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RESUMO 
Este estudo busca analisar a relação entre os casos de leptospirose no município de Nossa Senhora 

do Socorro/SE e sua correlação com as sazonalidades das precipitações, bem como compreender os 

condicionantes socioambientais que potencializam a proliferação dos vetores transmissores, no 

recorte temporal de nove anos (2007-2015). O presente estudo apoiou-se em metodologias quali-

quantitativas, baseadas na pesquisa bibliográfica/documental, firmada nos conhecimentos da 

climatologia geográfica, dos recursos hídricos e da geografia da saúde. Na série temporal em estudo, 

verifica-se uma correlação positiva entre os casos de leptospirose e a quadra chuvosa do município, 

com maior número de casos registrados no povoado Parque dos Faróis, Conjunto Fernando Collor e 

povoado Piabeta, e destaque para áreas nas quais a gestão das águas urbanas é deficitária associada 

com a alta vulnerabilidade socioambiental. 

 

ABSTRACT 
This study seeks to analyze the relationship between leptospirosis cases in the city of Our Lady of 

Socorro / SE and its correlation with the seasonality of rainfall, as well as understanding the social 

and environmental conditions that enhance the proliferation of vectors transmitters, the time frame of 

nine years (2007-2015). This study relied on qualitative and quantitative methodologies, based on 

literature / documents, signed on knowledge of the geographical climatology, water resources and 

health geography. In time series study, there is a positive correlation between cases of leptospirosis 

and the rainy season the city, with the largest number of cases registered in the village Parque dos 

Faróis, set Fernando Collor and populated Piabeta, nd highlighting areas where the management of 

urban water deficit is associated with high social and environmental vulnerability. 
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1-INTRODUÇÃO 

 

A água é um recurso indispensável a qualquer tipo de vida no planeta terra, sendo atribuído a 

este recurso natural a manutenção da biodiversidade e da sobrevivência do ser humano. A própria 

história da civilização está intrinsecamente ligada a água, sendo que as primeiras civilizações urbanas 

foram iniciadas pelo processo de sedentarização das populações no delta do Euphrates (BAPTISTA 

E CARDOSO, 2013). 

Sobretudo com a modernidade, temos acompanhado uma elevação dos níveis de urbanização, 

ocorrendo muitas vezes de forma desordenada e exercendo pressões consideráveis sobre este recurso 

natural. Historicamente a expansão urbana não foi acompanhada no mesmo ritmo, por uma expansão 

do saneamento básico que atenda a todos os domicílios, por um planejamento urbano de modo a 

impedir a ocupação de áreas de risco e nem pela elevação da qualidade de vida para uma parcela 

significativa da população. 

Dessa forma, a falta de tratamento de esgoto, a falta de rede de drenagem, a ocupação de 

planícies de inundação, a impermeabilização e canalização de rios urbanos bem como a deteriorização 

da qualidade da água por efluentes, se constituem nos principais problemas relacionados a infra-

estrutura de água no ambiente urbano (TUCCI, 2008). 

Tais problemas funcionam como fatores contribuintes para disseminação de doenças de 

veiculação hídrica sobre grupos sociais, muitas vezes habitantes de áreas de risco socioambiental, que 

em face das variabilidades climáticas que afetam as cidades, ocasionando eventos extremos, 

juntamente com outros fatores de ordem sociológica, são acometidos por tais doenças, a exemplo da 

leptospirose, das doenças diarréicas, entre outras; como tem demonstrado trabalhos de Mendonça 

(2000), Confalonieri (2003), Barcellos et al (2009) e Sant’Anna Neto (2011), entre outros. 

Devido a constatação deste cenário, é que a gestão das águas urbanas começa a ser pensada a 

partir do início do século XX, no período higienista, enquanto medida para minimizar os alarmantes 

quadros de doenças e epidemias que afetavam a população e que se encontravam diretamente ligadas 

a falta de gestão desse recurso (TUCCI, 2008). O que nos revela a estreita relação entre a gestão das 

águas urbanas e o processo saúde-doença, tendo em vista que a gestão é um dos elementos que 

condicionam a melhoria da qualidade ambiental e de vida local. 

Cabe ressaltar que o planejamento e a gestão dos recursos hídricos não podem ocorrer 

desvinculados das questões políticas e socioambientais, assim como deixar-se guiar exclusivamente 

pelos aspectos econômicos. Uma vez que para se constituir em instrumento de melhoria da qualidade 

de vida deve considerar a caracterização socioambiental da área, de modo a buscar compreender a 

produção do espaço por dada sociedade (CARVALHO, 2014). 
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A leptospirose, enquanto doença endêmica fortemente ligada a gestão das águas urbanas, é uma 

zoonose causada por bactérias patogênicas do gênero Leptospira, que tem como hospedeiro primário 

os animais sinantrópicos domésticos e silvestres, sendo os roedores seu principal transmissor. A 

transmissão ao homem ocorre através do contato direto ou indireto à urina infectada, a partir da qual 

a bactéria penetra por meio da pele lesada ou das mucosas da boca, narinas e olhos do indivíduo, 

provocando febre alta, mal-estar, dor muscular, olhos vermelhos, tosse, cansaço, náuseas, diarreia e 

até mesmo hemorragias na forma mais grave da doença, levando ao óbito (BRASIL, 2009).  

De acordo com dados do Ministério da Saúde (SINAN/SVS) em um recorte temporal de nove 

anos (2007-2015), o número de casos confirmados de leptospirose para o Brasil foi da ordem de 

36.157 casos. No Nordeste, para o mesmo período, foi confirmado um total de 5.670 casos, o que 

corresponde a 15,68% dos casos nacionais. Em Sergipe, de 2007 a 2015, o número de casos chegou 

a 484, o que corresponde a 8,53% em relação ao Nordeste, sendo que destes, 90 casos de leptospiroses 

situaram-se no município de Nossa Senhora do Socorro, correspondendo a 18,59% em referência ao 

total dos registrados no Estado de Sergipe. Em relação aos casos que evoluíram para óbito, em Nossa 

Senhora do Socorro de 2007 a 2015 registrou-se 21 óbitos por leptospirose, o que corresponde a 

16,66% em relação aos do Estado, que registrou 126 óbitos (SINAN/SVS/MS). 

Diante deste cenário, este estudo busca analisar a relação entre os casos de leptospirose no 

município de Nossa Senhora do Socorro/SE e sua correlação com as sazonalidades das precipitações, 

bem como compreender os condicionantes socioambientais que potencializam a proliferação dos 

vetores transmissores, no recorte temporal de 2007 a 2015. 

 

2-PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Buscando identificar a existência de relações entre a variabilidade climática e os casos de 

leptospirose na série temporal de 2007-2015, o presente estudo apoiou-se em metodologias quali-

quantitativas, baseadas na pesquisa bibliográfica/documental, firmada nos conhecimentos da 

climatologia geográfica, dos recursos hídricos e da geografia da saúde, a partir de autores como 

Mendonça (2000), Confalonieri (2003), Tucci (2008), Barcellos et al. (2009), entre outros. 

Seguida da pesquisa bibliográfica, realizou-se a caracterização socioambiental do referido 

município, bem como o levantamento e análise dos índices de precipitação mensais para a série 

temporal em estudo. Os dados pluviométricos para Nossa Senhora do Socorro foram construídos 

através da técnica de interpolação de dados, tomando por base as estações presentes nos municípios 

de Aracaju, Laranjeiras e Santo Amaro das Brotas. 

O levantamento do número de casos de leptospirose para série temporal de 2007-2015 foi 

realizado junto a Secretaria Municipal de Saúde, bem como junto ao site do portal da saúde do 



XIII Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste  4 

DATASUS/MS (http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php). Para construção do banco de 

dados, gráficos e tabelas utilizou-se o Excel/Windows/07. 

A análise estatística procedeu-se com base no Coeficiente de Correlação de Pearson, a partir da 

qual os dados de precipitação foram considerados como variável independente e os casos de 

leptospirose como variável dependente e cujo resultado de acordo com categorização de Dancey e 

Reidy (2006): 0 a 0.30 indica fraca correlação; 0.40 a 0.6 (positivo ou negativo) indica correlação 

moderada; 0.70 a 1 (positiva ou negativa) indica forte correlação. 

Diante das análises prévias e dos resultados alcançados, efetuaram-se trabalhos de campo nos 

dois bairros do município com maiores números de casos registrados, além de entrevistas com a 

população local.  Dessa forma, a análise realizou-se de forma integrada, no sentido de identificar as 

relações existentes entre as variáveis ambientais e sociais no condicionamento do número de casos 

de leptospirose levantados, especialmente no que se refere a sazonalidade climática e a gestão de 

águas urbanas nesse processo, o que perpassa pela consideração das enchentes, saneamento básico, 

resíduos sólidos entre outros fatores. 

 

3-RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O município de Nossa Senhora do Socorro está situado no território da Grande Aracaju, sendo 

um dos quatro municípios que compõe a região metropolitana de Aracaju e a sede da microrregião 

de saúde do Leste Sergipano, de acordo com a regionalização da Secretaria Estadual de Saúde (Figura 

01). Ocupa o segundo lugar em população absoluta do Estado totalizando 160.827 habitantes, 

segundo o censo demográfico do IBGE 2010, sendo que destes 155.823 residem na zona urbana e 

5.004 na zona rural. Abrange uma área 156,771 Km² correspondendo a 0,71% do território estadual, 

e possui uma densidade demográfica de 1.025,87 (hab./km²).   

Figura 01- Localização geográfica de Nossa Senhora do Socorro. Elaboração: Rafael Andrade 

 

http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php
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Nossa Senhora do Socorro está situado na região litorânea sergipana, apresentando um clima 

do tipo Megatérmico seco e sub-úmido, com temperatura média anual de 25,2ºC, precipitação 

pluviométrica anual de aproximadamente 1689,0mm e período chuvoso de março a agosto, com 

máxima concentrada em maio, junho e julho (Tabela 01). (BONFIM, COSTA e BENVENUTI, 2002). 

 

Tabela 01- Precipitação pluviométrica total mensal em Nossa Senhora do Socorro de 2007-2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CEMESE/ SEMARH Org.: Rafael Andrade 

 

Segundo estudos de Confalonieri (2003), Barcellos et al (2009), Magalhães, Zanella e Sales 

(2009) as doenças de veiculação hídrica possuem a tendência de ter seu número de casos acrescidos 

nos períodos de maiores precipitações. A exemplo da leptospirose que tem como uma das fontes de 

contaminação as águas urbanas decorrentes de inundações e enchentes nos períodos chuvosos, que 

atrelado a ausência de saneamento básico adequado, contribui substancialmente com um ambiente 

propício a proliferação da leptospira. 

Nossa Senhora do Socorro apresentou um total de 90 casos confirmados da doença no período 

de 2007 a 2015, segundos dados do DATASUS, tendo os meses de abril, maio, junho, julho, agosto 

e setembro os maiores registros de casos; respectivamente, 8, 17, 15, 8, 8 e 11, correspondendo 

74,44% do total dos casos do município, ou seja, 67 dos 90 casos para o período em análise. 

Comparando-se os dados da precipitação pluviométrica e número de casos de leptospirose para a 

referida série temporal, percebe-se o aumento dos registros da doença nos períodos de maiores 

precipitações (Figura 02). Aplicando-se o Coeficiente de Pearson, observa-se que a relação entre a 

precipitação e os casos da doença é da ordem de 0,771, o que indica forte correlação entre as duas 

variáveis. 

JANEIRO 417,12 

FEVEREIRO 952,65 

MARÇO 885,06 

ABRIL 2140 

MAIO 3240,32 

JUNHO 1746,5 

JULHO 2419,07 

AGOSTO 1280,25 

SETEMBRO 796,89 

OUTUBRO 695,21 

NOVEMBRO 416,32 

DEZEMBRO 158,69 
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Figura 02- Precipitação pluviométrica e casos de leptospirose em Nossa Senhora do Socorro/SE - 2007 a 2015. 

Fonte: DATASUS. SEMARH/CEMESE. Org.: Rafael Andrade. 

 

Cabe ressaltar que no caso do mês de setembro, no qual verifica-se a diminuição da 

precipitação, porém um aumento do número de casos de leptospirose. Esta situação é justificada 

enquanto um reflexo da ocorrência das chuvas dos meses anteriores e seu acúmulo em lugares 

propícios para a proliferação da doença. 

A partir das análises dos documentos fornecidos pela Secretaria de Saúde de Nossa Senhora do 

Socorro, levantados através do Sistema de Informações de Agravos de Notificações/SINAN, foi 

possível espacializar os casos confirmados de leptospirose num recorte temporal de cinco anos 

(Figura 03). A delimitação deste período temporal se deu devido a não solicitação de dados de 

espacialização referentes aos anos anteriores. 

 

Figura 03- Local de ocorrência da leptospirose em Nossa Senhora do Socorro/se 2011 a 2015. Fonte: SINAN. 

Org.: Rafael Andrade. 
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Com base nos dados apresentados acima, pode-se apontar três localidades em que houve 

maiores números de casos de leptospirose de 2011 a 2015, sendo respectivamente o povoado Parque 

dos Faróis (7 casos); Conjunto Fernando Collor (5 casos) e o povoado Piabeta (5 casos). Estes são 

locais em que há grandes problemas relacionados a infraestrutura de saneamento básico, 

principalmente rede de esgoto, tanto doméstico quanto sanitário, além de descarte de lixo em locais 

inapropriados, que constituem características perfeitas para a proliferação de insetos e pragas urbanas, 

incluindo os roedores que são os principais transmissores da bactéria leptospira.  

Em entrevista aberta com moradores do Parque dos Faróis e Conjunto Fernando Collor, 

verificou-se em seus discursos a deficiência do poder público na resolução de tais problemas, 

deixando desta forma, a população vulnerável há diversas patologias, em específico a leptospirose. 

Foram relatados pelos entrevistados em ambas as localidades a presença de roedores e baratas, além 

das constantes enchentes, que invadem as residências da população moradora das áreas mais 

rebaixadas, colocando esta população em contato direto com a água contaminada (Figura 04 a e b). 

 

Figura 04- a) Esgoto a céu aberto no povoado Parque dos Faróis. b) Esgoto a céu aberto no conjunto Fernando Collor. 

Fonte: Pesquisa de campo/Rafael Andrade/2016. 

Cabe refletir que o processo de urbanização acelerado nos últimos anos contribuiu para a 

construção de moradias em áreas que margeiam córregos poluídos e com potencial de inundação, 

demonstrando a segregação e exclusão sócio-espacial de indivíduos negligenciados pelo poder 

público em tais localidades.  

 Além dos aspectos descritos, os fatores econômicos e sociais, a exemplo da renda e 

escolaridade também contribuem no entendimento da presença da leptospirose em tais áreas. Em 

pesquisa realizada no DATASUS, identificou-se que dentro do quadro dos casos confirmados de 

leptospirose em Nossa Senhora do Socorro a escolaridade da população ainda é baixa, sendo que 

apenas 4% dos infectados tem o ensino médio completo e os maiores índices estão concentrados na 

faixa populacional que cursou da 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental incompleto, com 37% dos 

infectados e de 5ª a 8ª série do Ensino Fundamental incompleto, com 30% (Figura 05). 
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Figura 05- Casos confirmados de leptospirose por escolaridade em Nossa Senhora do Socorro/SE-2007 a 2015.  

Fonte: DATASUS. Org.: Rafael Andrade. 

 

No que diz respeito a renda, percebe-se que os principais focos da leptospirose tem acometido 

populações em condição de alta vulnerabilidade social. Dessa forma, segundo dados do IBGE para o 

ano 2010, Nossa Senhora do Socorro teve um porcentual de 8,09% de indivíduos extremamente 

pobres, ou seja, que vivem com renda domiciliar per capita inferior R$70,00, o que configura fator 

importante na análise de tal doença.  

A consideração dos fatores sociais nas análises certifica que ainda a falta de entendimento a 

respeito dos procedimentos a serem tomados para se previne da leptospirose, além da vulnerabilidade 

constante, coloca os cidadãos desprovidos das necessidades básicas garantidas pela constituição como 

saúde, educação, moradia, lazer, segurança, enquanto os maiores prejudicados nesta cadeia de 

relações de poder.  

 

4-CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise dos dados sobre a leptospirose em Nossa Senhora do Socorro, indicam a forte 

correlação entre os registros de casos dessa doença e os meses de maior precipitação no município. 

Destacando a ocorrência da doença em áreas de alta vulnerabilidade socioambiental, onde a gestão 

das águas urbanas ocorre de forma deficitária, expondo a população à falta de saneamento básico, ao 

convívio com os resíduos sólidos, e a criação de situações potencializadoras do desenvolvimento de 

determinadas doenças, a exemplo da leptospirose. 

Os dados também revelam uma das faces da exclusão social contemporânea, expressa através 

de uma população infectada que embora escolarizada apresente níveis educacionais baixos, sendo 

destinada a ela a contaminação pelas ditas Doenças Negligenciadas da Pobreza. Bem como a atuação 
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de um poder público seletivo, que prioriza áreas de planejamento e investimento relacionadas a cidade 

formal, onde residem a classe média e alta, negligenciando a cidade informal e permitindo as invasões 

a ocupações de áreas de risco, como destaca Tucci (2008). 

Diante deste quadro, compreende-se que melhorar a gestão das águas urbanas está estreitamente 

ligada a melhoria da qualidade de vida da população e a diminuição de condicionantes para o 

desenvolvimento de algumas doenças, especialmente as de veiculação hídrica como a leptospirose. 

Assim, um planejamento e uma gestão hídrica eficiente pautada em uma perspectiva sistêmica 

que priorize o cuidado com o abastecimento de água, com o esgotamento sanitário, com a drenagem 

urbana e a conservação dos cursos fluviais repercutirão significativamente sobre o campo da saúde 

coletiva, uma vez que o processo saúde-doença está para além das características puramente 

biológicas da população, englobando também os aspectos socioeconômicos das localidades.  

Outro fator que impacta diretamente a saúde coletiva, contribuindo com a diminuição de casos 

de leptospirose, por exemplo, é o combate à pobreza e a elevação do nível educacional tendo em vista 

que a população mais suscetível a contaminação geralmente concentra-se na faixa de menor renda 

econômica e localiza-se nas áreas mais periféricas e com pior infraestrutura urbana. 

Portanto, a elevação do nível de renda o que perpassa pela melhoria das condições de educação 

e consequentemente por uma educação em saúde, colabora com a prevenção de tais doenças, uma vez 

que permite aos indivíduos conhecerem situações de risco a partir das quais a contaminação com a 

doença se torna iminente.  
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