysis 

Laboratory, Department of Geography. Urbana-Champaign: University of Illinois and Center 

for Spatially Integrated Social Science. 2005. 

 

 

17. Vianello RL, Alves AR. Meteorologia Básica e Aplicações. Viçosa, Minas Gerais: UFV; 

2012  

 

 

18. Tucci CEM. Hidrologia - Ciência e Aplicação. Porto Alegre (RS): Editora ABRH; 2002. 

Controle de enchentes; p. 621-652. 

 



90 

 

 

19. Casanovas-Massana A, Costa F, Riediger IN, Cunha M, Oliveira D, Mota DC, Sousa E, 

Querino VA, Nery Jr N, Reis MG, Wunder Jr EA, Diggle PJ, Ko, AI. Spatial and temporal 

dynamics of pathogenic Leptospira in surface waters from the urban slum environment. Water 

Res. 2018; 130:176-184. https://doi.org/10.1016/j.watres.2017.11.068. 

 

 

20. Gonçalves NV, Araújo EM, Sousa Júnior AS, Pereira WMM, Miranda CSC, Campos 

PSS, Matos MWS, Palácios VRCM. Distribuição espaço-temporal da leptospirose e fatores de 

risco em Belém, Pará, Brasil. Cien Saude Colet. 2016; 21(12):3947-3955.  

DOI:10.1590/1413-812320152112.07022016.  

 

 

21. Lau CL, Clements ACA, Skelly C, Dobson AJ, Smythe LD, Weinstein, P. Leptospirosis 

in American Samoa – Estimating and Mapping Risk Using Environmental Data. PLoS Negl 

Trop Dis. 2012; 6(5): e1669. doi:10.1371/journal.pntd.0001669. 

 

 

22. Mohammadinia A, Alimohammadi A, Saeidian B. Efficiency of Geographically Weighted 

Regression in Modeling Human Leptospirosis Based on Environmental Factors in Gilan 

Province, Iran. Geosciences. 2017; 7(136). https://doi.org/10.3390/geosciences7040136. 

 

 

23. Barcellos C, Lammerhirt CB, Almeida MAB, Santos E. Distribuição espacial da 

leptospirose no Rio Grande do Sul, Brasil: recuperando a ecologia dos estudos ecológicos. 

Cad Saude Publica. 2003; 19(5):1283-1292. [citado 24 ago 2016]. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/csp/v19n5/17801.pdf>.  

 

 

24. Schneider MC, Najera P, Pereira MM, Machado G, dos Anjos CB, Rodrigues RO, 

Cavagni GM, Muñoz-Zanzi C, Corbellini LG, Leone M, Buss DF, Aldighieri S, Espinal MA.  

Leptospirosis in Rio Grande do Sul, Brazil: An Ecosystem Approach in the Animal-Human 

Interface. PLoS Negl Trop Dis. 2015; 9(11). DOI:10.1371/journal.pntd.0004095 

 

 

25. Péres WE, Russo A, Nunes B. The Association between Hydro-Meteorological Events 

and Leptospirosis Hospitalizations in Santa Catarina, Brazil. Water. 2019; 11(1052). 

doi:10.3390/w11051052. 

 

 

26. Jorge S, Schuch RA, Oliveira NR, Cunha CEP, Gomes CK, Oliveira TL, Rizzi C, Qadan, 

AF, Pacce VD, Recuero ALC, Brod CS, Dellagostin AO. Human and animal leptospirosis in 

Southern Brazil: A five-year retrospective study. Travel Med Infect Dis. 2017; 18:46-52. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.tmaid.2017.07.010. 

 

 

27. Londe LR, Conceição RS, Bernardes T, Dias MCA. Flood-related leptospirosis outbreaks 

in Brazil: perspectives for a joint monitoring by health services and disaster monitoring 

centers. Nat Hazards. 2016; 84:1419–1435. Disponível em: DOI 10.1007/s11069-016-2493-8. 



91 

 

 

28. Diesel LE, Ometto JPHB. O uso de geotecnologias para a análise da gestão de risco 

prospectiva: as doenças e a ocorrência das inundações por precipitações pluviométricas no 

estado de Santa Catarina – Sul do Brasil. Territorium. 2016; 23:17-22.  

http://dx.doi.org/10.14195/1647-7723_23_2. 

 

 

29. Dormann CF. Effects of incorporating spatial autocorrelation into the analysis of species 

distribution data. Glob. Ecol. Biogeogr. 2007; 16:129-138. DOI: 10.1111/j.1466-

8238.2006.00279.x. 

 

 

30. Rood EJJ, Goris MGA, Pijnacker R, Bakker MI, Hartskeerl RA. Environmental risk of 

leptospirosis infections in the Netherlands: Spatial modelling of environmental risk factors of 

leptospirosis in the Netherlands. PLoS One. 2017; 12(10): e0186987. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0186987. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

 

Tabela 1. Estimativas dos modelos de regressão linear simples. 

Variáveis explicativas Coeficiente Erro Padrão p-valor R² 

Temperatura mínima (°C) 0,2539 0,0342 <0,01 0,16 

Temperatura média (°C) 0,2595 0,0393 <0,01 0,13 

Temperatura máxima (°C) 0,1841 0,0388 <0,01 0,07 

Altitude mínima (m) -0,0019 0,0002 <0,01 0,24 

Altitude média (m) -0,0014 0,0002 <0,01 0,17 

Altitude máxima (m) -0,0005 0,0002 <0,01 0,03 

Número de desastres naturais 0,0306 0,0155 <0,05 0,01 

Existência de área de risco (sim/não) 0,4986 0,1350 <0,01 0,04 

Tamanho da área de risco (%) 0,0776 0,0315 <0,05 0,02 

Densidade populacional (hab/km²) 0,0006 0,0004 <0,10 0,01 

Residentes na área urbana (%) 0,0013 0,0026 0,62 <0,01 

 

 

Tabela 2. Estimativas dos modelos de regressão linear múltiplo e espacial.  

 Modelo linear múltiplo Modelo spatial error* 

 Coeficiente p-valor Coeficiente p-valor 

Intercepto -0,133 0,89 0,998 0,46 

Altitude mínima (m) -0,002 <0,01 -0,002 <0,01 

Temperatura máxima (°C) 0,086 0,02 0,041 0,45 

Existência de área de risco 0,216 0,09 0,107 0,39 

R² ajustado 0,252 - - - 

Lambda - - 0,519 - 

AIC 779,640 - 740,760 - 

     *Ajustado por temperatura máxima e por existência de área de risco 

 



93 

 

 

 

Figura 1. Localização da área de estudo em Mesorregiões de Santa Catarina. Brasil, América 

do Sul. 
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Figura 2. Taxa de incidência padronizada de leptospirose nos municípios de SC, classificada 

por quantil, de 2001 a 2015. 

 

 

 

 

 

Figura 3. Mapas dos resíduos dos modelos de regressão linear (A) e spatial error (B). 
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RESUMO 

A leptospirose é uma zoonose que apresenta potencial epidêmico, principalmente após fortes 

chuvas que, em excesso, acarretam desastres naturais hidrológicos, como inundações, 

alagamentos e enxurradas, favorecendo surtos e epidemias da doença. Fatores que influenciam 

nestes processos derivam das características do relevo, solo, cobertura vegetal, bacia 

hidrográfica e chuva, algumas destas encontradas na região costeira de Santa Catarina. Portanto, 

a partir do estudo da leptospirose em seis municípios do Estado, com as maiores incidências e 

picos epidêmicos de 2000 a 2015, buscou-se conhecer a tendência desta doença e as variáveis 

climáticas e ambientais associadas à sua ocorrência. Foram ajustados dois modelos com 

resposta Binomial Negativa, um para avaliar a tendência da incidência nos seis municípios 

durante o período de estudo, e o outro para determinar os fatores climáticos e ambientais 

associados à leptospirose. As maiores incidências foram encontradas em 2008 e 2011, com 

picos no mesmo mês ou no posterior de eventos de desastres. A incidência apresentou forte 

comportamento sazonal, sendo maior nos meses do verão, especialmente em dezembro. 

Observou-se tendência de queda na incidência nos municípios estudados, estimada em 3,21% 

ao ano. Os fatores climáticos e ambientais mais fortemente associados foram o número de dias 

de chuva, a temperatura máxima, a presença de enxurrada e a presença de inundação, com 

diferentes impactos entre os municípios. Houve interações significativas, indicando que o efeito 

de inundações na incidência não é o mesmo em todos os municípios e as diferenças nas 

incidências entre os municípios dependem da ocorrência ou não de inundações. 
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Palavras chave: Leptospira, Desastres hidrológicos, Regressão Binomial Negativa. 

INTRODUÇÃO 

A leptospirose é uma doença bacteriana que afeta seres humanos e animais. É a zoonose de 

maior distribuição mundial, ocorrendo em todo o globo, exceto nas regiões polares, sendo mais 

prevalente em regiões tropicais e subtropicais (WHO, 2016). É causada por bactérias do gênero 

Leptospira, presente na urina de animais infectados. O excesso de chuvas e a ocorrência de 

desastres naturais hidrológicos podem favorecer a ocorrência de surtos e epidemias de 

leptospirose (SANTOS et al., 2012; WHO, 2016). Com as fortes chuvas que podem causar 

inundações, alagamentos e enxurradas, essas bactérias, quando dispersas no ambiente, podem 

misturar-se com as águas e provocar o contágio, uma vez que o homem entre em contato com 

essa água contaminada. Nessas situações, a doença pode tornar-se epidêmica (CDC, 2018). 

Também pode ocorrer a infecção humana pelo contato direto com a urina contaminada 

(BRASIL, 2010).  

A transmissão aos seres humanos acontece por meio de cortes e lesões na pele, ou através 

das membranas mucosas dos olhos, nariz e boca, ou se a pele íntegra ficar imersa por longo 

período em água contaminada (BRASIL, 2010). A leptospirose pode ocasionalmente também 

ser transmitida através da água de beber ou da ingestão de alimentos contaminados com a urina 

de animais infectados, frequentemente ratos. É rara a transmissão homem-a-homem. (WHO, 

2016).  

Segundo estimativas geradas a partir de estudos e bases de dados publicados e 

semipublicados (grey literature) de janeiro de 1970 a outubro de 2008, estima-se que a 

leptospirose atinja 1,03 milhões de pessoas e cause 58.900 óbitos por ano em todo o mundo, a 

maioria em homens adultos com idade entre 20 e 49 anos. A morbidade e mortalidade são 

maiores nas regiões mais pobres do globo e em áreas onde a vigilância não é realizada 

rotineiramente, inclusive na região tropical da América Latina (COSTA et al., 2015). 

Nos países de renda alta, a doença está associada principalmente a atividades ocupacionais, 

esportivas e de lazer no campo (PIJNACKER et al., 2016). Nos países de renda média, como o 

Brasil, a ocorrência da leptospirose é principalmente urbana e está associada à problemas 

ocupacionais, de moradia, falta de infraestrutura sanitária básica, densidade populacional e 
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desastres naturais hidrológicos (SOARES et al., 2010; GONÇALVES et al., 2016; PAL e 

HADUSCH, 2017). Além destes, fatores climáticos também têm sido associados à leptospirose, 

como chuva e temperatura, principalmente em estudos onde a análise é temporal, seja por 

semana ou por mês (MASI, 2014; DUTRA et al., 2018).  

Segundo dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN do 

Ministério da Saúde, para o período de 2001 a 2015, a região Sul apresentou a maior incidência 

acumulada de leptospirose do Brasil. Santa Catarina (SC) é o estado com a maior incidência na 

região Sul e a terceira maior do Brasil, atrás apenas do Acre e Amapá (DATASUS, 2019).  

O estado de SC, particularmente em sua região costeira, apresenta características 

geomorfológicas que favorecem a ocorrência de desastres naturais, como inundações, 

enxurradas e movimentos de massa. Condições climáticas, geológicas e de uso da terra 

contribuem para elevar o risco de ocorrência desses eventos. Chuvas intensas e inundações 

acontecem com frequência. Particularmente, em novembro de 2008, a região da Grande 

Florianópolis, o Vale do Itajaí e o Litoral Norte foram o cenário do maior desastre já ocorrido 

até então, quando vários recordes históricos de volume de chuva foram quebrados, ocasionando 

alagamentos, inundações e deslizamentos de terra. (SILVA DIAS, 2009). Em 2011, um outro 

desastre ocorreu, afetando principalmente o leste do Estado, reiterando a vulnerabilidade da 

população a este tipo de eventos. Nessas ocasiões, SC apresentou picos epidêmicos 

extremamente altos de leptospirose.   

Poucos estudos descrevem a tendência da leptospirose no Brasil e no mundo. Uma revisão 

sistemática de publicações em diversos países entre 1970 e 2008 não identificou tendências 

temporais significativas na morbimortalidade da doença no mundo (COSTA et al., 2015). 

Outros estudos separadamente indicaram tendência de aumento na incidência na Croácia e 

Malásia, e diminuição na Tailândia e Dinamarca (HABUS et al., 2017; BENACER et al., 2016; 

van ALPHEN et al., 2015; THIPMONTREE et al., 2014). No Brasil, a tendência foi avaliada 

em todo o território (PEREIRA et al., 2014) em Belém do Pará, onde estudos mostraram uma 

tendência de queda da incidência de leptospirose no período de 2006 a 2013, apesar das altas 

letalidades observadas (GONÇALVES et al., 2016; LIMA et al., 2012).  Não existem estudos 

anteriores sobre a tendência da leptospirose em SC. 
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Este estudo tem por objetivo descrever a incidência de leptospirose em SC entre 2000 e 

2015, especificamente nos seis municípios que apresentaram as maiores incidências e picos 

epidêmicos na série histórica nesse período, avaliar a sua tendência e identificar fatores 

climáticos e ambientais associados à sua ocorrência. 

METODOLOGIA 

Área de estudo  

O estado de Santa Catarina está localizado na região sul do Brasil e dividido em 295 

municípios, compreendendo uma área total de 95.730,921 Km² (IBGE, 2018). Foram 

selecionados para este estudo seis municípios que apresentaram os maiores picos epidêmicos 

da doença no período, e que tivessem população maior do que 50.000 habitantes: Blumenau 

(309.011), Camboriú (62.361), Gaspar (57.981), Itajaí (183.373), Jaraguá do Sul (143.123) e 

Navegantes (60.556) (IBGE, 2010). Municípios com população pequena não foram escolhidos, 

pois poderiam apresentar grandes flutuações nos coeficientes de incidência, baseadas em 

pequenas alterações no número de casos da doença. A Figura 1 mostra a localização geográfica 

de Santa Catarina no Brasil, destacando os seis municípios e seus respectivos rios. 

Figura 1 - Localização dos seis municípios em Santa Catarina. Brasil, América do Sul. 

 



99 

 

 

SC apresentou índice de desenvolvimento humano (IDH) em 2010 considerado alto (0,774), 

ocupando o terceiro lugar no ranking do Brasil. Os seis municípios selecionados para este 

estudo apresentaram valores variando de alto (0,700 a 0,799) a muito alto (0,800 a 1). Blumenau 

foi o mais desenvolvido entre eles (IDHM = 0,806, em 25° lugar no Brasil), seguido por Jaraguá 

do Sul (IDHM = 0,803, em 34°), Itajaí (IDHM = 0,795, em 56°), Gaspar (IDHM = 0,765, em 

289°), Navegantes (IDHM = 0,736, em 876°) e Camboriú (IDHM = 0,726, em 1133°) (PNUD, 

IPEA, FJP, 2010). 

Dados sobre os casos  

Informações sobre os casos de leptospirose nos seis municípios selecionados, para o período 

de 2000 a 2015, foram coletadas das Fichas de Investigação de Leptospirose do Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação-SINAN e fornecidos pela Secretaria de Estado da Saúde 

de Santa Catarina. Os casos de leptospirose investigados neste estudo foram confirmados por 

pelo menos um dos critérios preconizados pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2017). A partir 

dessas informações, foi obtido o número de casos em cada município, em bases mensais. 

Dados sobre a população residente 

O número de habitantes residentes em cada município, em bases anuais, foi obtido dos 

Censos Demográficos de 2000 e 2010 e das estimativas de população da Rede Interagencial de 

Informação para a Saúde – RIPSA (DATASUS, 2019). Como as análises utilizaram dados em 

bases mensais, o tamanho da população em cada mês foi considerado como sendo igual ao 

tamanho da população no corrente ano. 

Dados sobre as variáveis climáticas 

Os dados de precipitação e temperatura do ar foram adquiridos do Climate Prediction Center 

(CPC) (www.cpc.ncep.noaa.gov), pertencente à National Oceanic and Atmospheric 

Administration (NOAA). Os dados de precipitação são baseados na análise diária global de 

mais de 30.000 estações, com ótima interpolação (método OI) em ponto de grade de 0,5 grau 

para todo o globo e que considera o relevo local. (CHEN et al., 2008). Foram extraídos os 

acumulados mensais mais próximos da localização geográfica da sede de cada município 

selecionado. Os dados de temperatura máxima e mínima da superfície terrestre são baseados 
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em observação também diária e interpolados para o mesmo ponto de grade da precipitação, em 

todo o globo (FAN e van den DOOL, 2008). A partir destes dados foram obtidos os valores 

mensais mínimos, médios e máximos mais próximos da localização geográfica da sede de cada 

município selecionado. 

Dados sobre os desastres naturais 

As informações de ocorrência dos desastres naturais de inundação, enxurrada e alagamento 

foram obtidas de arquivos digitais no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID 

- https://s2id.mi.gov.br/), para os seis municípios deste estudo. O número de eventos foi 

contabilizado por tipo e mês de ocorrência. 

Análise estatística 

Foram ajustados dois tipos de modelos lineares generalizados (MLG). O primeiro modelo 

foi para avaliar a tendência da incidência nos seis municípios durante o período de estudo e, o 

segundo, para determinar os fatores climáticos e ambientais associados à leptospirose. Em 

ambos os modelos, a variável resposta foi o número mensal de casos da doença e a população 

mensal em cada município foi utilizada como offset. 

Nos MLG, a variável resposta pode seguir qualquer distribuição da Família da Exponencial, 

como a Normal, a Poisson ou a Binomial Negativa, entre outras. Como o número de casos da 

doença é proveniente de um processo de contagem, é possível que outras distribuições que não 

a Normal sejam mais adequadas aos dados, como a Poisson ou, na presença de superdispersão, 

a Binomial Negativa. Foram ajustados modelos considerando cada uma dessas distribuições e 

a mais adequada foi determinada pela análise de resíduos, neste caso, a distribuição binomial 

negativa. 

O primeiro modelo teve como variáveis explicativas o tempo (em anos, centrado no valor 

zero), uma variável dummy para cada município, além de termos para a interação entre tempo 

e municípios, e foi ajustado sem intercepto. Deste modo, os coeficientes para as variáveis 

dummy representando os municípios permitem obter estimativas para a incidência em cada 

município no meio do período de estudo (ano 2007,5) e compará-las entre si. A partir do 

coeficiente da variável tempo, é possível obter o risco relativo (RR) da doença em um 
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determinado ano em relação ao ano anterior, além da variação percentual anual (APC), expressa 

como (RR-1)*100. Os coeficientes das interações permitem avaliar se a tendência é a mesma 

em todos os municípios; se estes coeficientes não forem significativos, é possível concluir que 

a tendência é a mesma em todos os municípios. Interações não significativas não permaneceram 

no modelo final. Para avaliar se as tendências observadas nesse modelo dependiam de fatores 

climáticos e ambientais também tempo-dependentes, o modelo foi reajustado, com estas 

variáveis utilizadas como controle.  

O segundo modelo foi obtido por meio de um procedimento stepwise forward. Foram 

consideradas como variáveis explicativas os fatores climáticos (temperaturas mínima, média e 

máxima, precipitação e número de dias de chuva) e ambientais (variáveis indicadoras de 

desastres naturais: inundação, enxurrada e alagamento) em bases mensais, além de uma variável 

indicadora para cada município. É razoável considerar que a incidência da doença em um 

determinado mês pode ser consequência da temperatura, precipitação e desastres ocorridos não 

apenas no mesmo mês, como também no mês anterior. Para examinar a contribuição desses 

fatores, tanto no mês corrente, quanto no anterior, e determinar a melhor forma de caracterizar 

o seu efeito na incidência da doença, foram criadas variáveis com os valores observados no mês 

corrente, no mês anterior e a média móvel de dois meses (mês corrente e mês anterior) para 

cada fator climático. Para cada fator ambiental, foram criadas variáveis para a ocorrência do 

evento no mês corrente, no mês anterior e em algum deles (mês corrente ou anterior). A seguir 

foram ajustados os modelos múltiplos, tendo como variável dependente o número de casos de 

leptospirose e como independentes as variáveis climáticas e ambientais.  

O modelo inicial teve por variável explicativa apenas os municípios. As demais variáveis 

explicativas foram inseridas passo a passo no modelo, da mais importante para a menos 

importante, do ponto de vista estatístico. A ordem de importância foi definida de acordo com o 

coeficiente de correlação de Spearman (do maior para o menor). A cada passo do procedimento, 

uma nova variável era inserida no modelo. Para determinar se a variável deveria permanecer no 

modelo foram observados: o p-valor do teste t para o seu coeficiente, o p-valor do teste da razão 

de verossimilhanças (que compara o modelo com esta variável com o modelo sem esta variável) 

e a influência dessa variável sobre as que já estavam no modelo. Se os p-valores fossem menores 

do que 0,05 e as variáveis já inseridas continuassem significativas, a variável deveria 

permanecer no modelo. 
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Após este procedimento, foi avaliado se os efeitos das variáveis climáticas e ambientais que 

entraram no modelo eram os mesmos nos diferentes municípios. Para tanto, foram testados as 

interações entre essas variáveis e os municípios. Apenas as interações significativas 

permaneceram e foi obtido o modelo final. 

RESULTADOS 

A Figura 2 mostra ao lado esquerdo, a incidência mensal de leptospirose (em escala 

logarítmica) e ao lado direito a precipitação mensal (em milímetros) ao longo do período de 

estudo, em cada município. As linhas verticais indicam os meses em que ocorreram desastres 

naturais (inundação, enxurrada ou alagamento). A Tabela 1 apresenta algumas medidas 

descritivas para essas variáveis, em cada município, no acumulado do período. 

Na maior parte do período, Jaraguá do Sul e Gaspar apresentaram as maiores incidências, 

Camboriú e Navegantes, as menores. De um modo geral, foram observados pequenos aumentos 

na incidência após períodos de maior temperatura e maior volume de chuvas. Em novembro de 

2008, o volume de chuvas ficou em torno de 500mm nos municípios e as incidências, em 

dezembro, atingiram picos altíssimos. O mesmo foi observado em Jaraguá do Sul, em janeiro 

de 2011. Particularmente nesses dois anos, os picos epidêmicos foram precedidos por desastres 

naturais ocorridos no mesmo mês ou no anterior.  
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Figura 2 – Taxa de incidência de leptospirose em escala logarítmica, precipitação e ocorrência 

de inundação, enxurrada e alagamento, segundo os municípios. Santa Catarina, 2000 - 2015.  
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Tabela 1 - Estatísticas descritivas, em bases mensais, para as variáveis em estudo, segundo os 

seis municípios. Santa Catarina, 2000-2015. 

 

  Camboriú Navegantes Itajaí Blumenau Gaspar Jaraguá do Sul Total 

Incidência        
média  0,5 0,6 0,9 0,9 1,7 1,8 1,1 

desvio padrão 2,7 2,1 4,6 3,2 5,2 2,5 3,6 

mínimo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

mediana 0,0 0,0 0,5 0,4 0,0 0,9 0,0 

máximo 35,6 26,3 62,1 42,7 65,5 16,8 65,5 

Temperatura mínima        
média  17,0 17,2 17,0 15,1 15,1 15,9 16,2 

desvio padrão 3,3 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,4 

mínimo 8,3 8,8 8,3 6,8 6,8 7,5 6,8 

mediana 17,4 17,6 17,4 15,5 15,5 16,4 16,6 

máximo 22,8 22,7 22,8 20,8 20,8 21,7 22,8 

Temperatura média        
média  21,1 21,4 21,1 19,6 19,6 20,5 20,5 

desvio padrão 3,2 3,2 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 

mínimo 13,8 14,4 13,8 12,6 12,6 13,4 12,6 

mediana 21,3 21,6 21,3 19,9 19,9 20,9 20,6 

máximo 27,4 27,6 27,4 26,0 26,0 27,2 27,6 

Temperatura máxima        
média  25,2 25,6 25,2 24,2 24,2 25,0 24,9 

desvio padrão 3,2 3,1 3,2 3,4 3,4 3,3 3,3 

mínimo 18,6 19,0 18,6 17,3 17,3 18,2 17,3 

mediana 25,1 25,6 25,1 24,4 24,4 25,1 24,8 

máximo 32,0 32,5 32,0 31,2 31,2 32,6 32,6 

Precipitação        
média  138,0 138,2 138,0 131,4 131,4 136,9 135,7 

desvio padrão 73,8 78,6 73,8 66,6 66,6 78,5 73,0 

mínimo 10,8 19,8 10,8 13,2 13,2 17,6 10,8 

mediana 125,8 129,3 125,8 117,1 117,1 121,6 123,0 

máximo 456,4 543,2 456,4 377,7 377,7 494,7 543,2 

N de dias de chuva        
média  13,8 13,6 13,8 13,3 13,3 13,1 13,5 

desvio padrão 5,2 5,2 5,2 4,8 4,8 5,0 5,0 

mínimo 4 2 4 4 4 3 2 

mediana 13 13 13 13 13 13 13 

máximo 29 27 29 25 25 24 29 

        

 

 



105 

 

 

A Figura 3 mostra a incidência média de leptospirose em SC distribuída nos meses do ano, 

em cada município, para o período de 2000 a 2015. A incidência apresenta forte comportamento 

sazonal, com picos nos meses do verão. 

Figura 3 - Taxa de incidência média de leptospirose por mês, para todo o período em cada 

município. Santa Catarina, 2000 - 2015. 

 

A Tabela 2 apresenta as estimativas do modelo de regressão para avaliar a tendência da 

incidência de leptospirose nos seis municípios. A incidência apresentou tendência de queda 

durante período de estudo (RR=0,97; p<0,01), mesmo após o ajuste para os fatores climáticos 

e ambientais. As interações entre municípios e ano não foram significativas, de modo que a 

queda na incidência foi a mesma em todos os municípios. O APC foi estimado em - 3,21% ao 

ano (IC = -5,4%: -1,0%). As maiores incidências ocorreram nos municípios de Jaraguá do Sul 

(1,86, IC=1,49 : 2,33) e Gaspar (1,66, IC=1,29 : 2,14), independente das condições climáticas 

e ambientais.  
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Tabela 2 - Estimativas do modelo de regressão para avaliar a tendência da incidência de 

leptospirose nos seis municípios. Santa Catarina, 2000-2015. 

 
Sem ajuste para fatores 

climáticos e ambientais# 
 

Com ajuste para fatores 

climáticos e ambientais# 

 Estimativa IC(95%)  Estimativa IC(95%) 

Incidência (por 100.000)  

no ano 2007,5 

     

Camboriú 0,47* (0,34 : 0,66)  0,01* (0,002 : 0,013) 

Navegantes 0,57* (0,41 : 0,78)  0,01* (0,004 : 0,021) 

Itajaí 0,86* (0,68 : 1,09)  0,01* (0,006 : 0,028) 

Blumenau 0,86* (0,69 : 1,08)  0,02* (0,007 : 0,032) 

Gaspar 1,66* (1,29 : 2,14)  0,03* (0,015 : 0,071) 

Jaraguá do Sul 1,86* (1,49 : 2,33)  0,04* (0,018 : 0,086) 

Risco relativo      

Tempo (anos) 0,97* (0,95 : 0,99)  0,97* (0,95 : 0,99) 

* p-valor < 0,001 

# fatores climáticos e ambientais: número de dias de chuva, temperatura máxima, ocorrência 

de inundação e enxurrada. 

 

Os coeficientes de correlação de Spearman entre a incidência e cada uma das variáveis em 

estudo foram significativas (p<0,01), com exceção da variável ocorrência de alagamento. As 

maiores associações ocorreram com a temperatura máxima do mês corrente, a média móvel de 

dois meses do número de dias de chuva e da precipitação, além da ocorrência de inundação e 

enxurrada no mês corrente e/ou no anterior. Dentre essas últimas, apenas a precipitação não 

permaneceu no modelo final de regressão, devido a sua alta correlação com o número de dias 

de chuva (0,72). As estimativas do modelo final, estão apresentadas na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Estimativas do modelo final de regressão (risco relativo e respectivo intervalo de 

confiança) para determinar os fatores climáticos e ambientais associados à leptospirose nos seis 

municípios. Santa Catarina, 2000-2015.  

VARIÁVEIS EXPLICATIVAS    RR IC 95% 

Número de dias de chuva 1,06** (1,03  : 1,09) 

Temperatura máxima (°C) 1,12** (1,08  : 1,16) 

Ocorrência de enxurrada 2,05** (1,53  : 2,76) 

Ocorrência de inundação, para cada município       

Camboriú  9,41** (4,26  : 20,79) 

Navegantes 4,75* (1,15  : 19,71) 

Itajaí 15,67** (4,33  : 56,72) 

Blumenau 4,18* (1,20  : 14,58) 

Gaspar 2,77 (0,77  :   9,95) 

Jaraguá do Sul 1,21 (0,34  :   4,37) 

Município, em períodos sem inundação       

Camboriú 1,00   

Navegantes 2,06* (1,16  :   3,65) 

Itajaí 2,46** (1,48  :   4,10) 

Blumenau 3,50** (2,12  :   5,77) 

Gaspar 8,17** (4,86  : 13,71) 

Jaraguá do Sul 9,38** (5,72  : 15,37) 

Município, em períodos com inundação    

Camboriú 1,00   

Navegantes 1,04 (0,28  :   3,87) 

Itajaí 4,10* (1,32  : 12,74) 

Blumenau 1,55 (0,52  :   4,61) 

Gaspar 2,40 (0,77  :   7,43) 

Jaraguá do Sul 1,21 (0,39  :   3,71) 

* p<0,050; **p<0,010 
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Segundo este modelo, para cada dia de chuva adicional em um determinado mês, o risco de 

doença aumenta em 6%, em média (p<0,001, RR=1,06, IC=1,03 : 1,09), independentemente 

das demais variáveis. Do mesmo modo, a cada aumento de 1oC na temperatura, há um 

acréscimo de 12% no risco, em média (p<0,001, RR=1,12, IC=1,08 : 1,16). Além disso, o risco 

dobra na presença de enxurrada (p<0,001, RR=2,05, IC=1,53 : 2,76).  

Houve interações significativas entre os municípios e a ocorrência de inundação, indicando 

que o efeito de inundações na incidência da doença não é o mesmo em todos os municípios. Da 

mesma forma, as diferenças nas incidências entre os municípios dependem da ocorrência ou 

não de inundações. Dessa forma, o RR para a ocorrência de inundações foi apresentado para 

cada município; os RR comparando cada município com o município de referência (Camboriú) 

foi obtido na presença e na ausência de inundações.  

Em alguns municípios, a ocorrência de inundação teve um grande impacto no risco da 

doença. No município de Itajaí, o risco da doença na presença de inundação foi cerca de 16 

vezes o risco na ausência (IC=4,33 : 56,72). Em Camboriú, Navegantes e Blumenau, os RR 

variaram de 9,41 a 4,18. Em Gaspar e Jaraguá do Sul, as inundações não tiveram impacto no 

risco da doença (p>0,1 em ambos os casos).  

Considerando os períodos em que não houve inundação, o RR foi maior em todos os 

municípios, quando comparados a Camboriú. Em particular, o risco em Gaspar e Jaraguá do 

Sul foram 8,17 (IC= 4,86 : 13,71) e 9,38 (IC= 5,72 : 15,37) vezes o risco em Camboriú, 

respectivamente. Entretanto, nos períodos em que houve inundação, apenas em Itajaí o risco da 

doença foi maior do que em Camboriú (RR=4,10, IC=1,32 : 12,74); nos demais municípios o 

risco foi semelhante ao de Camboriú.  

DISCUSSÃO 

No presente estudo, foram observadas associações entre a incidência de leptospirose e 

fatores climáticos e ambientais. Nos seis municípios estudados, o risco da doença aumenta a 

partir de aumentos na precipitação e na temperatura. Esses achados são corroborados por outros 

estudos que mostram associações com a temperatura mínima, média (HABUS et al., 2017; 

JOSHI et al., 2017; MOHAMMADINIA et al., 2017), ou máxima (MASI, 2014) e com a 

precipitação, usualmente quantificada em milímetros (KUPEK et al., 2000; COELHO e 



109 

 

 

MASSAD, 2012; MASI, 2014; HABUS et al., 2017; JOSHI et al., 2017; GHIZZO FILHO et 

al., 2018).  

Neste estudo, a incidência mostrou-se associada à precipitação, expressa tanto como o 

volume de chuva, quanto como o número de dias de chuva. Dada a alta correlação entre ambas, 

optou-se por manter no modelo o número de dias de chuva, já que esta variável apresentou 

maior efeito na incidência do que a outra. Isto pode ter ocorrido porque esta variável reflete não 

apenas o volume de chuvas, mas sua frequência diária. Longos períodos com chuvas diárias, 

ainda que em baixo volume, podem facilitar a ocorrência de inundações, enxurradas e 

deslizamentos de terra (TOMINAGA et al., 2012). Após o desastre natural de 2008, que 

acometeu o litoral e o Vale do Itajaí, o relatório técnico elaborado constatou que, num período 

de três meses antes da ocorrência do desastre, as precipitações foram fracas, porém constantes, 

e por isso foram penetrando devagar e aos poucos no solo argiloso, que foi ficando saturado 

com a água da chuva (SILVA DIAS, 2009), o que facilitou a deflagração do desastre semanas 

mais tarde.  

Foram observadas associações entre a incidência e a ocorrência de desastres naturais. Nos 

seis municípios estudados, o risco da doença aumenta na presença de enxurradas. Entretanto, o 

efeito de inundações variou entre os municípios, tendo constituído um fator de risco importante 

em Itajaí, Camboriú, Navegantes e Blumenau, mas não em Gaspar e Jaraguá do Sul. Em Itajaí 

e Navegantes está localizada a foz do rio Itajaí-Açu, que recebe todo o volume de água da bacia 

hidrográfica e onde sua extensão é maior. Camboriú, especialmente sua área urbana, está 

próximo à foz do rio de mesmo nome, localizada no município vizinho de Balneário Camboriú. 

Inundações do rio Itajaí Açu são diferenciadas, porque entre Blumenau e Itajaí o vale é plano 

com grande largura e dimensão. Blumenau também pertence ao Médio Vale do Itajaí, que 

apresenta características peculiares que favorecem as inundações. Segundo Klein, citado por 

MATTEDI et al. (2018, p. 66 e 67), à montante de Blumenau o rio Itajaí-Açu apresenta 

corredeiras devido ao relevo, mas ao entrar nos limites urbanos do município, recebe ainda a 

contribuição de outros tributários e num terreno mais plano, diminui sua velocidade e vazão, 

causando elevação brusca do nível do rio e seu espraiamento por sobre seu antigo leito, que foi 

estreitado pelo crescimento urbano. Não houve impacto de inundações na incidência nos 

municípios de Gaspar e Jaraguá do Sul. Gaspar, apesar de pertencer ao Médio Vale do Itajaí, 

recebe menor fluxo de água da bacia do Itajaí-Açu, quando comparado com os municípios da 
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Foz. Segundo os registros do Atlas Brasileiro de Desastres Naturais, de 1991 a 2012, Gaspar 

não figurou entre os municípios mais severamente atingidos por inundações em SC (USFC, 

2013b). Jaraguá do Sul pertence à bacia hidrográfica do rio Itapocu, bem menor em área, 

extensão do canal principal e vazão, quando comparado com a bacia do rio Itajaí-Açu, além de 

estar localizado no começo da bacia (SANTOS et al., 2012).  

Entre os desastres investigados neste estudo, apenas a ocorrência de alagamento não se 

mostrou associada à incidência da leptospirose. Alagamentos estão relacionados com o 

acúmulo de água por problemas de drenagem (IPT, 2007). Todos os seis municípios estudados 

são cortados por rios, o que faz do seu transbordamento um desastre de inundação, evento mais 

frequente nestes municípios do que alagamento.  

Assim, as diferenças observadas na incidência da doença entre os seis municípios refletem, 

em parte, vulnerabilidades distintas a fatores climáticos e ambientais. Quanto aos indicadores 

socioeconômicos disponíveis, não existem grandes discrepâncias entre esses municípios que 

possam justificar essas diferenças (IBGE, 2010). 

A incidência média mensal observada no período, bem como a ajustada em julho de 2007 

(por 100.000 habitantes por mês) variou entre os seis municípios de 0,5 (em Camboriú), a 1,9 

(em Jaraguá do Sul), o que corresponde a médias anuais de 6,0 a 22,8 (por 100.000 habitantes 

por ano), respectivamente. Tais médias são bem maiores do que aquelas observadas no período 

de 2001 a 2015 no estado de SC (0,5 por 100.000 habitantes por ano) e no Brasil (1,9 por 

100.000 habitantes por ano) (DATASUS, 2019). Particularmente, em 2008, ano em que ocorreu 

o desastre, a incidência em SC foi 16 por 100.000 habitantes por ano, e os seis municípios 

registraram valores muito superiores, sendo o maior deles em Itajaí, com 72 por 100.000 

habitantes por ano. Taxas semelhantes à do Brasil (por 100.000 habitantes por ano) foram 

encontradas, em 2014, na América Latina (2,0) e em alguns países desta mesma região do 

continente, como a Colômbia (2,6) e Cuba (2,1) (SCHNEIDER et al., 2017).  

Foi observada uma tendência de queda na incidência nos seis municípios, estimada em 

3,21% ao ano. Em outro estudo de séries temporais de leptospirose realizado em Belém, de 

2006 a 2011, foi observada uma tendência de queda, de 1,33% ao ano, possivelmente devido 

ao subregistro de casos (LIMA et al., 2012). No Brasil, não foi verificado tendência de 
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crescimento periódico dos casos na variação da doença, quando ajustada pela sazonalidade, de 

2008 a 2012 (PEREIRA et al., 2014).  

Algumas hipóteses podem ser consideradas para justificar a tendência decrescente 

observada neste estudo. Uma delas seria a melhora nas condições de saneamento básico. Em 

SC, de 2000 para 2010, a proporção de domicílios com saneamento adequado passou de 61% 

para 66,3%, a de inadequados diminuiu de 10,5% para 4,1%, e houve discreto aumento na de 

semi-adequados. Em cinco dos seis municípios estudados houve aumento na proporção de 

domicílios com saneamento adequado e diminuição na de semi-adequados e inadequados; a 

exceção foi Itajaí. Em 2010, a proporção de domicílios com saneamento adequado nesses 

municípios variou de 77 a 87% (IBGE, 2010). 

A melhora nas condições socioeconômicas em SC e nos seis municípios estudados pode ter 

contribuído para a queda na incidência de leptospirose. De 2000 para 2010 a taxa de 

analfabetismo da população de 15 anos ou mais diminuiu no Estado (de 6,3 para 4,1%), assim 

como nos seis municípios (IBGE, 2010). Nesse período, o Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH), tanto em SC quanto nos seis municípios, melhorou quanto à renda, longevidade e 

educação, passando a apresentar valores de alto a muito alto (PNUD, IPEA, FJP, 2000, 2010). 

A maior conscientização da população sobre os riscos da doença, principalmente após a 

ocorrência de enchentes, pode ter contribuído para a queda na incidência. A partir de dezembro 

de 2011 foi criado o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais 

(Cemaden), que informa às defesas civis sobre as condições meteorológicas, hidrológicas e 

geológicas, quando há iminência de algum desastre. É possível ainda que tenha havido alguma 

melhora nas ações de prevenção por parte dos órgãos governamentais responsáveis, no preparo 

dos profissionais da saúde para a investigação epidemiológica do paciente, diagnóstico e 

intervenção, tanto aqueles que fazem visita à domicílio, quanto aqueles que trabalham nas 

unidades básicas de saúde.  

Entretanto, a queda observada pode estar relacionada um possível aumento na 

subnotificação da doença, diante do aumento da incidência de outras doenças sazonais, como a 

dengue, que pode ser confundida pelos primeiros sintomas com a leptospirose. Assim como a 

leptospirose, a dengue ocorre mais frequentemente nos meses chuvosos. Mesmo na estação 

seca, quando a leptospirose ocorre independentemente das chuvas, por outros meios de 
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transmissão, pode haver subnotificação, porque nessa estação não há uma busca tão ativa da 

doença por agentes de saúde (Pereira et al., 2014). Segundo Soares et al. (2010), no período 

seco de 1998 a 2006 ocorreu alta incidência de leptospirose, em locais de piores níveis 

socioeconômicos, no município de São Paulo. 

A incidência de leptospirose nos seis municípios estudados apresentou comportamento 

sazonal, indicando maior ocorrência da doença nos meses do verão, especialmente no mês de 

dezembro. Ghizzo Filho (2017) ao estudar a incidência de leptospirose em SC de 2005 a 2015, 

observou a maior incidência nos meses de outubro a março, com risco relativo maior que o 

dobro, quando comparado aos meses de abril a setembro. Este período compreendeu quase 70% 

de todos os casos de leptospirose do Estado. Os índices pluviométricos médios também 

aumentaram nestes meses, atingindo 55,6% do volume de chuva. O Vale do Itajaí, subdividido 

nas regiões do Alto Vale, Médio Vale e Foz, acompanhou os resultados encontrados em SC, 

com as maiores incidências registradas nos meses de outubro a março. Com exceção de Jaraguá 

do Sul, os demais municípios pertencem ao Médio Vale e a Foz do Itajaí.  

Mesmo tendo sido observada uma tendência de decréscimo na incidência de leptospirose, a 

doença ainda constitui um problema de saúde pública em SC, cuja magnitude é altamente 

influenciada por fatores climáticos e ambientais, com especial vulnerabilidade a eventos 

hidrológicos extremos.  

Este estudo produziu informações relevantes sobre a leptospirose em seis municípios de SC 

que, se incorporadas ao serviço da vigilância epidemiológica, podem contribuir no 

planejamento de ações de prevenção e controle da doença, principalmente em situações de 

desastres naturais.  
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CONCLUSÕES 

As maiores incidências de leptospirose em SC ocorreram em Gaspar, Itajaí, Blumenau, 

Camboriú, Navegantes e Jaraguá do Sul, tendo sido extremamente altas nesses municípios em 

2008 e em Jaraguá do Sul, em 2011. Em geral, os picos de incidência ocorreram no mesmo mês 

ou no mês posterior de eventos de desastres. A incidência apresentou forte comportamento 

sazonal, sendo maior nos meses do verão, especialmente em dezembro, em todos os municípios. 

A leptospirose apresentou tendência de queda estimada em 3,21% ao ano em todos os 

municípios, durante período de estudo. Os fatores climáticos e ambientais associados à 

incidência foram o número de dias de chuva, a temperatura máxima, a presença de inundação, 

que causou diferente impacto entre os municípios, e a presença de enxurrada. As inundações 

tiveram impacto no risco da doença nos municípios de Itajaí, Camboriú, Navegantes e 

Blumenau. O maior risco da doença na presença de inundação foi encontrado em Itajaí, seguido 

por Camboriú, Navegantes e Blumenau. Em Gaspar e Jaraguá do Sul, as inundações não 

tiveram impacto no risco da doença. Nos períodos em que não houve inundação, o RR foi maior 

em todos os municípios, quando comparados a Camboriú. Nos períodos em que houve 

inundação, apenas em Itajaí o risco da doença foi maior do que em Camboriú; nos demais 

municípios o risco foi semelhante ao de Camboriú. Os resultados observados neste estudo 

podem contribuir para melhorar as ações de vigilância e prevenção da leptospirose a nível 

municipal, nesses e em outros municípios que apresentem características semelhantes de 

vulnerabilidade a eventos hidrológicos. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo geral desta tese foi descrever a ocorrência de leptospirose em SC, no tempo, no 

espaço e no espaço-tempo, entre 2000 e 2016, e identificar fatores associados à sua ocorrência. 

Para isto, foi realizado um estudo descritivo e ecológico, com dados de casos confirmados de 

leptospirose do SINAN, populacionais do IBGE e fatores ambientais, climáticos e 

demográficos de diferentes fontes. Para atingir o objetivo geral, objetivos específicos foram 

definidos e distribuídos em três manuscritos, sendo que o primeiro e o terceiro utilizaram dados 

de seis municípios catarinenses, com altas taxas de incidência da doença, e o segundo utilizou 

dados de todos os municípios do Estado. 

No manuscrito 1 foram identificados aglomerados de maior risco para a ocorrência de 

leptospirose, tanto no espaço quanto no tempo, nos seis municípios de SC, entre 2000 e 2016, 

utilizando o software SaTScan. Para isto, os casos de leptospirose foram geocodificados 

segundo as coordenadas geográficas dos seus endereços residenciais. Ao avaliar esses 

aglomerados, observou-se que suas localizações coincidiam com as áreas mapeadas como de 

risco hidrológico e de movimentos de massa, nos anos de 2008 e 2011, quando ocorreram 

desastres naturais precedidos por grande volume de chuvas.  

No manuscrito 2 foram identificados fatores ambientais e climáticos associados 

espacialmente à incidência de leptospirose nos municípios de SC, no período de 2001 a 2015, 

através de um modelo de regressão linear. A altitude mínima, a temperatura máxima e a 

existência de área de risco no município foram as variáveis que mais contribuíram para explicar 

a variabilidade com a taxa de incidência. Após constatar dependência espacial nos resíduos do 

modelo, utilizou-se um modelo com efeitos espaciais globais (spatial error). Apenas a variável 

altitude mínima se manteve significante.  

No manuscrito 3, a partir do estudo da leptospirose nos seis municípios de SC, entre 2000 

e 2015, foi possível conhecer a tendência desta doença e os fatores climáticos e ambientais 

associados temporalmente à sua ocorrência. Foram ajustados dois modelos com resposta 

Binomial Negativa. O modelo para avaliar a tendência da incidência nos seis municípios 

durante o período de estudo apresentou queda estimada em 3,21% ao ano, para todos os 

municípios. O modelo para determinar os fatores climáticos e ambientais associados à 
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leptospirose identificou o número de dias de chuva, a temperatura máxima, a presença de 

inundação, que causou diferente impacto entre os municípios, e a presença de enxurrada.  

Resumindo, observou-se que a leptospirose foi mais incidente em homens e nas faixas 

etárias de 15 a 69 anos. A maioria dos casos residia em área urbana e de risco para desastres 

naturais. A incidência de leptospirose mostrou-se associada a fatores ambientais, em particular, 

à altitude mínima, mesmo ao considerar a estrutura de dependência espacial presente nos dados. 

As regiões de menor altitude, onde foram registradas as maiores taxas de leptospirose, 

corresponderam à porção leste do estado, próximo à região costeira, onde, é frequente a 

ocorrência de enchentes, enxurradas e inundações. As maiores incidências foram encontradas 

em 2008 e 2011, com picos no mesmo mês ou no posterior de eventos de desastres, sendo maior 

nos meses do verão, especialmente em dezembro. O efeito de inundações na incidência não é o 

mesmo em todos os municípios e as diferenças nas incidências entre os municípios dependem 

da ocorrência ou não de inundações. 
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6. CONCLUSÕES 

- Na espacialização dos casos de leptospirose, observou-se que eles estão concentrados na área 

urbana, em todos os seis municípios.  

- Os municípios de Camboriú, Gaspar, Itajaí e Navegantes apresentaram um aglomerado 

espaço-temporal cada um com maior risco da doença, no ano de 2008. Blumenau apresentou 

dois aglomerados em 2008 e Jaraguá do Sul apresentou três aglomerados em 2008 e 2011. Os 

anos coincidem com os de ocorrência de desastres naturais mais severos. 

- Constatou-se que a população com maior incidência de leptospirose nos seis municípios é 

aquela que residia em áreas de risco e próxima de locais susceptíveis à ocorrência de desastres 

naturais, nos anos de 2008 e 2011.  

- A incidência de leptospirose nos municípios de SC no período de 2001 a 2015 mostrou-se 

associada a fatores ambientais, em particular, a altitude mínima, mesmo após considerar a 

estrutura de dependência espacial presente em dados geográficos. Não houve associação com 

fatores demográficos. 

- A incidência de leptospirose apresentou tendência de queda estimada em 3,21% ao ano, de 

2000 a 2015, para todos os seis municípios.  

- Os fatores climáticos e ambientais associados à incidência de leptospirose, nos meses de 2000 

a 2015, foram o número de dias de chuva, a temperatura máxima, a presença de inundação, que 

causou diferente impacto entre os municípios, e a presença de enxurrada. As incidências 

também foram diferentes nos municípios na presença ou ausência de inundação. 
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8. ANEXOS 

8.1 Ficha de Investigação da Leptospirose – Frente.
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Continuação: Ficha de Investigação da Leptospirose – Verso. 
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8.2 Número de casos de leptospirose e população (Pop) dos seis municípios estudados. 

 Blumenau Camboriú Gaspar Itajaí Jaraguá do Sul Navegantes 

Data Casos Pop Casos Pop Casos Pop Casos Pop Casos Pop Casos Pop 

jan-00 5 266587 0 42202 2 47261 1 150187 2 110470 0 40035 

fev-00 1 266587 0 42202 1 47261 4 150187 4 110470 1 40035 

mar-00 2 266587 0 42202 0 47261 0 150187 0 110470 0 40035 

abr-00 0 266587 0 42202 0 47261 0 150187 1 110470 0 40035 

mai-00 0 266587 0 42202 0 47261 0 150187 1 110470 0 40035 

jun-00 0 266587 0 42202 0 47261 0 150187 0 110470 0 40035 

jul-00 0 266587 0 42202 0 47261 0 150187 0 110470 0 40035 

ago-00 0 266587 0 42202 0 47261 0 150187 0 110470 0 40035 

set-00 1 266587 0 42202 0 47261 1 150187 0 110470 0 40035 

out-00 0 266587 0 42202 1 47261 1 150187 3 110470 1 40035 

nov-00 2 266587 0 42202 0 47261 0 150187 1 110470 1 40035 

dez-00 3 266587 0 42202 0 47261 0 150187 1 110470 0 40035 

jan-01 10 271133 0 44229 2 48378 2 153651 2 113819 1 42094 

fev-01 8 271133 0 44229 3 48378 5 153651 3 113819 1 42094 

mar-01 5 271133 0 44229 0 48378 1 153651 5 113819 1 42094 

abr-01 2 271133 0 44229 1 48378 1 153651 3 113819 0 42094 

mai-01 1 271133 0 44229 2 48378 0 153651 1 113819 0 42094 

jun-01 0 271133 0 44229 0 48378 0 153651 1 113819 1 42094 

jul-01 0 271133 0 44229 2 48378 1 153651 0 113819 1 42094 

ago-01 2 271133 0 44229 1 48378 0 153651 3 113819 0 42094 

set-01 2 271133 0 44229 2 48378 2 153651 0 113819 0 42094 

out-01 2 271133 0 44229 2 48378 3 153651 0 113819 0 42094 

nov-01 1 271133 0 44229 2 48378 0 153651 0 113819 0 42094 

dez-01 1 271133 0 44229 0 48378 2 153651 0 113819 0 42094 

jan-02 1 275715 0 46272 0 49504 1 157142 1 117196 0 44169 

fev-02 2 275715 0 46272 1 49504 0 157142 0 117196 0 44169 

mar-02 2 275715 0 46272 0 49504 1 157142 0 117196 0 44169 

abr-02 1 275715 0 46272 0 49504 1 157142 0 117196 0 44169 

mai-02 0 275715 1 46272 2 49504 0 157142 0 117196 0 44169 

jun-02 0 275715 0 46272 0 49504 0 157142 0 117196 1 44169 

jul-02 0 275715 0 46272 1 49504 0 157142 0 117196 1 44169 

ago-02 0 275715 0 46272 1 49504 0 157142 1 117196 0 44169 

set-02 2 275715 0 46272 1 49504 1 157142 1 117196 1 44169 

out-02 1 275715 0 46272 2 49504 0 157142 1 117196 1 44169 

nov-02 2 275715 0 46272 0 49504 0 157142 0 117196 0 44169 

dez-02 2 275715 0 46272 0 49504 2 157142 1 117196 0 44169 

jan-03 5 280337 0 48333 5 50640 2 160665 4 120602 2 46262 

fev-03 5 280337 0 48333 9 50640 2 160665 7 120602 0 46262 

mar-03 10 280337 0 48333 4 50640 2 160665 11 120602 0 46262 

abr-03 0 280337 0 48333 1 50640 2 160665 0 120602 0 46262 

mai-03 1 280337 0 48333 1 50640 2 160665 2 120602 0 46262 

jun-03 1 280337 0 48333 2 50640 1 160665 1 120602 1 46262 

jul-03 0 280337 0 48333 0 50640 0 160665 3 120602 0 46262 

ago-03 1 280337 0 48333 0 50640 0 160665 0 120602 0 46262 

set-03 0 280337 1 48333 0 50640 0 160665 2 120602 1 46262 

continua 
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continuação 

 Blumenau Camboriú Gaspar Itajaí Jaraguá do Sul Navegantes 

Data Casos Pop Casos Pop Casos Pop Casos Pop Casos Pop Casos Pop 

out-03 1 280337 0 48333 0 50640 0 160665 1 120602 0 46262 

nov-03 2 280337 0 48333 0 50640 1 160665 0 120602 0 46262 

dez-03 1 280337 0 48333 2 50640 0 160665 1 120602 0 46262 

jan-04 7 285005 0 50414 3 51787 2 164222 5 124041 2 48376 

fev-04 6 285005 0 50414 5 51787 2 164222 10 124041 0 48376 

mar-04 1 285005 1 50414 4 51787 2 164222 2 124041 0 48376 

abr-04 4 285005 0 50414 0 51787 2 164222 2 124041 0 48376 

mai-04 1 285005 0 50414 2 51787 0 164222 2 124041 0 48376 

jun-04 0 285005 0 50414 2 51787 0 164222 0 124041 1 48376 

jul-04 0 285005 0 50414 1 51787 0 164222 3 124041 1 48376 

ago-04 1 285005 0 50414 2 51787 1 164222 1 124041 0 48376 

set-04 0 285005 0 50414 1 51787 1 164222 0 124041 0 48376 

out-04 0 285005 0 50414 0 51787 0 164222 0 124041 0 48376 

nov-04 0 285005 0 50414 2 51787 1 164222 0 124041 0 48376 

dez-04 1 285005 0 50414 0 51787 0 164222 4 124041 0 48376 

jan-05 2 289721 0 52517 2 52945 1 167815 8 127516 0 50512 

fev-05 2 289721 0 52517 1 52945 0 167815 3 127516 0 50512 

mar-05 12 289721 1 52517 2 52945 1 167815 9 127516 0 50512 

abr-05 3 289721 0 52517 0 52945 0 167815 2 127516 0 50512 

mai-05 2 289721 0 52517 0 52945 0 167815 1 127516 0 50512 

jun-05 0 289721 0 52517 2 52945 0 167815 2 127516 0 50512 

jul-05 0 289721 0 52517 1 52945 0 167815 1 127516 0 50512 

ago-05 2 289721 0 52517 0 52945 0 167815 1 127516 1 50512 

set-05 5 289721 0 52517 4 52945 1 167815 0 127516 0 50512 

out-05 3 289721 0 52517 0 52945 1 167815 2 127516 1 50512 

nov-05 1 289721 0 52517 2 52945 3 167815 3 127516 0 50512 

dez-05 2 289721 0 52517 0 52945 1 167815 5 127516 0 50512 

jan-06 2 294487 0 54642 2 54117 1 171447 9 131028 0 52670 

fev-06 6 294487 1 54642 0 54117 0 171447 11 131028 0 52670 

mar-06 4 294487 1 54642 2 54117 1 171447 5 131028 0 52670 

abr-06 1 294487 1 54642 0 54117 1 171447 6 131028 0 52670 

mai-06 0 294487 0 54642 1 54117 0 171447 0 131028 0 52670 

jun-06 1 294487 0 54642 0 54117 2 171447 1 131028 0 52670 

jul-06 1 294487 0 54642 0 54117 0 171447 0 131028 0 52670 

ago-06 0 294487 0 54642 0 54117 0 171447 3 131028 0 52670 

set-06 1 294487 0 54642 1 54117 0 171447 0 131028 0 52670 

out-06 1 294487 0 54642 1 54117 0 171447 1 131028 0 52670 

nov-06 0 294487 0 54642 1 54117 1 171447 1 131028 0 52670 

dez-06 1 294487 0 54642 1 54117 1 171447 1 131028 0 52670 

jan-07 5 299307 0 56791 4 55301 1 175120 3 134579 0 54853 

fev-07 2 299307 0 56791 0 55301 0 175120 6 134579 0 54853 

mar-07 3 299307 0 56791 1 55301 2 175120 9 134579 1 54853 

abr-07 0 299307 0 56791 0 55301 1 175120 6 134579 0 54853 

mai-07 1 299307 1 56791 0 55301 2 175120 0 134579 0 54853 

jun-07 0 299307 0 56791 0 55301 1 175120 0 134579 0 54853 

jul-07 0 299307 0 56791 0 55301 0 175120 0 134579 0 54853 

continua 
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 Blumenau Camboriú Gaspar Itajaí Jaraguá do Sul Navegantes 

Data Casos Pop Casos Pop Casos Pop Casos Pop Casos Pop Casos Pop 

ago-07 2 299307 0 56791 0 55301 0 175120 0 134579 0 54853 

set-07 2 299307 0 56791 0 55301 1 175120 2 134579 1 54853 

out-07 3 299307 1 56791 0 55301 2 175120 0 134579 0 54853 

nov-07 2 299307 0 56791 0 55301 0 175120 5 134579 0 54853 

dez-07 0 299307 0 56791 0 55301 1 175120 0 134579 0 54853 

jan-08 7 304182 1 58965 0 56499 2 178834 5 138171 0 57060 

fev-08 1 304182 2 58965 0 56499 4 178834 7 138171 1 57060 

mar-08 3 304182 1 58965 1 56499 1 178834 5 138171 2 57060 

abr-08 1 304182 0 58965 0 56499 0 178834 3 138171 0 57060 

mai-08 1 304182 0 58965 0 56499 1 178834 1 138171 0 57060 

jun-08 0 304182 0 58965 0 56499 1 178834 1 138171 0 57060 

jul-08 0 304182 0 58965 0 56499 0 178834 3 138171 0 57060 

ago-08 1 304182 1 58965 1 56499 0 178834 5 138171 0 57060 

set-08 0 304182 0 58965 0 56499 1 178834 1 138171 0 57060 

out-08 1 304182 0 58965 0 56499 0 178834 3 138171 0 57060 

nov-08 22 304182 5 58965 5 56499 14 178834 7 138171 4 57060 

dez-08 130 304182 21 58965 37 56499 111 178834 15 138171 15 57060 

jan-09 11 309113 1 61164 1 57711 8 182592 5 141805 1 59294 

fev-09 2 309113 0 61164 0 57711 3 182592 5 141805 0 59294 

mar-09 6 309113 1 61164 0 57711 0 182592 10 141805 1 59294 

abr-09 0 309113 0 61164 1 57711 1 182592 1 141805 0 59294 

mai-09 1 309113 0 61164 0 57711 2 182592 3 141805 0 59294 

jun-09 1 309113 0 61164 0 57711 1 182592 2 141805 0 59294 

jul-09 0 309113 0 61164 1 57711 0 182592 0 141805 0 59294 

ago-09 0 309113 0 61164 0 57711 1 182592 0 141805 1 59294 

set-09 0 309113 0 61164 0 57711 0 182592 0 141805 0 59294 

out-09 1 309113 0 61164 1 57711 1 182592 1 141805 0 59294 

nov-09 1 309113 0 61164 0 57711 1 182592 1 141805 1 59294 

dez-09 3 309113 3 61164 0 57711 1 182592 4 141805 1 59294 

jan-10 3 314104 0 63389 0 58937 3 186395 12 145482 0 61554 

fev-10 0 314104 1 63389 1 58937 0 186395 3 145482 0 61554 

mar-10 2 314104 0 63389 0 58937 0 186395 2 145482 0 61554 

abr-10 0 314104 0 63389 1 58937 1 186395 1 145482 0 61554 

mai-10 4 314104 0 63389 1 58937 3 186395 0 145482 0 61554 

jun-10 1 314104 0 63389 0 58937 1 186395 0 145482 0 61554 

jul-10 0 314104 0 63389 0 58937 0 186395 1 145482 0 61554 

ago-10 0 314104 0 63389 0 58937 0 186395 2 145482 0 61554 

set-10 2 314104 0 63389 0 58937 0 186395 0 145482 0 61554 

out-10 2 314104 0 63389 1 58937 1 186395 3 145482 0 61554 

nov-10 0 314104 0 63389 0 58937 0 186395 2 145482 0 61554 

dez-10 0 314104 0 63389 0 58937 0 186395 0 145482 0 61554 

jan-11 9 319124 3 65627 3 60171 0 190220 25 149181 1 63827 

fev-11 11 319124 0 65627 2 60171 0 190220 23 149181 0 63827 

mar-11 5 319124 0 65627 1 60171 2 190220 1 149181 1 63827 

abr-11 1 319124 0 65627 0 60171 2 190220 4 149181 0 63827 

mai-11 3 319124 0 65627 1 60171 2 190220 2 149181 1 63827 

continua 
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 Blumenau Camboriú Gaspar Itajaí Jaraguá do Sul Navegantes 

Data Casos Pop Casos Pop Casos Pop Casos Pop Casos Pop Casos Pop 

jun-11 2 319124 0 65627 0 60171 0 190220 1 149181 0 63827 

jul-11 0 319124 0 65627 1 60171 2 190220 2 149181 1 63827 

ago-11 2 319124 0 65627 1 60171 1 190220 0 149181 0 63827 

set-11 11 319124 0 65627 1 60171 17 190220 3 149181 1 63827 

out-11 3 319124 0 65627 2 60171 0 190220 3 149181 0 63827 

nov-11 1 319124 0 65627 0 60171 0 190220 2 149181 0 63827 

dez-11 0 319124 0 65627 1 60171 0 190220 1 149181 0 63827 

jan-12 2 324123 0 67856 0 61399 1 194029 6 152864 0 66091 

fev-12 3 324123 0 67856 0 61399 2 194029 5 152864 0 66091 

mar-12 2 324123 0 67856 1 61399 0 194029 4 152864 0 66091 

abr-12 0 324123 0 67856 0 61399 1 194029 2 152864 0 66091 

mai-12 1 324123 0 67856 0 61399 0 194029 2 152864 0 66091 

jun-12 0 324123 0 67856 0 61399 0 194029 0 152864 0 66091 

jul-12 1 324123 0 67856 0 61399 0 194029 0 152864 0 66091 

ago-12 0 324123 0 67856 0 61399 0 194029 2 152864 0 66091 

set-12 1 324123 0 67856 0 61399 1 194029 3 152864 0 66091 

out-12 1 324123 0 67856 0 61399 1 194029 1 152864 0 66091 

nov-12 2 324123 0 67856 0 61399 0 194029 2 152864 0 66091 

dez-12 1 324123 0 67856 1 61399 0 194029 1 152864 0 66091 

jan-13 3 329082 0 70068 2 62618 1 197809 7 156519 0 68337 

fev-13 0 329082 0 70068 1 62618 1 197809 4 156519 0 68337 

mar-13 2 329082 0 70068 0 62618 1 197809 7 156519 1 68337 

abr-13 1 329082 0 70068 0 62618 0 197809 1 156519 0 68337 

mai-13 0 329082 0 70068 0 62618 1 197809 1 156519 0 68337 

jun-13 1 329082 0 70068 0 62618 0 197809 1 156519 0 68337 

jul-13 0 329082 0 70068 0 62618 0 197809 0 156519 0 68337 

ago-13 0 329082 0 70068 0 62618 0 197809 0 156519 0 68337 

set-13 0 329082 0 70068 0 62618 0 197809 1 156519 0 68337 

out-13 0 329082 1 70068 0 62618 0 197809 2 156519 0 68337 

nov-13 0 329082 1 70068 0 62618 0 197809 0 156519 0 68337 

dez-13 1 329082 0 70068 0 62618 0 197809 0 156519 0 68337 

jan-14 3 334003 0 72259 1 63827 0 201552 6 160146 0 70569 

fev-14 2 334003 0 72259 1 63827 0 201552 3 160146 0 70569 

mar-14 2 334003 0 72259 0 63827 1 201552 1 160146 0 70569 

abr-14 1 334003 0 72259 0 63827 0 201552 5 160146 0 70569 

mai-14 0 334003 0 72259 0 63827 0 201552 0 160146 0 70569 

jun-14 1 334003 0 72259 1 63827 0 201552 6 160146 0 70569 

jul-14 0 334003 0 72259 0 63827 1 201552 0 160146 0 70569 

ago-14 1 334003 0 72259 0 63827 1 201552 1 160146 0 70569 

set-14 0 334003 0 72259 0 63827 0 201552 2 160146 0 70569 

out-14 0 334003 0 72259 0 63827 1 201552 1 160146 0 70569 

nov-14 3 334003 0 72259 0 63827 0 201552 0 160146 0 70569 

dez-14 1 334003 0 72259 1 63827 1 201552 2 160146 1 70569 

jan-15 6 338877 0 74435 0 65022 1 205271 1 163732 0 72774 

fev-15 3 338877 0 74435 0 65022 1 205271 7 163732 1 72774 

mar-15 2 338877 0 74435 0 65022 0 205271 5 163732 0 72774 

continua 
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 Blumenau Camboriú Gaspar Itajaí Jaraguá do Sul Navegantes 

Data Casos Pop Casos Pop Casos Pop Casos Pop Casos Pop Casos Pop 

abr-15 1 338877 0 74435 0 65022 0 205271 2 163732 0 72774 

mai-15 2 338877 0 74435 0 65022 1 205271 4 163732 0 72774 

jun-15 5 338877 0 74435 0 65022 0 205271 0 163732 0 72774 

jul-15 0 338877 0 74435 0 65022 2 205271 0 163732 0 72774 

ago-15 1 338877 0 74435 0 65022 0 205271 0 163732 0 72774 

set-15 3 338877 0 74435 0 65022 1 205271 0 163732 0 72774 

out-15 0 338877 0 74435 0 65022 1 205271 1 163732 0 72774 

nov-15 3 338877 0 74435 2 65022 1 205271 1 163732 0 72774 

dez-15 0 338877 1 74435 1 65022 0 205271 0 163732 1 72774 
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8.3 Aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde 

Pública da Universidade de São Paulo (COEP FSP/USP). 
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8.4 Versão em inglês do Manuscrito 1 submetida à revista Acta Tropica, sem as correções da 

banca. 

Leptospirosis and its spatial and temporal relations with natural disasters in six 

municipalities of Santa Catarina, Brazil, from 2000 to 2016 

ABSTRACT 

Leptospirosis is a serious bacterial infection that occurs worldwide, with fatality rate of up to 

40% in the most severe cases. The number of cases peaks during the rainy season and may 

reach epidemic proportions in the event of flooding. It is possible that people living in areas at 

risk of being affected by natural disasters are at greater risk of contracting the disease. The aim 

of this study was to identify clusters of relatively higher risk for leptospirosis occurrence, both 

in space and time, in six municipalities of Santa Catarina, Brazil, which had the highest 

incidence of the disease between 2000 and 2016, and to evaluate if these clusters coincide with 

the occurrence of natural disasters. The cases were geocoded with the geographic coordinates 

of the patients’ home addresses, and the analysis was performed using SaTScan software. The 

areas mapped as being at risk for hydrological and mass movements were compared with the 

locations of the detected leptospirosis clusters. The disease was more common in men and in 

the age group from 15 to 69 years. In the scan statistics performed, only space-time showed 

significant results. Clusters were detected in all municipalities in 2008, when natural disasters 

preceded by heavy rainfall occurred. One of the municipalities also had clusters in 2011. In 

these clusters, most of the cases lived in urban areas and areas at risk for experiencing natural 

disasters. The interaction between time (time of disaster occurrence) and space (areas at risk of 

experiencing natural disasters) were the determining factors affecting cluster formation. 

Keywords: Leptospira; risk areas; geoprocessing; SaTScan. 

 

1. Introduction 

Leptospirosis is an infectious disease caused by Lepstospira bacteria. The disease has an 

abrupt onset and can present in a range of forms from asymptomatic to severe and fatal 

(BRASIL, 2010). In humans, the infection is the result of direct or indirect contact with the 

urine of infected animals, especially rodents, allowing bacteria to penetrate the body through 

the mucosa, damaged skin or intact skin if it is immersed for long periods in contaminated 

water. (BRASIL, 2017). In general, the number of cases peaks during the rainy season and may 

reach epidemic proportions in the event of flooding because flooding allows the rodent 

population to have greater mobility within cities (WHO, 2019). 

This bacterial disease is severe and occurs worldwide, although it is more prevalent in 

tropical and subtropical regions, with high incidence rates in urban and economically 

disadvantaged areas (WHO, 2009; ROMERO-VIVAS and FALCONAR, 2016). It has become 

socially and economically important due to its high incidence and high cost due to 

hospitalizations, lost working days, and lost life years, as the mortality rate can reach 40% 

(SOUZA et al., 2011; TRAXLER et al., 2014; BRASIL, 2017). 

Hydrological events, such as sudden or gradual floods, flooding and mass movement 

(landslides), are natural disasters that may favor an increase in the incidence of diseases 
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transmitted by vectors, reservoirs and hosts, such as leptospirosis. According to Freitas et al. 

(2014), the percentage of individuals exposed, the morbidity rate and the mortality rate due to 

leptospirosis associated with hydrological events are higher than those associated with other 

natural disasters (meteorological, climatological, geophysical/geological). 

In Brazil, leptospirosis has already occurred in all states and is considered endemic. In the 

last 10 years, the country has had over 3,600 confirmed cases and approximately 375 deaths 

per year. The incidence has been higher in Southeast and South Brazil (BRASIL, 2017). Santa 

Catarina (SC) was the state with the third highest incidence in the country between 2001 and 

2015. In 2008, it had the highest incidence and the 2nd highest mortality rate due to leptospirosis 

among the Brazilian states (DATASUS, 2019). 

From 1990 to 2010, Southeast and South Brazil experienced a relatively high number of 

hydrological phenomena, and according to Brazil's natural disaster record, sudden and gradual 

floods occurred throughout the year in South Brazil, with the most frequent sudden floods 

occurring between September and February. From 2003 to 2012, the largest number of 

emergency and public calamity decrees for hydrological events recorded in Brazil occurred in 

these regions. Santa Catarina had the largest number of decrees in the country because, among 

the 12 most affected municipalities, nine were in this state (PAHO, 2014). Due to the 

transmission characteristics of leptospirosis, it is possible that these regions that were the most 

susceptible to natural disasters were also the regions with the highest concentrations of 

leptospirosis cases. 

A method of identifying significant clusters of disease cases, including leptospirosis, in 

Brazil and worldwide has been employed in scientific studies (COLEMAN et al., 2009; 

KUGELER et al., 2015; SUMANTA et al., 2015; CARDIM et al., 2016; MELCHIOR and 

CHIARAVALLOTI NETO, 2016; SULISTYAWATI et al., 2016; PELLINI et al., 2017; 

BERMUDI et al., 2018; FARINELLI et al., 2018; GUTIÉRREZ and MARTÍNEZ-VEGA, 

2018; PINTO et al., 2018; DESHMUKH et al., 2019). It is a scanning technique developed in 

and implemented with SaTScan that allows the evaluation of whether cases of a disease are 

randomly distributed in space, time and space-time or if there are clusters of higher risk for the 

disease; this method goes beyond identifying the geographical regions these clusters are located 

in and the period of time in which they occurred. 

This study was performed to describe the occurrence of leptospirosis in space and space-

time between 2000 and 2016 in the six municipalities of SC that had the highest incidence of 

the disease in that period. It was intended to identify the clusters of greatest risk for the 

occurrence of the disease in those municipalities, both from spatial and temporal points of view 

and to evaluate whether these clusters coincided with areas at risk of experiencing natural 

disasters. The more risk factors that are identified and understood, the more successful the 

application of interventions at the individual and community level and prevention of the disease 

will be (WHO, 2010). 

 

2. Methodology 

Study design 
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A descriptive and ecological study was performed in which the units of analysis were, 

depending on the scale of the study, the state of SC, the municipality and the census tract. 

Study area 

Located in southern Brazil, the state of SC is divided into 295 municipalities comprising a 

total area of 95,730,921 km² (IBGE, 2018). For this study, we selected the following six 

municipalities that had the highest incidence of leptospirosis in the period of interest that also 

had populations greater than 50,000 inhabitants: Camboriú, Navegantes, Itajaí, Blumenau, 

Gaspar and Jaraguá do Sul. Municipalities with smaller populations were not selected because 

in those areas, the incidence coefficients usually have large fluctuations in space-time due to 

small variations in the number of cases of the disease, leading to spurious associations and 

conclusions. Figure 1 shows the geographical location of SC in Brazil and its municipal 

divisions, with the six municipalities highlighted individually. 

Fig. 1. Location of the six municipalities in Santa Catarina, Brazil, South America. 

 

SC had a human development index (HDI) that was considered high in the 2010 census, 

with a value of 0.774 and a third place rank in Brazil. The six municipalities selected for this 

study had values ranging from high (0.700 to 0.799) to very high (0.800 to 1). Blumenau was 

the most developed among them, with an MHDI of 0.806 (25th place in Brazil), followed by 

Jaraguá do Sul (MHDI = 0.803 and 34th place in Brazil), Itajaí (MHDI = 0.795 and 56th place 

in Brazil), Gaspar (MHDI = 0.765 and 289th place in Brazil), Navegantes (MHDI = 0.736 and 

876th place in Brazil) and Camboriú (MHDI = 0.726 and 1133th place in Brazil) (IBGE, 2010). 

Case information 

Information on confirmed cases of leptospirosis in the six selected municipalities was 

provided by the State Secretariat of Health of SC for the period 2000 to 2016, on an individual 

basis, from the Leptospirosis Investigation Forms of the Notification Disease Information 
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System (SINAN). This information included but was not limited to the age, sex and home 

address of each patient. Six datasets were analyzed, one from each selected municipality, and 

the numbers of cases for the period from 2000 to 2016 analyzed in each municipality were as 

follows: 513 in Blumenau, 50 in Camboriú, 186 in Gaspar, 293 in Itajaí, 507 in Jaraguá do Sul 

and 59 in Navegantes. 

At least one of the following criteria had to be met to confirm a case of leptospirosis: 

clinical-laboratory or clinical-epidemiological. The clinical and laboratory criterion was based 

on one or more positive test results. The clinical and epidemiological criterion took into account 

whether a suspected patient with no tests performed or initially negative test results had a 

suggestive epidemiological history within 30 days prior to the onset of symptoms, such as 

exposure to floods, sewage, garbage, risky occupational activities, and presence in an area at 

high risk for leptospirosis, among others (BRASIL, 2017). 

Resident population information 

DATASUS was used to obtain the populations of all municipalities in the state of SC from 

2000 to 2015, including the populations of the six municipalities included in the study, from 

the census conducted in 2010. 

Information on areas at risk for natural disasters  

The municipalities of SC with a historical risk of natural disasters were mapped to indicate 

possible areas of the occurrence of hydrological events and mass movement. Among the 

municipalities selected for this study, Camboriú, Navegantes, Itajaí, Gaspar and Jaraguá do Sul 

were mapped by the Geological Survey of Brazil (also known as the CPRM, due to their 

corporate name: Mineral Resources Research Company) in 2011 and 2012. The Municipal Risk 

Reduction Plan (PMRR) in 2013 mapped the municipality of Blumenau. These maps were 

obtained from the National Center for Monitoring and Alerts for Natural Disasters (Cemaden). 

Information about the rivers that cross the studied municipalities was obtained from the 

National Water Agency (ANA) (http://www3.ana.gov.br/). 

Incidence rate 

For each municipality, annual disease incidence rates were calculated per 100,000 

inhabitants, standardized by gender and age group. The direct method was used, taking the 

population of SC state in 2010 as standard. Standardization aims to avoid the influence of 

variations by gender and age group in the population, between municipalities. 

Geocoding Process 

First, the addresses to be geocoded were standardized, and the spelling of street names, 

especially those containing foreign words, which are very common in the municipalities 

studied, was verified. Geocoding was performed on the EasyMapMaker website 

(www.easymapmaker.com), which searches for the location of the address in Google Maps and 

provides the corresponding geographic coordinates (latitude and longitude). 
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To assess the accuracy of this procedure, approximately 10% of the addresses in each 

municipality were selected at random for a total of 170 addresses. Each address was entered 

into Google Maps and the coordinates provided by EasyMapMaker were verified. The overall 

proportion of correct entries was calculated, and the geocoding was considered adequate if this 

ratio was greater than or equal to 95%. Later, the incorrectly located addresses were fixed. After 

this procedure, the cases were spatialized with QGIS. 

Scan Statistics 

To locate geographically clusters of leptospirosis incidence in space and time in the six 

selected municipalities, spatial, spatiotemporal and spatial variation statistics were used to 

investigate temporal trends with SaTScan software (version 9.6). Only high incidence rates of 

the disease were detected, as that was the information relevant to the study. Because 

leptospirosis data were characterized as case counts, a discrete Poisson model was used. The 

technique used the case and population counts of each of the six municipalities by census tract 

and their respective geographic coordinates (KULLDORFF, 1997, 2015). 

The census tracts and the year of onset of symptoms were considered aggregation units. In 

performing the scan statistics, the following information was provided to SaTScan: 

1. Year of occurrence, census tract code, sex and age range of leptospirosis cases (covariates 

used for adjustment); 

2. Population stratified by sex and age group of each census tract obtained from the 2010 

census; and 

3. Geographic coordinates of the centroids of the census tracts. 

The following age groups were considered: 0 to 9 years, 10 to 19 years, 20 to 59 years and 

60 years and older. Studies show that leptospirosis predominantly affects the most economically 

active population, which is composed of those between 15 and 59 years old (PAPLOSKI, 2013; 

GONÇALVES et al., 2016; LARA et al., 2019). 

To ensure robust estimates, the Monte Carlo test was performed with 999 replications. To 

define the maximum size of the spatial cluster in relation to the population, the Gini coefficient, 

available in the purely spatial scan statistic, was used to determine which nonoverlapping spatial 

clusters should be reported. The optimal Gini coefficient (i.e., the highest possible value, with 

p <0.05) suggests what proportion of the population should be used in the cluster composition 

(HAN et al., 2016). 

 

3. Results 

Incidence rate 

Table 1 presents the incidence rates of leptospirosis stratified by sex and age group in SC during 

the study period. The disease was more prevalent in men and in the age group from 15 to 69 

years. 
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Table 1. Specific incidence rate of leptospirosis stratified by sex and age group. Santa Catarina, 

2001-2015. 

Age group (years) Masculine Feminine Total 

0 to 4  1,2 0,6 0,9 

5 to 9  1,9 0,9 1,4 

10 to 14  7,7 1,9 4,8 

15 to 19  12,9 1,8 7,5 

20 to 39 14,6 2,9 8,8 

40 to 59  15,7 3,3 9,5 

60 to 69  10,3 2,3 6,1 

70 to 79  4,7 1,1 2,6 

80 and more 1,5 0,6 0,9 

Figure 2 shows the standardized incidence rate of leptospirosis stratified by sex and age over 

the study period in the six selected municipalities. Throughout most of the period, Gaspar and 

Jaraguá do Sul had the highest incidence rates. There was an epidemic peak of the disease in 

2008, when the incidence ranged from 39 to 78 per 100,000 inhabitants across the 

municipalities and a second peak in 2011. The state also had the highest incidence of the disease 

in 2008, followed by 2011. 

Fig. 2. Standardized incidence rate over time by municipality and state. Santa Catarina, 2001 - 

2015. 

 

Geocoding of leptospirosis cases 

In the standardization stage, two cases were excluded due to the lack of a complete address. 

In the first standardized data entry procedure, four cases were excluded because the addresses 

were not found. In the second data entry procedure, another 42 cases were excluded because 

the addresses were not located within their respective municipalities. For 273 cases, the 

addresses were incomplete, and geocoding was performed with only the name of the street or 

neighborhood. For 25 cases, the address contained poorly defined names such as “road”, which 
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made them impossible to locate, and geocoding was performed with only the name of the 

neighborhood. Of the 1,656 cases of leptospirosis in the six selected municipalities, 1,608 

(97.1%) were geocoded. 

In the verification stage, Camboriú, Gaspar and Navegantes did not have any errors in the 

locations of the addresses (100% correct). Blumenau and Itajaí each had one error (98% and 

97% correct, respectively). In Jaraguá do Sul, six errors were found, probably due to the greater 

number of addresses with incomplete and poorly filled in names in relation to the other 

municipalities (88% correct). In total, 95.3% of the sampled addresses were considered 

correctly geocoded, a proportion of correct answers that was considered adequate. 

Most cases of geocoded leptospirosis were located within the areas designated as urban by 

the 2010 census from the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) in each of the 

six municipalities. The distribution of these cases by municipality can be seen in Figure 3. 

 

Fig. 3. Leptospirosis cases geocoded by residential address in the six municipalities studied. 

Santa Catarina, 2000 - 2016. 

 
Identification of leptospirosis clusters 

The purely spatial scan statistic did not detect significant clusters in any of the six 

municipalities, and it was not possible to use the Gini coefficient to define the maximum size 

of the spatial cluster in relation to the population. Therefore, in the other scanning statistics 

performed (spatiotemporal and spatial variation of temporal trends), the standard percentage of 

a maximum of 50% of the population for all municipalities was adopted, with time in years and 

no spatial and temporal overlapping of clusters (KULLDORFF, 1997, 2015). The spatial 

variation sweep statistic of the temporal trends did not detect significant clusters either, i.e., 

there was no evidence of an increasing trend in incidence over the years in any of the 

municipalities. 
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The spatiotemporal scan detected significant clusters in all municipalities in 2008. In 

Jaraguá do Sul, there were clusters in 2008-2009, 2008-2011 and 2011. Figures 4 and 5 show 

the geographical locations and the periods in which the clusters occurred, as well as their 

relative risks. In the scanning analysis, the relative risk of a spatial cluster represents by how 

much the disease in study is more common in the region and time period detected than in any 

other region throughout the study period or even in that region in any other period time not 

detected in the cluster. 

In Blumenau, two clusters were identified in 2008: the first was in 229 census tracts, 

covering the entire northern half of the municipality and had a relative risk of 7.5, and the 

second was in 184 census tracts and had a relative risk of 6.6 (Figure 4-A1). This means that 

the risk of contracting leptospirosis in 2008 was 6.5 times higher in the first space-time cluster 

and 5.6 times higher in the second space-time cluster than outside it. These clusters cover 

approximately 83% of the municipality's population, including some rural sectors, where few 

cases are usually recorded, and the population is small. 

In Camboriú, a cluster was identified in 2008; it was located in the middle of the 

municipality's urban area, which is composed of 39 census tracts, covering 47% of the 

municipality's population, with a relative risk of 19.7 (Figure 4-A2). 

In Gaspar, there was a significant cluster in 2008 that was located in the Midwest region of 

the municipality, including 44 census tracts, representing 41% of the municipality's population 

with a relative risk of 8.5 (Figure 4-A3). Only one census tract of the cluster is rural; the rest 

are urban. 

Itajaí had a significant cluster in 2008 that was located in the western part of the 

municipality, including 140 census tracts, corresponding to 52% of the municipality's 

population with a relative risk of 16.1. This cluster comprises five rural sectors; the others are 

urban (Figure 5-A4). 

In Jaraguá do Sul, three clusters were identified; the largest included 56 census sectors and 

had a relative risk of 2.6 for the period from 2008 to 2011. The second cluster, with 16 sectors, 

had a relative risk of 6.5 for the year. The third and smallest of the clusters contained only one 

census tract, with a relative risk of 39.7 for the period 2008 to 2009; it was located in the central 

region of the municipality. These three clusters contain 36% of the municipality's population 

and 19% of the rural census tracts, mainly in the south in the largest cluster (Figure 5-A5). In 

total, Jaraguá do Sul has 215 census tracts. 

Navegantes had a significant cluster in 2008, including 35 census tracts, all of which were 

urban (46% of the municipality's population), with a relative risk of 13.5 (Figure 5-A6). 
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Analysis of areas at risk for experiencing a natural disaster 

Each of the six municipalities in the study was mapped and assessed for the risk of natural 

disasters, which were classified as hydrological or mass movement. The maps are shown in 

Figures 4 and 5 (B1 to B6). 

The areas of risk of both hydrological and mass movement natural disasters presented in the 

maps largely coincide with the areas where clusters of high leptospirosis rates were detected in 

the spatiotemporal analysis. They are predominantly urban areas that contain the great majority 

of the populations of these municipalities and are crossed by rivers that can overflow during 

rain events. 

Fig. 4. Spatiotemporal clusters (A) and areas at risk for natural disasters (B) in the 

municipalities of Blumenau (1), Camboriú (2), and Gaspar (3). Santa Catarina, 2000 to 2016. 
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Fig. 5. Spatiotemporal clusters (A) and areas at risk for natural disasters (B) in the 

municipalities of Itajaí (4), Jaraguá do Sul (5) and Navegantes (6). Santa Catarina, 2000 to 

2016. 

 
 

4. Discussion 

Leptospirosis in SC was more common in men aged 15 and 69 years. Although there is no 

scientific evidence of any predisposition that may favor infection in men or in this age group, 

studies report higher incidence, hospitalization and mortality rates due to disease in 

economically active men (GONÇALVES et al., 2016, SOUZA et al., 2011). The exposure-

related factors are believed to be connected to occupation, but mainly in flooded situations, as 

the likely sites of infection are generally urban areas and home environments (MS, 2019). 
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In the historical series studied, the highest incidence of leptospirosis was recorded in 2008 

in five of the six municipalities; the exception was the municipality of Jaraguá do Sul, which 

recorded the highest incidence in 2011, followed by 2008. These significant increases in 

incidence occurred in postflood periods, both in 2008 and 2011 (SILVA DIAS 2009; SILVA, 

2014). 

The spatial and spatial variation analyses of temporal trends did not detect significant 

clusters in the six municipalities. Only spatiotemporal clusters were significant, indicating that 

the interaction between space and time was a determinant for the occurrence of high rates of 

leptospirosis at specific times and in specific places. 

Most cases of spatialized leptospirosis and most detected clusters occurred in urban areas. 

Urban areas contain the majority of the inhabitants of the municipalities, especially 

economically disadvantaged individuals, and urban areas often have inadequate sanitation and 

garbage collection, which can cause infestations of infected rodents. Pelissari et al. (2011) 

observed that there is a difference in the factors involved in the transmission of leptospirosis in 

urban and rural areas. In urban areas, epidemic outbreaks are preceded by increased rainfall, 

connecting the disease to low socioeconomic levels, as well as the precarious environmental 

conditions of the area and its surroundings. In rural areas, the occurrence of the disease is more 

commonly associated with agricultural activities, such as rice planting and irrigation. 

In this study, in addition to providing evidence that cases of leptospirosis occur mostly in 

urban areas, it was observed that the population with the highest incidence of leptospirosis 

resides in areas identified as being a high risk for natural disasters because the clusters 

coincided, partially or totally, with the places with the highest occurrence of natural disasters. 

In all the municipalities studied, the areas where the disease clusters were located had some risk 

of hydrological events or mass movements or were bordered by rivers, which could overflow 

during heavy rainfall, causing flooding. 

Most of the detected clusters occurred in 2008, when the largest natural disaster in SC 

occurred (SILVA DIAS, 2009). Hydrological events are very common in northeastern SC, 

where the studied municipalities are located (UFSC, 2013ab). In that year, the rainfall reached 

volumes never before recorded, especially in the Greater Florianópolis, Itajaí Valley and 

Northern Coast regions, and triggered floods, flashfloods, landslides and mud flows in several 

municipalities in the northeastern part of the state (SILVA DIAS, 2009; ZUCCO et al., 2010; 

XAVIER et al., 2014a, 2014b; LONDE et al., 2015). According to the Damage Assessment 

(AVADANS), the official Civil Defense document recording the occurrence of a disaster, the 

municipality of Blumenau recorded rainfall of 112 mm in six hours, 500 mm in two days and 

588 mm at the end of five consecutive days, which was a large amount of rain in a short period 

without adequate water outflow conditions. There were partial floods in the central area and 

several neighborhoods due to the overflow of the Itajaí-Açú River, in addition to “violent slips 

and landslides of medium and large proportions”, according to the document. In Camboriú, 

from November 21 to 23, it rained 262 mm, leading to a rainfall total for the month (466 mm) 

that was well above the average for the period. There were flashfloods, flooding, landslides and 

increases in level of the river. In Gaspar, heavy rains between November 21 and 24 were 

recorded, leading to a total rainfall of 514 mm and causing heavy flashfloods, sudden floods 

and landslides (S2ID, 2018). 
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According to AVADANS, in Itajaí, in addition to the 472 mm of rain recorded in four days, 

with 190 mm falling in just one day, the municipality suffered the impacts of the high volume 

of rain that fell in the middle and lower portions of valley containing the Itajaí-Açú River. This 

caused the overflow of the Itajaí-Açú and Itajaí Mirim rivers in the municipality. In Jaraguá do 

Sul, above normal rainfall was recorded throughout the month of November (1100 mm), with 

greater intensities of rainfall on days 21, 22 and 23 (600 mm). In Navegantes, the amount of 

rainfall reached 325 mm in the period from 21 to 25 November, and the average for the month 

was approximately 160 mm. The heavy rains caused flashfloods and the overflow of the Itajaí-

Açú River and some of the municipality's streams. Some of these municipalities also reported 

damage to the water distribution network, water and sewage treatment, and waste collection 

and treatment in the postdisaster period (S2ID, 2018), which led to favorable conditions for the 

transmission of leptospirosis. 

Jaraguá do Sul also had a cluster of cases in 2011, when the municipality was greatly 

affected by heavy rains (SILVA, 2014). This municipality had slightly different clusters, as 

they were not all located in urban regions, where most cases of leptospirosis usually occur. This 

may be because the areas with the largest number of cases had proportionally larger populations 

than the areas with the fewest cases, which made the rates higher in the less populated areas. 

These areas are in the southern part of the region, and there were a few cases of leptospirosis 

spread over a large area with a small population because they are rural sectors. This resulted in 

high rates, which may have favored the detection of these census tracts as part of the cluster. 

Although leptospirosis has seasonal trends due to increased rainfall volume and intensity in 

summer, the epidemics in SC occurred mainly after major hydrological disasters (SANTOS et 

al., 2012. ), which did not necessarily occur in during the summer. For example, the highest 

incidence in the study period was due to the event that occurred in November 2008. 

SaTScan has been used in Brazil and worldwide, leading to the discovery of important 

results in the area of public health. With the spatiotemporal technique of scanning statistics, it 

was possible to identify areas and periods of a higher incidence of the disease, enabling the 

characterization of epidemics and not just a random increase in the number of cases. 

It is not always possible to predict natural disasters or their intensity, as this depends on the 

characteristics of the region and the meteorological event involved (SILVA DIAS, 2009, 2014). 

However, after the occurrence of a natural disaster, it is possible to apply surveillance measures 

to prevent leptospirosis epidemics, either by reducing individual and collective exposure after 

floods or by preventing natural disasters, which involve social and environmental aspects. 

The main limitation of the study was the use of secondary leptospirosis data. As a result, it 

was not possible to verify the quality of the information or complete the addresses with missing 

information in the SINAN records. However, the fact that the leptospirosis data and the map 

data pertaining to areas at risk for natural disasters were obtained from public agencies indicates 

that the data is of sufficient quality to serve as a reference for the present study. 

5. Conclusion 

The highest incidence of leptospirosis in SC occurred in men in the economically active age 

group. With regard to the spatialization of the cases, it was observed that they were concentrated 
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in urban areas in all six municipalities. The municipalities of Camboriú, Gaspar, Itajaí and 

Navegantes each had a spatiotemporal cluster with a high incidence rate in 2008. Blumenau 

had two clusters in 2008, and Jaraguá do Sul had three clusters in 2008 and 2011. The periods 

in which these clusters occurred coincided with severe natural disasters, especially in 2008, 

when all the municipalities studied were affected. This explains why significant clusters were 

found only in the spatiotemporal scan statistics, but not in the spatial scan statistics, because the 

interaction between time (time of disaster occurrence) and space (natural disaster risk areas) 

was a determining factor for the formation of clusters. Thus, it was found that the population 

with the highest incidence of leptospirosis in the six municipalities studied lived in high-risk 

areas that experienced natural disasters in 2008 and 2011. 
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8.5 Currículo Lattes da aluna 
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8.6 Currículo Lattes da orientadora 
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8.7 Currículo Lattes do coorientador 

 

 
 

 

 

 


