SINDROME FEBRIL AGUDA
SUSPEITA DE

LEPTOSPIROSE

FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO
Síndrome febril aguda:
Febre, cefaléia e mialgia

SINAIS DE ALERTA (presença de um
ou mais dos seguintes sinais)
Ÿ Dispnéia, tosse ou taquipneia
Ÿ Alterações urinárias, geralmente
oligúria
ŸFenômenos hemorrágicos,
incluindo escarros hemoptóicos
Ÿ Hipotensão
Ÿ Alterações do nível de consciência
Ÿ Vômitos freqüentes
Ÿ Arritmias
Ÿ Icterícia

+

Contato físico com áreas alagadas, lama ou esgoto,
principalmente após fortes chuvas ou ocorrência de
enchentes ou que resida ou trabalhe em áreas de risco
da doença, nos 30 dias antes do inicio dos sintomas

AVALIAÇÃO CLÍNICA

Presença de sinais de alerta

Ausência de sinais de alerta

Ÿ Iniciar condutas para o primeiro atendimento de

Ÿ Solicitar Leucograma
Ÿ Preencher ficha de notificação
Ÿ Informar o paciente sobre a

pacientes de leptospirose com sinais de alerta,
Ÿ Preencher ficha de notificação e coletar sorologia
para Leptospirose e leucograma

importância dos sinais de alerta
Ÿ Acompanhar ambulatorialmente
(retorno em 24/72 horas)

Encaminhar para unidade hospitalar de referência*

Leucocitose
(>10.000/mm3)

Leucócitos
normais

1. Tratamento
Ÿ DOXICICLINA:100mg, VO, 12/12hs, por 5 a 7 dias
(Não deve ser utilizada em crianças menores de 9 anos, mulheres grávidas
e em pacientes portadores de nefropatias ou hepatopatias)
Ÿ AMOXILINA:Adultos: 500mg, VO, 8/8hs, por 5 a 7 dias
Crianças: 50mg/kg/dia, VO, divididos de 6-8hs, por 5 a 7 dias
2) Solicitar sorologia para leptospirose, que deve ser enviada para o LACEN
FONE: (81) 3181 6319 / 6306
3) Alguns casos de leptospirose leve, mesmo quando tratados, podem
evoluir para moderados e graves em questão de horas ou dias. Cabe ao
profissional de saúde orientar o paciente quanto as complicações possíveis
ou ocorrência de sinais de alerta
4) Manter vigilância do paciente até a convalescença (1-2 semanas)
5) Exames laboratoriais básicos: hemograma completo, uréia e creatina,
bilirrubinas e transaminases, sódio e potássio. Se necessário, solicitar
radiografia de tórax e gasometria arterial.

Leucopenia
(<4.000/mm3)

Ÿ Investigar outras doenças
Ÿ Avaliar necessidade de outras medidas

e exames complementares
Hospitais de Referência*:
Hospital Universitário Oswaldo Cruz, Hospital
das Clínicas, Hospital Barão de Lucena

Vigilância Epidemiológica/ Ambiental
da Secretaria Estadual de Saúde
Fone: 3184 0221 / 0214 | FAX: 3184 0222
Para Notificação CIEVS:
Fones: 0800 281 3041
9488 4267 (celular plantão 24H)

