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RESUMO 

A leptospirose é uma zoonose de distribuição mundial, com maior importância em zonas 

geográficas de clima tropical, representando um grave problema de saúde pública, dado 

resultar em elevadas taxas de mortalidade ou doença crónica.  

A leptospirose é provocada por bactérias patogénicas do género Leptospira, cuja 

transmissão ocorre através do contato direto com urina de animais infetados, ou por via 

indireta, através do contato com água, alimentos, fomites e solo contaminados. 

Angola para além de possuir condições climáticas ideais à manutenção destas 

espiroquetas no meio ambiente é também considerado um país em vias de desenvolvimento, 

com uma deficiente rede de cuidados de saúde primários, condições saneamento básico, 

recolha e tratamento de resíduos muito precárias. 

A cidade de Luanda para além da elevada densidade populacional humana, caracteriza-

se pelo elevado número de roedores e outros animais sinantrópicos, bem como de animais 

de companhia, nomeadamente cães, muitos dos quais errantes. Os mamíferos domésticos e 

selvagens são os principais reservatórios de leptospiras patogénicas e fonte de infeção para 

humanos. 

O presente estudo teve como principais objetivos determinar a taxa de seropositividade 

anti-Leptospira em canídeos presentes à consulta com sinais compatíveis com a doença, 

utilizando a técnica de aglutinação microscópica (TAM). Adicionalmente, foram determinados 

os serogrupos presuntivos das estirpes mais prevalentes em Luanda, e analisadas 

estatisticamente as características demográficas da população alvo, bem como os sinais 

clínicos observados, diagnóstico e eficácia vacinal. 

Durante o estudo foram recolhidas 120 amostras sanguíneas de canídeos, residentes 

da cidade de Luanda, 95 das quais provenientes de animais clinicamente suspeitos de 

leptospirose e 25 colhidas de animais aparentemente saudáveis (grupo controlo), mediante o 

consentimento prévio e informado dos seus tutores. 

A realização da TAM demonstrou uma elevada taxa de anticorpos anti-Leptospira nos 

animais com suspeita clínica, cerca de 47,4% (45+/95), e observou-se um predomínio das 

seroreatividades com estirpes do serogrupo Pomona, seguida pelo serogrupo 

Icterohaemorrhagiae. Posteriormente, foram selecionadas 20 amostras positivas à TAM e 20 
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negativas, para testar a sensibilidade e especificidade do teste SNAP® Lepto (IDEXX), no 

sentido de averiguar a sua adequação ao diagnóstico rápido no contexto da população alvo.  

 

Palavras-chave: Leptospirose; Luanda; TAM; SNAP® Lepto; Zoonose 
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ABSTRACT 

Leptospirosis is a zoonosis of global distribution and of major importance in tropical 

areas, representing a serious public health problem as it results in high mortality rates or 

chronic disease. 

Leptospirosis is caused by pathogenic bacteria of the Leptospira genus, whose 

transmission occurs through direct contact with urine of infected animals, or indirectly, through 

contact with contaminated water, food, fomites and soil. 

Angola, besides having the ideal climatic conditions for the maintenance of these 

spirochetes in the environment, is also considered a developing country, with a deficient 

network of primary health care and very precarious basic sanitation, collection and treatment 

of residues. 

The city of Luanda, besides the high human population density, is characterized by the 

high number of rodents and other synanthropic animals, as well as small animals, namely 

dogs, many of which are strays. Domestic and wild mammals are the major reservoirs of 

pathogenic leptospires and source of infection for humans. 

The objective of the present study was to determine the rate of anti-Leptospira 

seropositivity in dogs presented for consultation with clinical signs compatible with the disease, 

using the microscopic agglutination test (MAT). Additionally, the presumptive serogroups of 

the most prevalent strains in Luanda were determined, and the demographic characteristics of 

the target population were analysed statistically, as well as the observed clinical signs, 

diagnosis and vaccine efficacy. 

During the study, 120 blood samples of dogs resident in the city of Luanda were 

collected, 95 of them from animals clinically suspected of leptospirosis and 25 from apparently 

healthy animals (control group), with the prior informed consent of their tutors. 

MAT demonstrated a high rate of anti-Leptospira antibodies in animals with clinical 

suspicion, about 47.4% (45+/95), and a predominance of seroreactivities with strains of the 

Pomona serogroup was observed, followed by the serogroup Icterohaemorrhagiae. 

Afterwards, 20 MAT positive and 20 negative samples were selected to test the sensitivity and 

specificity of the SNAP Lepto® (IDEXX) test, in order to assess its suitability for rapid diagnosis 

in the context of the target population. 

 

Keywords: Leptospirosis; Luanda; MAT; SNAP® Lepto; Zoonosis 
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1. INTRODUÇÃO 

Na última década, a leptospirose tem vindo a emergir como uma doença infeciosa de 

importância global, ocorrendo tanto em áreas urbanas de países industrializados e 

desenvolvidos, como em regiões rurais por todo mundo (Bharti et al., 2003).  

A leptospirose é causada por espiroquetas patogénicas do género Leptospira, que 

encontram condições ideais de transmissão em regiões tropicais e subtropicais (Loffler et al., 

2014; Rodríguez-Vidigal et al., 2014). 

As leptospiras patogénicas também são agentes zoonóticos importantes para o homem, 

que geralmente contrai a infeção a partir de uma fonte animal (Wilson et al., 2013). 

A leptospirose canina é uma importante causa de morte em canídeos, especialmente 

nos não vacinados, vacinados incorretamente ou aqueles que são imunizados com vacinas 

que não contêm os serovares mais prevalentes em determinada área geográfica (Suepaul et 

al., 2010). 

A taxa de mortalidade em canídeos permanece significativamente elevada estando 

relacionada com os seguintes fatores: i) ausência ou atraso no diagnóstico laboratorial por 

falta de infraestruturas; ii) falta de suspeita clínica nas infeções por serovares menos 

patogénicos; iii) outros fatores ainda pouco compreendidos, nomeadamente, as diversas e 

complexas relações serovar-hospedeiro, que condicionam quadros imunopatológicos muito 

diferentes (Bharti et al., 2003).  

A componente prática desta dissertação, inserida no plano de estudos para obtenção 

de grau de Mestre em Medicina Veterinária foi realizada em dois locais diferentes, sendo que 

a última parte do estágio correspondeu a um período de três meses na Clínica Casa dos 

Animais, sob a orientação da Dra. Ana Cristina Oliveira. A escolha do local para a realização 

deste estudo deveu-se ao facto de a Clínica “Casa dos Animais”, estar localizada na cidade 

de Luanda, em Angola, país de clima tropical e subdesenvolvido. As condições 

edafoclimáticas e a quase inexistência de saneamento básico, controlo de pragas, recolha e 

tratamento de resíduos, e a presença do agente nesta área geográfica, constituem contextos 

com grande potencial para a transmissão de leptospiras patogénicas entre diversos 

hospedeiros. O contacto com reservatórios de espiroquetas do complexo Leptospira 

interrogans sensu lato (s.l.), nomeadamente roedores, revela-se praticamente obrigatório.  
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Durante este período, foi-nos dada a oportunidade de apurar conhecimentos teóricos e 

práticos e comparar realidades. Conseguimos crescer a nível pessoal e profissional, uma vez 

que duas realidades e culturas tão distintas possibilitaram-nos adquirir uma melhor 

capacidade de adaptação, comunicação e abordagem ao cliente. 

Este presente estudo reveste-se de carácter inovador, pois constitui a primeira pesquisa 

sobre leptospirose canina realizado em Angola. Todos os canídeos amostrados provieram da 

região de Luanda. A recolha de amostras sanguíneas teve sempre a autorização prévia do 

proprietário, por assinatura de declaração de consentimento informado, e foram preenchidos 

questionários com informação epidemiológica refente aos animais que apresentavam sinais 

clínicos compatíveis com leptospirose. As amostras de soro foram submetidas à técnica de 

aglutinação microscópica (TAM), método serológico de referência para o diagnóstico da 

leptospirose, a fim de determinar a presença de anticorpos anti-Leptospira e o presumível 

serogrupo da estirpe infetante. Esta componente prática foi realizada na Unidade de 

Leptospirose e Borreliose de Lyme, Laboratório de Microbiologia Médica, Departamento de 

Ciências Veterinárias, Escola das Ciências Agrárias e Veterinárias da Universidade de Trás-

os-Montes e Alto Douro, Vila Real, sob a supervisão da Professora Doutora Maria das Neves 

Mitelo Morão de Paiva Cardoso. 

No decorrer deste trabalho será feita uma descrição sobre o agente causal da 

leptospirose, aspetos epidemiológicos, patogénicos e clínicos da doença, descrição dos 

métodos de diagnóstico diretos e indiretos, particularmente da técnica serológica de referência 

(TAM), bem como das metodologias utilizadas na componente experimental do trabalho, 

resultados, sua discussão e considerações finais. 
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CAPÍTULO I 

2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   
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2.1  ETIOLOGIA 

A leptospirose é causada por espiroquetas patogénicas do género Leptospira (Schuller 

et al., 2015; Blanco et al., 2016). As espiroquetas pertencentes a este género podem existir 

como saprófitas ambientais não infeciosas, tais como L. biflexa que vive no solo e água, mas 

não infeta animais (Sykes et al., 2011), ou causar infeção em hospedeiros suscetíveis, 

ocasionando quadros clínicos que podem variar de portador assintomático a infeções agudas 

e hiperagudas, quer em humanos como em animais (Levett, 2001).  

A leptospirose é a zoonose bacteriana com maior dispersão mundial. Potencialmente 

todos os mamíferos, incluindo os marinhos (pinípedes) e morcegos, bem como pássaros, 

anfíbios, répteis e, possivelmente, peixes podem ser portadores de espécies patogénicas de 

Leptospira (Leptospirosis.org. consultado em setembro 2017). Estas bactérias são 

transmitidas maioritariamente pelo contato direto com urina contaminada com leptospiras ou, 

indiretamente, com fómites, água, alimentos, solo, etc., contaminados com estas 

espiroquetas. Em humanos, a infeção ocorre predominantemente pelo contacto da pele com 

abrasões ou membranas mucosas com água ou solo contaminados com urina de animais 

infetados (Ward, 2002; Ward et al., 2004; Desvars et al., 2011). 

Após a infeção as leptospiras disseminam-se por via hematógena e podem causar uma 

vasta gama de sinais clínicos, incluindo hipertermia moderada, doença de Weill e síndrome 

pulmonar hemorrágica, com quadros clínicos semelhantes a outras doenças como a malária 

e o dengue (Picardeau, 2017), muito frequentemente diagnosticadas em Angola e outros 

países africanos. 

A doença de Weill é uma condição grave que pode envolver insuficiência hepática, 

insuficiência renal, meningite e septicemia, podendo ser fatal (Leptospirosis.org consultado 

em setembro 2017). 

Apesar de alguns doentes desenvolverem doença grave, rápida e progressiva, com 

elevada taxa de mortalidade, outros podem permanecer assintomáticos com a infeção em 

estado latente, o que sugere que a leptospirose também possa ser uma infeção crónica em 

humanos (Picardeau, 2017). 

A patogenia da doença em animais é muito similar à observada em humanos e, portanto, 

os sinais clínicos são igualmente sobreponíveis. O quadro clínico exibido depende da espécie 

do hospedeiro, da idade e do seu estado imunitário, bem como do serovar de Leptospira 
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infetante, dificultando o diagnóstico clínico e requerendo exames laboratoriais específicos 

(Leptospira.org consultado em setembro 2017). 

 

2.1.1 TAXONOMIA E CLASSIFICAÇÃO 

 Existem 20 espécies de Leptospira genomicamente distintas tendo em conta a 

similaridade ADN – ADN (Yasuda et al., 1987; Brenner et al., 1999; Slack et al., 2008; Paiva-

Cardoso, et al., 2013). Destas, 9 são consideradas patogénicas, 6 saprófitas e 5 espécies 

intermédias. Os membros do género Leptospira são também divididos em serovares com 

base na semelhança dos epítopos de superfície, pela utilização do teste de absorção cruzada 

de aglutininas (“Cross-agglutinin absorption test” - “TAAC), tendo sido identificados mais de 

250 serovares patogénicos, sendo que a lista continua em atualização (Adler & de la Peña 

Moctezuma, 2010). 

 

  

 
Figura 1. Classificação filogenética das espécies do género Leptospira (Fonte: Picardeau, 

2017). 
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Existindo uma fraca correlação entre os sistemas de classificação serológica e 

genotípica, estirpes serologicamente similares podem ser geneticamente indistinguíveis, e 

estirpes geneticamente similares podem ser distintas serologicamente (Paiva-Cardoso, 2009). 

 A identificação definitiva dos isolados requer a combinação de técnicas serológicas e 

moleculares (Paiva-Cardoso et al., 2013). 

 

2.1.2 MORFOLOGIA E MOTILIDADE 

As leptospiras são bactérias em forma de espiral, que diferem de outras espiroquetas 

pelas suas dimensões e extremidade caraterísticas em forma de “gancho” (Mohammed et al., 

2011). Estas bactérias apresentam cerca de 0,1 µm de diâmetro e 6-20 µm de comprimento 

(Adler & de la Peña Moctezuma, 2010; Desvars et al., 2011; Mohammed et al., 2011; 

Yuszniahyati et al., 2015; Picardeau, 2017) (Fig. 2 a). 

As leptospiras apresentam uma estrutura morfológica semelhante a outras bactérias 

Gram-negativas, constituída por uma membrana interna e uma parede de peptidoglicanos 

intimamente associadas, envolvidas por uma membrana externa que contem lipoproteínas de 

superfície e lipopolissacáridos (LPS) (Fig. 2 c) (Picardeau, 2017).  

Figura 2. Morfologia celular e arquitetura do envelope de L. interrogans (Fonte: (Picardeau, 
2017). 
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Os microrganismos pertencentes ao filo Spirochaetales têm um endoflagelo que é único 

entre as bactérias (Wolgemuth et al., 2006; Picardeau, 2017). Regra geral, ele é composto 

por três estruturas principais: o corpo basal (que funciona como um motor de rotação 

transmembranar), um gancho flexível (através do qual o filamento impulsiona a bactéria 

aquando da sua rotação) e o filamento (que esta conectado com o corpo basal pelo gancho) 

(Picardeau, 2017) (Fig.2 b). 

Os dois filamentos axiais (também referidos como fibrilhas axiais, flagelo ou endoflagelo) 

(Bromley & Charon, 1979; Goldstein & Charon, 1988) com inserções polares estão localizados 

no espaço periplasmático e são responsáveis pela motilidade das espiroquetas (Levett, 2001; 

Adler & de la Peña Moctezuma, 2010). A estrutura das proteínas flagelares é complexa (Adler 

& de la Peña Moctezuma, 2010). 

 

O filamento axial é o principal elemento do citoesqueleto que permite o movimento 

(Bharti et al., 2003; Wolgemuth et al., 2006). Encontra-se anexado à superfície interna da 

membrana e contrai periodicamente, causando rotação da espiral e, consequentemente, o 

movimento em direção à extremidade final e o movimento circular (Goldstein et al., 1996; 

Bharti et al., 2003).  

Em meios semi-sólidos, predomina o movimento por flexão. Leptospiras recentemente 

isoladas são mais curtas na subcultura inicial e apresentam motilidade ainda mais 

translacional e helicoidal (Bharti et al., 2003). 

Figura 3. Estrutura morfologica da Leptospira (adaptado de 
http://cronodon.com/BioTech/Bacteria_motility3.html) 
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Apesar de serem Gram-negativas e longas, o seu pequeno diâmetro torna-as difíceis de 

serem visualizadas por microscopia ótica, pelo que se utiliza preferencialmente a microscopia 

de fundo escuro, mas também a de contraste de fase (Goldstein & Charon, 1988). Não existe 

qualquer diferença visual entre estirpes do género Leptospira (Levett, 2001), mas existem 

diferenças no metabolismo bioquímico e de temperaturas ótimas de crescimento entre 

estirpes patogénicas e saprófitas (Cinco, 1986; Kmety e Dikken, 1993). 

A capacidade das leptospiras se moverem rapidamente através de meios líquidos (até 

15 μm por segundo na água) reveste-se de importância fundamental para o seu ciclo de vida, 

uma vez que elas se devem disseminar o mais rápido possível para maximizar a hipótese de 

infetar um novo hospedeiro (Goldstein et al., 1996; Levett, 2011). O seu movimento não 

parece ajudá-las a penetrar nos tecidos, mas afeta a sua capacidade de entrar na corrente 

sanguínea (Nascimento et al., 2004). 

 

2.1.3 METABOLISMO E OUTRAS CARACTERÍSTICAS GERAIS 

 As leptospiras são aeróbias obrigatórias, e as estirpes patogénicas desenvolvem-se a 

uma temperatura ótima de 28 – 30ºC, apesar de serem capazes de sobreviver em intervalos 

de temperatura mínimos de 11-13ºC no meio ambiente e máximos de 41-42ºC em culturas de 

laboratório. No entanto, morrem imediatamente a temperaturas superiores a 76-96ºC (Adler e 

Faine, 1999). Necessitam de meios de cultura enriquecidos com vitamina B1 e B12, ácidos 

gordos de cadeia longa e sais de amónio (Faine et al., 1999). Os ácidos gordos de cadeia 

longa são usados como fonte única de carbono e são metabolizados por β-oxidação (Adler & 

de la Peña Moctezuma, 2010; Mohammed et al., 2011). 

 

2.2  EPIDEMIOLOGIA 

Como anteriormente foi referido, presume-se que a leptospirose seja a zoonose com 

mais ampla distribuição mundial (Roqueplo et al., 2015).  

Apesar do grande número de serovares isolados por todo o globo, apenas uma pequena 

proporção dos mesmos será endémica numa região em particular ou em determinado país 

(Ellis, 1986), estando a sua presença diretamente relacionada com os hospedeiros que atuam 
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como hospedeiros de manutenção para cada um dos serovares numa dada área geográfica 

(Ellis, 1994, Paiva-Cardoso, 2009). 

Esta constatação relaciona-se com o facto de existir tropismo de determinados 

serovares para determinados hospedeiros, designados de hospedeiros de manutenção (Little, 

1986). Os hospedeiros de manutenção caracterizam-se por se infetarem com uma dose 

infetante mínima, manifestarem sinais clínicos leves ou revelarem ausência dos mesmos, 

dado que as estirpes do serovar em causa evadem-se à resposta imunitária e instalam-se nos 

rins, sendo excretadas via urina por longos períodos, muitas vezes durante toda a vida (Paiva-

Cardoso, 2009; Hu et al., 2014; Schuller et al., 2015). Por oposição, os hospedeiros acidentais 

são os que necessitam de uma dose infetante elevada para contraírem a doença, manifestam 

quadros clínicos agudos e geralmente graves, a resposta imunológica é forte e os períodos 

de excreção na urina são breves (Paiva-Cardoso, 2009). 

Conhecer a prevalência de determinado serovar e sua permanência nos hospedeiros 

domésticos e selvagens é essencial para compreender a epidemiologia da doença em 

qualquer área geográfica (Blanco et al., 2016). 

Alguns serovares estão associados a hospedeiros específicos, como os serovares 

Icterohaemorrhagiae e Copenhageni (serogrupo Icterohaemorrhagiae) frequentemente 

isolados a partir de ratazanas (Rattus spp.) (Jansen et al., 2005), serovares Ballum e Arborea 

(serogrupo Ballum) e Altodouro (serogrupo Pomona) isolados de ratos (Mus spp.) (Paiva-

Cardoso, 2009) e serovar Canicola isolado em cães (Maele et al., 2008). 

Apesar da ratazana castanha (Rattus norvegicus) ser considerada, mundialmente, um 

reservatório e principal fonte de infeção para humanos, os cães também podem desempenhar 

um papel importante no ciclo da doença enquanto reservatório (Morikawa et al., 2015; 

Lavinsky et al., 2012). Os pequenos roedores são considerados os reservatórios mais 

importantes, no entanto, é provável que todas as espécies conhecidas de roedores, 

marsupiais ou mamíferos, incluindo seres humanos, possam constituir um reservatório para 

Leptospira (Schuller et al., 2015). 

A leptospirose é também uma das doenças infeciosas mais generalizadas em cães a 

nível mundial (Roqueplo et al., 2015) que frequentemente não é reconhecida e é severamente 

negligenciada (Lelu et al., 2015). 
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Há mais de 80 anos que os cães são conhecidos como reservatórios de leptospiras 

patogénicas. Ainda que a infeção tenha sido geralmente associada à presença de estirpes 

dos serovares Canicola e Icterohaemorrhagiae, hoje em dia sabe-se que o cão é suscetível 

de ser infetado por um vasto número de serovares (Schuller et al., 2015).  

Contudo, já foram identificados cães portadores de L. wolffii e com infeção assintomática 

causada por L. kirschineri, que reforça a ideia de que os cães podem albergar outras 

leptospiras (Zakeri et al., 2010 citado por Miotto et al., 2016). 

A leptospirose é considerada uma doença sazonal (Schuller et al., 2015), com maior 

prevalência em climas tropicais (Lavinsky et al., 2012; Rodríguez-Vidigal et al., 2014), 

temperados e húmidos, bem como ambientes com deficientes condições sanitárias (Brown & 

Prescott, 2008; Allan et al., 2015). 

Pertencendo ao grupo de doenças tropicais consideradas negligenciadas (Cassadou et 

al., 2016), alguns surtos têm sido associados a níveis elevados de infestação por roedores 

(Fortes-Gabriel, 2016) cujas populações geralmente aumentam depois de períodos de 

inundações e chuvas fortes (Martins & Lilenbaum, 2013; Azócar-Aedo, Smits, & Monti, 2014; 

Allan et al., 2015). Esta conjugação de condições levam a uma maior capacidade de 

disseminação das leptospiras patogénicas no meio ambiente e, portanto, um aumento do risco 

de exposição de humanos e animais a águas contaminadas (Cassadou et al., 2016). 

Em África, as condições ambientais e o clima predispõem à disseminação da 

leptospirose. Infelizmente as pesquisas sobre a leptospirose em África são relativamente 

fragmentadas com pouca informação disponível sobre a doença em humanos (Fortes-Gabriel 

et al., 2016). As carências financeiras ao nível das infraestruturas públicas, conflitos armados 

e instabilidade económica e política têm vindo, inevitavelmente, a contribuir para existência 

de grandes lacunas na vigilância sanitária, principalmente na África Central e Ocidental (Allan 

et al., 2015). 

A maior parte da informação relacionada com a leptospirose em cães baseia-se em 

estudos de seroprevalência utilizando o teste de aglutinação microscópica (TAM), o teste de 

referência para o diagnóstico serológico da doença (Ellis, 2010).  

O quadro epidemiológico varia por toda a Europa, e comparações diretas entre 

diferentes estudos são ainda mais complicadas pela variabilidade nos títulos mínimos do TAM 

usados nos diferentes estudos, variando entre 1:10 e 1:800 (Ellis, 2010). 
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Para melhor avaliar, monitorizar e mitigar o risco para humanos, é necessário entender 

a eco epidemiologia da Leptospira nos reservatórios animais (Lelu et al., 2015). 

 

2.2.1 VIAS DE TRANSMISSÃO 

A transmissão entre animais ocorre por contacto direto (urina infetada, secreções 

venéreas, mordidas, ingestão de tecidos contaminados) e contacto indireto (água 

contaminada, solo, comida, roupa de cama) (Sessions & Greene, 2004; Azócar-Aedo et al., 

2014).  

A fonte de infeção em seres humanos é normalmente o contacto direto ou indireto com 

a urina de um animal infetado, ou secreções de um animal no estado agudo da doença (Levett, 

2001; Jansen et al., 2005; Allan et al., 2015). 

 

2.3  PATOGENIA 

A leptospirose é uma doença multissistémica, que afeta em particular os rins e o fígado, 

mas também muitos outros sistemas de órgãos como os pulmões, baço, células endoteliais, 

úvea/retina, músculo esquelético e cardíaco, meninges, pâncreas e trato genital (Schuller et 

al., 2015). 

A infeção ocorre frequentemente através das mucosas ocular, oral, nasal (Ellis, 2015; 

Yuszniahyati et al., 2015) ou genital. A inalação de aerossóis contendo leptospiras 

patogénicas pode causar infeção do trato respiratório (Yuszniahyati et al., 2015). Pode 

também ocorrer transmissão vertical (Ellis, 2015).  

As leptospiras patogénicas após entrarem no organismo invadem rapidamente a 

corrente sanguínea disseminando-se por múltiplos órgãos (Schuller et al., 2015). O período 

de bacteremia inicia-se 1 a 2 dias pós infeção e pode durar cerca de uma semana (Ellis, 2015). 

Durante a fase de bacteremia, as leptospiras podem ser isoladas a partir da corrente 

sanguínea e da maioria dos órgãos e também do fluido cérebroespinal. Durante esta fase 

inicial, as leptospiras impedem a resposta imune do hospedeiro através de inibidores de 

ligação da ativação do complemento em sua superfície (Schuller et al., 2015). A primeira fase 
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da doença termina com o aparecimento de anticorpos em circulação, que são detetáveis 

geralmente depois de 10 a 14 dias do início da doença (Ellis, 2015); e é nesta fase que se 

podem detetar espiroquetas na urina.  

O grau de lesão causado nos órgãos internos é variável e pode depender da virulência 

do organismo e da suscetibilidade do hospedeiro (Sessions & Greene, 2004). 

Ao contrário de outras infeções sistémicas por bactérias gram-negativas, a leptospirose 

não causa doença fulminante logo após infeção. Este facto tem sido atribuído ao baixo 

potencial endotóxico dos polissacarídeos leptospirais (Schuller et al., 2015). 

A colonização renal ocorre na maioria dos animais infetados porque o organismo replica-

se preferencialmente no epitélio dos túbulos renais provocando a libertação de citocinas, 

recrutamento de células inflamatórias e nefrite aguda (Sessions & Greene, 2004; Goldstein, 

2010). 

Enquanto a vasculite é característica em alguns casos de leptospirose, a maioria dos 

estudos em humanos e animais de experimentação não consideram a mesma como um 

evento primário responsável pela lesão tecidular.  

Durante a fase aguda da leptospirose, as lesões renais predominantes são nefrite 

intersticial aguda com necrose de células tubulares, apoptose e regeneração. Contudo, as 

anomalias glomerulares foram descritas tanto em cães como em animais de experimentação 

com leptospirose, o que indica o envolvimento estrutural e funcional do glomérulo.  

Assume-se que as lesões tubulares são devido aos efeitos diretos do organismo porque 

as lesões renais são geralmente associadas à presença de leptospiras, e tem vindo a ser 

demonstrado que os componentes da membrana externa induzem danos celulares e 

inflamação em células epiteliais tubulares in vitro. Durante esta fase de infeção uma redução 

clínica significativa da função renal está presente em muitos, mas não todos, os doentes com 

leptospirose (Schuller et al., 2015).  

A hipoxia secundária à isquemia renal pode ser a alteração fundamental que provoca 

nefropatia em doentes com leptospirose. Em casos mais graves, pode ocorrer hipovolemia e 

hipotensão como resultado da desidratação, hemorragia massiva ou alteração da 

permeabilidade capilar secundaria a vasculite (Sessions & Greene, 2004). 
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A leptospirose em canídeos sofreu uma grande mudança. A nefrite aguda e crónica 

associadas a infeção por Canicola são agora muito raras, sendo apresentações mais comuns 

a infertilidade e aborto, em animais de criação, associados ao serovar Bratislava (Ellis, 1986). 

O fígado é outro grande órgão afetado por leptospirose. No exame histopatológico, 

foram descritos hepatite colestatica com interrupção completa ou parcial da placa do fígado, 

necrose hepatocelular, hepatócitos binucleados, edema peri portal com infiltrado inflamatório 

agudo ou crónico e proliferação de células de Kupffer ao longo do fluido sinusoidal (Schuller 

et al., 2015).  

Pode ainda ocorrer necrose centrolobular e dano subcelular, bem como oclusão de 

canais biliares e ducto levando a icterícia (Goldstein, 2010). 

A manifestação de hiperbilirrubinemia coincide com a invasão das junções intercelulares 

hepáticas por leptospiras migrantes e subsequente distribuição nos canais biliares tendo sido 

observada em hámsteres infetados experimentalmente.  

Em humanos foram descritas ambas as formas, ictérica e não ictérica, sendo que a 

ictérica foi considerada a mais grave e a que progride mais rapidamente. Isto pode também 

ser verdade em cães (Schuller et al., 2015). 

Os serovares Icterohaemorrhagiae, Copenhageni e Pomona induzem envolvimento 

hepático mais grave, enquanto os serovares Canicola e Grippotyphosa causam poucos sinais 

clínicos relacionados com lesão hepática (Maele et al., 2008). 

A síndrome pulmonar hemorrágica (SPHL) é uma manifestação grave da leptospirose 

aguda, que tem vindo a ser reconhecida em cães e muitas outras espécies recentemente. As 

lesões histopatológicas de SPHL no tecido pulmonar são semelhantes entre as várias 

espécies e são caracterizadas por vários graus de hemorragia intra-alveolar com ausência de 

infiltrado inflamatório relevante ou vasculite.  

O edema intra-alveolar, fibrina e membrana hialina, que são características de doenças 

com lesões alveolares difusas, como a síndrome de stress respiratório, podem também estar 

presentes, mas não são um achado frequente. 

Ao contrário do rim e do fígado, no tecido de um pulmão afetado, de um reservatório 

imunocompetente, observam-se poucas leptospiras e a sua localização não se correlaciona 

com a lesão pulmonar (Schuller et al., 2015). 
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Contudo, os mecanismos exatos através dos quais as leptospiras patogénicas 

provocam disfunção orgânica e lesão dos tecidos não estão conhecidos e podem variar de 

acordo com o sistema orgânico (Evangelista & Coburn, 2010; Marinho & Silva, 2015; Schuller 

et al., 2015). 

Investigações feitas por Ward et al. (2002), sugerem que raças grandes, por passarem 

mais tempo fora de casa, são mais suscetíveis de estar em contacto com leptospiras 

patogénicas. Estudos confirmam um risco aumentado em machos e em raças mais ativas que 

passam mais tempo no meio exterior (Meyer & Stewart-Anderson, 1939). Os cães de caça 

também podem apresentar maior risco por estarem em contacto com a vida selvagem (Maele 

et al., 2008). 

Como o cão apresenta grande interesse pela urina e genitais da sua própria espécie, a 

infeção pode ocorrer simultaneamente através do contacto direto da língua e mucosa nasal 

com fluídos contaminados. Este tipo de comportamento observa-se mais frequentemente em 

machos, o que reforça a teoria de que a doença possa ser mais prevalente em canídeos do 

sexo masculino. A transmissão sexual é uma via relevante em hospedeiros de manutenção 

de leptospiras (Meyer & Stewart-Anderson, 1939), no entanto, seriam necessários estudos 

com robustez estatística para determinar se o sexo ou a raça constituem realmente fatores de 

risco para leptospirose (Ward et al., 2002).  

 

2.4 SINAIS CLÍNICOS  

Os sinais clínicos de cães com leptospirose podem variar de subclínicos a sinais clínicos 

mínimos, febre moderada, doença renal grave, de fígado ou pulmonar (Goldstein, 2010). 

Dependem da idade e sistema imunitário do hospedeiro, fatores ambientais e virulência do 

serovar infetante (Sessions & Greene, 2004; Sykes et al., 2011). 

A apresentação clinica é bifásica com a fase aguda ou septicémica a durar cerca de 

uma semana, seguida da fase imunológica caracterizada pela produção de anticorpos e 

excreção de leptospiras na urina (Levett, 2001). 
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2.4.1  DOENÇA RENAL 

Em animais que apresentam falha renal secundária a leptospirose, letargia, depressão, 

anorexia, desidratação e vómitos são os sinais clínicos mais comuns (Sessions & Greene, 

2004; Goldstein et al., 2006; Azócar-Aedo et al., 2014), polidipsia (PD), com poliúria (PU), e 

dor abdominal a aparecerem menos comummente (Sessions & Greene, 2004). A PD/PU pode 

manifestar-se com ou sem azotemia concomitante e pode ser consequência da disfunção 

tubular ou da resistência adquirida à vasopressina dos ductos coletores intramedulares. As 

leptospiras podem causar hipocalemia específica, forma não oligúrica de insuficiência renal 

aguda, devido à inibição de Na+ - K+ ATPase (Schuller et al., 2015). 

Outros sinais clínicos importantes incluem febre, nefromegalia, dor muscular e icterícia. 

A deterioração progressiva da função renal pode levar a oligúria e anúria (Sessions & Greene, 

2004), descritas em 30% dos cães com leptospirose aguda (Schuller et al., 2015).  

A função renal de alguns animais não tratados, e que sobreviveram a infeção subaguda, 

pode voltar ao normal em 2 a 3 semanas, ou os mesmos podem desenvolver doença renal 

crónica (Sessions & Greene, 2004). 

 

2.4.2 DOENÇA HEPÁTICA 

O envolvimento hepático pode variar de uma subida mínima das enzimas hepáticas, 

com ou sem hiperbilirrubinemia, a insuficiência hepática grave com sinais de encefalopatia 

hepática (Schuller et al., 2015). Os cães com hepatite crónica ativa ou fibrose hepática como 

sequela de infeção por leptospirose podem eventualmente mostrar anorexia, perda de peso, 

icterícia e ascite (Sessions & Greene, 2004; Azócar-Aedo et al., 2014).  
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2.4.3 SINAIS NEUROLÓGICOS E DOENÇA OCULAR 

A frequência da apresentação de sinais neurológicos e doença ocular em cães com 

leptospirose ainda não foi bem documentada.  

As manifestações neurológicas mais frequentemente apresentadas incluem dor 

cervical, rigidez do pescoço, ataxia e convulsões em casos severos (exemplo na meningite 

leptospiral) (Sessions & Greene, 2004).  

Em cães com leptospirose, foram descritas condições oftalmológicas anormais como 

epífora, descarga mucopurulenta, diminuição dos reflexos pupilares, conjuntivite, panuveíte, 

hiperemia ocular, glaucoma, hifema, papiledema e deslocamento e hemorragia da retina 

(Schuller et al., 2015). Como a leptospirose é uma doença aguda caracterizada por vasculite, 

pode ser esperada a uveíte em casos de infeção aguda. 

 

2.4.4 SINAIS RESPIRATÓRIOS 

Em cães com leptospirose observam-se com frequência sinais como taquipneia, 

dispneia moderada a grave, pneumonia por aspiração, dor ou acidose, mas os clínicos devem 

também investigar a possibilidade de existir um quadro de SPHL subjacente (Schuller et al., 

Figura 4. Mucosas ictéricas em canídeo clinicamente suspeito de infeção por Leptospira. 
(fotografia gentilmente cedida por Dra. Cristina Oliveira, Casa dos Animais) 
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2015). Os cães com SPHL desenvolvem hemorragia interalveolar multifocal, com 

agravamento progressivo a hemoptise e falha respiratória. A SPHL está associada a taxas de 

mortalidade elevadas. A hemorragia interalveolar pode ser detetada em cães sem sinais 

respiratórios. Assim, a SPHL pode ser mais comum em cães com leptospirose do que 

geralmente se pensa (Schuller et al., 2015).  

 

2.4.5 ENVOLVIMENTO PANCREÁTICO E INTESTINAL 

A pancreatite foi descrita em doentes com leptospirose aguda o que pode explicar o 

desconforto abdominal observado, bem como a presença de anorexia e vómito em cães com 

azotemia, após resolução do quadro de icterícia. 

Invaginação intestinal como complicação de leptospirose aguda, presumivelmente 

associada a inflamação gastrointestinal e distúrbios na motilidade foram também descritos em 

vários casos (Schuller et al., 2015). 

 

2.4.6 MANIFESTAÇÕES CARDÍACAS 

Manifestações cardíacas com alterações no eletrocardiograma, tais como taquiarritmias 

ventriculares e aumento serológico da concentração de troponina em alguns casos, sugerem 

lesão do miocárdio em humanos e cães com leptospirose (Mastrorilli et al., 2007). 
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ALTERAÇÕES REPRODUTIVAS 

Existem poucos casos documentados sobre alterações reprodutivas em cães com 

leptospirose. Casos de aborto e infertilidade foram associados a infeção pelo serovar 

Bratislava num cão e o serovar Buenos Aires (serogrupo Djasiman) foi isolado num nado-

morto de uma cadela infetada (Schuller et al., 2015).  

 

2.4.7 ALTERAÇÕES DERMATOLÓGICAS E OUTRAS 

Munday e colaboradores (2005), descreveram um caso que sugere que o stress 

provocado por doenças sistémicas combinado com danos na função renal pode resultar em 

calcinosis cutis generalizada e quando a doença sistémica evolui para a cura, esta 

manifestação desaparece espontaneamente. 

A ocorrência de hemorragias tais como hemoptise, epistaxis, hematémese, 

hematoquesia, melena, hematúria e petéquias têm vindo a ser observadas em cães com 

leptospirose aguda (Schuller et al., 2015).  

 

2.5 DIAGNÓSTICO  

O diagnóstico de leptospirose em canídeos é difícil devido à elevada diversidade de 

sinais clínicos (Yuszniahyati et al., 2015).  

A capacidade de estabelecer rapidamente o diagnóstico é crucial, por forma a 

estabelecer um protocolo terapêutico (antibioterapia e terapia de suporte) para evitar a 

falência orgânica ou desfecho fatal, bem como assegurar medidas de salvaguarda da saúde 

pública, nomeadamente a segurança do proprietário e do corpo clinico (Fraune et al., 2013). 

O tratamento precoce pode determinar um prognóstico relativamente favorável 

comparado com outras doenças infeciosas, tóxicas ou multissistémicas com lesão renal 

aguda (Fraune et al., 2013). 
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2.5.1 HEMOGRAMA  

As alterações hematológicas mais comuns em cães com leptospirose incluem 

leucocitose (Sessions & Greene, 2004; André-Fontaine, 2006; Schuller et al., 2015), neutrofília 

por vezes com desvio à esquerda, linfopenia e monocitose, anemia não regenerativa leve a 

moderada (Azócar-Aedo et al., 2014; Schuller et al., 2015) e trombocitopenia (Levett, 2001; 

Sessions & Greene, 2004; Azócar-Aedo et al., 2014). 

 

2.5.2 BIOQUÍMICA SÉRICA 

A maioria dos cães mostram evidências de insuficiência renal durante uma primeira 

avaliação clínica e laboratorial. Os cães com falha renal apresentam aumento dos níveis 

séricos de ureia e creatinina com variáveis graus de gravidade (Levett, 2001; Sessions & 

Greene, 2004). As alterações eletrolíticas observadas tais como hipocloremia, hiponatremia, 

hipocalemia e hiperfosfatemia derivam do grau de disfunção renal e gastrointestinal. 

Registam-se frequentemente alterações da função hepática, como o aumento das enzimas 

hepáticas, tais como, ácido lático desidrogenase (Sessions & Greene, 2004), alanina 

aminotransferase (ALT), aspartato aminotransferase (AST) e fosfatase alcalina (ALP), 

juntamente com o aumento de concentração da bilirrubina total (Levett, 2001; Sessions & 

Greene, 2004). 

O aumento da atividade da creatina quinase (CK) e também da AST, bem como da 

troponina I foram descritos em 44% e 69% dos cães com leptospirose, o que sugere lesão do 

músculo esquelético e miocárdio, respetivamente (Mastrorilli et al., 2007).  

O aumento dos níveis de amílase e lípase podem ser causados por pancreatite ou 

enterite, mas também podem refletir a diminuição da excreção renal destas enzimas (Schuller 

et al., 2015). 

 

2.5.3 ANÁLISE DE URINA 

A análise de urina pode revelar isostenúria na maioria dos casos, mas também foi 

descrita hipostenúria (Sykes et al., 2011; Schuller et al., 2015); pode ainda mostrar glicosúria, 
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bilirrubinúria (Sessions & Greene, 2004), proteinúria (Levett, 2001; Sessions & Greene, 2004; 

Goldstein et al., 2006) e hematúria (Levett, 2001). O exame do sedimento pode revelar 

aumento da concentração de leucócitos, trombos e eritrócitos (Sessions & Greene, 2004). 

A eletroforese das proteínas da urina revela que, tanto as proteínas de elevado peso 

molecular associadas a lesão glomerular, como as proteínas de baixo peso molecular de 

origem tubular, podem estar presentes (Schuller et al., 2015). 

 

2.5.4 IMAGIOLOGIA  

 

2.5.4.1 RADIOGRAFIA 

As alterações radiográficas indicativas de SPHL aparecem tipicamente na zona 

caudodorsal dos campos pulmonares e frequentemente são bilaterais e não-lobulares. As 

lesões variam de um padrão intersticial ligeiro a um infiltrado reticulo-nodular leve a grave, 

com predomínio alveolar focal. Em alguns cães, pode ser observada uma ligeira efusão 

pleural (Baumann & Fluckiger, 2001). Algumas alterações radiográficas podem estar 

presentes sem sinais clínicos de doença respiratória (Schuller et al., 2015). 

A radiografia torácica pode subestimar o tipo e gravidade da lesão, quando comparada 

com a tomografia axial computorizada (TAC), (Schuller et al., 2015). 

 

2.5.4.2 ECOGRAFIA 

Baumann e colaboradores (2001) observaram alterações ecográficas a nível renal 

(85%) em 20 cães com leptospirose confirmada. As alterações ecográficas mais 

frequentemente observadas foram hiperecogenicidade cortical (75%), nefromegalia (50%), 

pielectasia (45%), banda medular hiperecogénica (30%) e acumulação ligeira de fluído 

perirenal. 
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Na ecografia abdominal, podem ainda ser observadas outras alterações, tais como, 

hepatomegalia, esplenomegalia, ascite, aumento e hipoecogenicidade do pâncreas, aumento 

da parede gástrica e intestinal e linfadenomegalia (Schuller et al., 2015). 

 

2.5.5 DIAGNÓSTICO LABORATORIAL  

 

2.5.5.1 TÉCNICA DE AGLUTINAÇÃO MICROSCÓPICA (TAM) 

Apesar das suas limitações, a TAM é o teste mais usado para diagnóstico da 

leptospirose aguda (Levett, 2001; Martins & Lilenbaum, 2013) e permanece o teste de 

referência (Gold Standard) para o diagnóstico serológico desta doença, tanto em animais 

como em humanos. A TAM também pode ser usada para detetar a exposição prévia a 

Leptospira spp. em cães que não são suspeitos de leptospirose, mas não fornece nenhuma 

informação acerca do estado do portador renal, uma vez que os títulos de anticorpos são 

frequentemente baixos em animais com infeção crónica (Levett, 2001). 

A TAM não diferencia se a presença de anticorpos anti-Leptospira se deve a doença 

ativa, exposição prévia ao agente ou a vacinação recente (Moore et al., 2006; Gautam et al., 

2010). 

O teste baseia-se na capacidade aglutinante do soro do doente com suspensões de 

diversos antigénios vivos de serovares de Leptospira, in vitro (Levett, 2001). As culturas de 

leptospiras criadas em meios líquidos são incubadas com soro do doente e observadas por 

microscopia de fundo escuro (Sessions & Greene, 2004). Para efeitos de determinação do 

título de anticorpos é efetuada uma série de diluições seriadas que são testadas frente aos 

antigénios que reagiram com o soro na diluição de rastreio (Paiva-Cardoso, 2009). A 

reatividade a determinado serovar, sugere a exposição a estirpes do serogrupo onde se inclui 

a estirpe reativa e não necessariamente ao serovar testado (Schuller et al., 2015). Por essa 

razão, os resultados laboratoriais são fornecidos em função do serogrupo da estirpe 

presumivelmente infetante e não do serovar reativo na prova (Paiva-Cardoso, 2009). No 

entanto, as reações cruzadas entre serogrupos e reações paradoxais são muito comuns nesta 

prova o que dificulta o diagnóstico laboratorial (Blanco et al., 2016).  
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O painel de serovares testados deve idealmente ser definido com base na prevalência 

de anticorpos descrita para os reservatórios de determinada localização geográfica. Uma falha 

na escolha do serogrupo infetante pode levar a resultados falsos negativos em animais 

infetados (Schuller et al., 2015). 

A O.I.E. (2014) preconiza a utilização de uma bateria de estirpes patogénicas de 

Leptospira, representada por pelo menos um serovar por serogrupo e a inclusão adicional das 

estirpes isoladas numa determinada área geográfica. 

Schuller e colaboradores (2015), tendo por base os dados de prevalência de anticorpos 

em animais na Europa, indicam a importância de serem incluídas na bateria pelo menos as 

estirpes representantes dos serogrupos Australis, Autumnalis, Canicola, Grippotyphosa, 

Icterohaemorrhagiae, Pomona, Pyrogenes e Sejroe. 

A TAM continua a ser o método serológico mais comum de diagnóstico de leptospirose 

no cão (Sessions & Greene, 2004; Geisen et al., 2007; Azócar-Aedo et al., 2014) e o que 

apresenta maiores valores de sensibilidade e especificidade (Paiva-Cardoso, 2009). Os 

animais com títulos positivos apresentam geralmente reatividade para vários serovares na 

TAM. Nestes casos, o serovar com maior título é interpretado como o da estirpe infetante 

(Moore et al., 2006; Miller et al., 2011), e os serovares com menor título de aglutinação 

considera-se que representam reações cruzadas entre serovares (Sessions & Greene, 2004). 

De acordo com Miller et al. (2011), os títulos pós-vacinais detetados na TAM são 

usualmente baixos (≤ 1:400). Os anticorpos induzidos por vacinas (geralmente serovares 

Canicola e Icterohaemorrhagiae) podem originar reações cruzadas com outros serovares, 

mas a títulos baixos (1:100) e habitualmente por menos de 3 meses, segundo Sessions & 

Greene (2004). No entanto, Geisen et al. (2007), referem que as vacinas podem induzir 

elevados títulos para outros serogrupos, que podem ser ainda maiores que os títulos dos 

serogrupos da vacina. Facto corroborado por Schuller et al. (2015), que afirmam que apesar 

de a maioria dos cães vacinados não apresentarem anticorpos até à 15ª semana pós 

vacinação, os títulos vacinais podem persistir até 12 meses numa pequena percentagem de 

cães. 
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2.5.5.2 TESTE DE ELISA (“ENZYME-LINKED IMMUNOSORBENT ASSAY”) 

Os testes de ELISA têm vindo a ganhar popularidade pela possibilidade de testar muitas 

amostras em simultâneo, serem menos onerosos, não requerem técnicos especializados 

como na TAM, serem menos morosos e comportarem menos riscos para o operador (Ballard 

et al., 1984; Masuzawa et al., 1991; Ellis, 1994; Paiva-Cardoso et al., 2013). Nos testes de 

rastreio em populações são geralmente usados testes para deteção de imunoglobulinas tipo 

G (IgG) e em casos clínicos testes de deteção de imunoglobulinas anti-Leptospira tipo M (IgM).  

Penna et al. (2017), desenvolveram um ELISA-IgM in-house baseado em antigénios da 

L. fainei e testaram-no em grupos de cães de abrigos, tendo obtido valores de sensibilidade 

e especificidade de 95,6% e 93%, respetivamente. 

 Os níveis de IgM aumentam uma semana após infeção, atingindo títulos máximos 14 

dias pós infeção. O aumento dos níveis de IgG podem ser observados passado 2 a 3 semanas 

da infeção inicial, atingindo o título máximo passado aproximadamente 1 mês (Sessions & 

Greene, 2004; Geisen et al., 2007; O.I.E, 2014) 

 

2.5.5.3 ISOLAMENTO DE LEPTOSPIRAS EM CULTURA 

 O crescimento de leptospiras é lento e requer incubação de 3 a 6 meses, 

consequentemente não é útil para um diagnóstico precoce (Sykes et al., 2011). O isolamento 

de organismos está indicado quando há investigação de um surto, mas não é apropriado à 

prática clínica. As amostras para isolamento devem ser obtidas antes de instituir a 

antibioterapia. Os cães infetados são leptospirémicos nos primeiros 7 a 10 dias de infeção, 

mas o número de bactérias em circulação diminui com o aumento do título de anticorpos no 

soro (Sessions & Greene, 2004). 

 A urina é o fluído de eleição para efetuar cultura, mas uma cultura negativa não excluí 

a possibilidade de o animal estar infetado (Sessions & Greene, 2004; OIE, 2008), dado que a 

taxa de isolamento a partir da urina é baixa. As amostras clínicas podem ser contaminadas 

com leptospiras saprófitas, que existem no meio ambiente, pelo que as colheitas deverão 

seguir protocolo específico (Ellis, 1994; OIE, 2008).  
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 A cistocentese apoiada por ecografia é atualmente a melhor forma de obter uma 

amostra não contaminada e com qualidade para intentar o isolamento.  

 

2.5.5.4 MICROSCOPIA DE FUNDO ESCURO 

 A visualização direta de leptospiras na urina por este método não é recomendada 

devido à sua dificuldade técnica e baixa especificidade, apesar de este método ser muitas 

vezes referenciado como ferramenta de diagnóstico precoce para a leptospirose (O.I.E., 

2008). Para serem facilmente visualizadas são necessários aproximadamente 105 

organismos/mililitro, e para além disso, outras espiroquetas poderem estar presentes na urina, 

como por exemplo bactérias do género Borrelia (Sessions & Greene, 2004). 

 

2.5.5.5 IMUNOFLUORESCÊNCIA E IMUNOHISTOQUÍMICA 

 As técnicas baseadas em anticorpos fluorescentes têm sido desenvolvidas para 

identificar leptospiras em “imprintings” de fígados e rins infetados, e em fluidos corporais como 

sangue e urina (Sessions & Greene, 2004; OIE, 2008). As leptospiras podem também ser 

demonstradas por colorações argênticas e por imunohistoquímica (Wild et al., 2002). Apesar 

de as leptospiras não corarem bem com os corantes de anilina, as técnicas de coloração com 

prata podem auxiliar o diagnóstico histopatológico da leptospirose em cadáveres (OIE, 2008). 

 Estas técnicas são particularmente úteis quando o material biológico não se adequa 

para cultura. A utilização da imunofluorescência indireta e outras técnicas relacionadas devem 

ser conduzidas por técnicos especializados e com capacidade de operarem microscópios 

especializados (Sessions & Greene, 2004). 

 

2.5.5.6 REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE (PCR) 

 A prova de PCR deteta ADN de leptospira, sendo particularmente útil na fase aguda 

da infeção quando realizada no sangue (fase de leptospirémia) e antes da administração de 

antibióticos. Voltando a ser igualmente muito importante na fase em que se prevê que o animal 

possa já ter iniciado a fase de excreção, devendo ser realizada na urina quando o quadro 
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clínico é crónico ou o animal apresenta alterações renais. Deve também ser utilizada para 

monitorizar a possível excreção renal após cessar a antibioterapia por forma a acautelar os 

riscos de saúde pública. No entanto, a leptospirúria tem um carácter intermitente em 

hospedeiros de manutenção e em casos agudos pode originar também resultados de PCR 

falso-negativos. Assim, a identificação de cães leptospirúricos deve basear-se em mais de 

uma avaliação por PCR (Miotto et al., 2018). 

 O PCR pode auxiliar ainda na confirmação do estado de infeção ativa em animais com 

teste de anticorpos positivo que apresentam história de vacinação anti-Leptospira, uma vez 

que vacinação não vai produzir falsos positivos com este método. 

 O tratamento recente com antibióticos pode resultar em falsos negativos ainda que 

sejam necessárias múltiplas doses antes de este se tornar negativo. Isto acontece porque o 

PCR deteta organismos viáveis e também inviáveis (Sykes et al., 2011).  

 A técnica de PCR tem sido aplicada a amostras de cães, gado e humanos. A técnica 

pode apresentar elevada sensibilidade e especificidade, dependendo da adaptação do 

protocolo ao tipo de amostra analisada (Gravekamp et al., 1993; Levett et al., 2005; Slack et 

al., 2006; OIE, 2008). As amostras que podem ser testadas são sangue, soro, urina, humor 

aquoso, sémen e líquido cefalorraquidiano (Sessions & Greene, 2004). 

 Os resultados negativos não descartam a doença, uma vez que pode acontecer devido 

ao baixo número de organismos na amostra ou outros fatores, como estarem presentes 

inibidores de PCR (Sykes et al., 2011), ou a amostra não ter sido colhida nas fases de 

leptospirémia ou leptospirúria. 

 

2.5.5.7 TESTE DE ABSORÇÃO – AGLUTINAÇÃO CRUZADA (TAAC) 

 O TAAC é o método de referência para a identificação de isolados de Leptospira com 

base nas suas caraterísticas antigénicas, permite identificação da estirpe isolada em cultivo 

ao nível do serovar (Kmety et al., 1970; Kmety e Dikken, 1993). É um método complexo e 

muito laborioso, geralmente só efetuado em laboratórios de referência, baseando-se em 

testes de aglutinação cruzada e absorção de aglutininas com soros hiperimunes (Dikken 1986; 

Ellis et al., 1988; OIE, 2008). A obtenção de um soro hiperimune de qualidade pode requerer 

cerca de 6-10 semanas, por forma a se atingir um título adequado (Blanco et al., 2016). A 
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identificação do serovar de estirpes isoladas numa dada área geográfica é fundamental para 

que essa estirpe possa ser incluída na bateria de estirpes da TAM, de outro modo é muito 

provável a continuação da obtenção de falsos positivos. A TAAC pode não fornecer 

informação em tempo útil para o clínico resolver um caso clínico, mas permite um melhor 

diagnóstico nos casos subsequentes e também escolher as vacinas com as valências mais 

adequadas (Paiva-Cardoso, 2009).  

 

2.5.5.8 TESTES IMUNOCROMATOGRÁFICOS DE FLUXO LATERAL 

 Existem vários testes imunocromatográficos de fluxo lateral para o diagnóstico “rápido” 

de doenças infeciosas em animais de companhia. Diversas empresas disponibilizam este tipo 

de kits para auxiliar o clínico nas suas decisões e com o objetivo de encurtar o tempo que 

medeia a primeira consulta e o resultado serológico. 

 Estes kits são dispositivos muito versáteis, pois conseguem incorporar todos passos 

básicos de uma reação de ELISA num pequeno dispositivo que pode ser facilmente utilizado 

pelo clínico no seu consultório.  

 Um dos exemplos é o Kit SNAP® Lepto, da IDEXX, o dispositivo SNAP foi desenvolvido 

para conferir num curto período de tempo e automaticamente todos os passos de um ELISA 

num aparelho fácil de usar em clinica (O’Connor, 2015). O conjugado utilizado neste kit é 

composto por anticorpos ou antigénios com ligação covalente a uma enzima Armoracia 

peroxidase (HRPO). 

 

2.5.5.8.1 PRINCÍPIO BÁSICO DA TECNOLOGIA SNAP 

 Regra geral, um conjugado marcado com enzima é misturado com soro, plasma ou 

sangue total num tubo e adicionado ao poço do dispositivo SNAP. A mistura flui sobre a matriz, 

interage com o ponto de teste e de controlo, e atinge o círculo de ativação em 

aproximadamente 30 a 60 segundos. O dispositivo é depois ativado (pressionando-se o 

ativador), que resulta na libertação de solução de lavagem tampão e substratos contidos em 

reservatórios no interior do dispositivo. Os resultados positivos são obtidos com a formação 

de zonas coloridas. O ensaio completa-se em 6 a 10 minutos dependendo do teste. O 
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desenvolvimento de cor no ponto de controlo positivo indica que o dispositivo está funcional 

(O’Connor, 2015). 

 

 

 

Figura 5. Mecanismo detalhado do dispositivo SNAP. O mecanismo de reação mostra uma 
deteção antigénica que usa um anticorpo imóvel e um conjugado anticorpo-HRPO. Um ensaio de 
deteção anticorpo seria similar mas iria usar um antigénio imóvel e um conjugado antigénio-HRPO 
(O’Connor, 2015). 

 

 Um estudo feito por Abdoel et al., 2011, conclui que testes rápidos oferecem uma 

opção confiável como meio de diagnóstico na suspeita de leptospirose aguda no cão. 

Resultados positivos em cães não suspeitos podem ocorrer como consequência de vacinação 

prévia ou infeção aguda subclínica.  

 Foi recentemente documentada a realização de um teste rápido para detetar IgM num 

cão contra leptospiras patogénicas (Lizer et al., 2017). 

Por exemplo, o teste SNAP® Lepto da IDEXX Laboratories (um teste ELISA) deteta 

anticorpos para a lipoproteína LipL32, que ocorre abundantemente na membrana externa da 

bactéria (Winzelberg et al., 2015). 
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Um teste de imunomigração recentemente lançado (WITNESS Lepto, Zoetis®) detecta 

anticorpos IgM tão cedo quanto 4 dias após a infecção, mas é um pouco diferente de um teste 

ELISA (embora a funcionalidade seja discutivelmente similar). Os níveis séricos de IgG 

tendem a aumentar de 14 a 21 dias após a infeção e atingem seu pico em 30 dias. Alguns 

testes de ELISA detectam IgG e IgM, o que aumenta a probabilidade de deteção da doença 

(Kodjo, Calleja, Loenser, Lin, & Lizer, 2016).  

 

2.6 TRATAMENTO 

 O tratamento da leptospirose envolve o tratamento de suporte, com correção das 

alterações dos parâmetros renais ou hepáticos e o uso de antibióticos aos quais o agente é 

sensível. A antibioterapia deve iniciar-se assim que se suspeita da doença (Goldstein, 2010) 

e, preferencialmente, antes do quinto dia após o aparecimento dos primeiros sinais clínicos 

(Azócar-Aedo et al., 2014). No entanto, a colheita de amostras para análise deve ser efetuada 

previamente ao início da terapêutica com antibióticos.  

 

2.6.1 ANTIBIOTERAPIA  

 Os antibióticos geralmente reduzem a hipertermia e a leptospirémia em poucas horas 

após a sua administração e inibem de imediato a multiplicação do agente reduzindo 

complicações fatais, tais como falha renal e hepática (Sessions & Greene, 2004). 

 As penicilinas e seus derivados são os antibióticos de eleição para eliminar a 

leptospirémia (Sessions & Greene, 2004; Azócar-Aedo et al., 2014; Cote, 2014), mas não 

eliminam o estado de portador renal (Saritha et al., 2016). Na maioria dos casos os clínicos 

utilizam preferencialmente penicilina G (25,000 a 40,000 U/kg IM/SC/IV BID) ou ampicilina (22 

mg/kg PO/SC/IV TID/QID) (Sessions & Greene, 2004; Cote, 2014) por via parenteral, 

especialmente em animais com vómitos ou seriamente debilitados. Uma vez que as 

penicilinas são eliminadas maioritariamente via renal, as doses devem ser ajustadas em 

animais azotémicos. Quando o animal deixa de vomitar e inicia a alimentação oral, as 

penicilinas podem ser administradas via oral por mais 2 semanas ou até se resolver a 

azotemia. É recomendada a amoxicilina (22 mg/kg PO, BID/TID) devido à sua elevada 

absorção. 
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Assim que se termina a antibioterapia com penicilinas e se resolve o estado de 

azotemia, podem ser usadas outras classes de antibióticos (ex: tetraciclinas, eritromicina, 

aminoglicosideos, fluoroquinolonas). A doxiciclina (2,5 a 5 mg/kg PO q12h durante 2 

semanas) usa-se frequentemente nestas situações (Sessions & Greene, 2004; Saritha et al., 

2016) e é o antibiótico de eleição (Goldstein, 2010; Azócar-Aedo et al., 2014). Este também 

pode ser usada logo na fase leptospirémica desde que o animal tolere medicação oral (Saritha 

et al., 2016). A dose não necessita de ser ajustada em animais com falha renal, uma vez que 

o fármaco é eliminado maioritariamente nas fezes. 

Os aminoglicosídeos devem ser evitados a menos que o animal apresente função renal 

normal e esta deve ser cuidadosamente monitorizada para certificar que não ocorre lesão 

renal secundária à administração de aminoglicosídeos.  

Estudos experimentais revelaram que a ampicilina e as cefalosporinas não foram 

eficazes na eliminação de leptospiras dos tecidos e fluídos corporais, enquanto as tetraciclinas 

e macrólidos, bem como eritromicina, foram efetivos (Sessions & Greene, 2004). 

A dihidroestreptomicina tem sido usada, numa segunda fase, para prevenir leptospirúria 

crónica, e continua a ser comercializada em Portugal, mas já não se encontra disponível nos 

Estados Unidos. A eliminação do estado de portador renal de leptospiras é fundamental para 

evitar riscos de saúde pública, nomeadamente a possível transmissão do agente aos 

proprietários (Adin & Cowgill, 2000).  

Mathews & Monteith (2007), sugerem que, em animais com falha renal aguda, o 

diltiazem, com ou sem a administração de furosemida, pode ser benéfico na recuperação da 

função renal em cães com leptospirose. 

 

2.6.2 TRATAMENTO DE SUPORTE 

O tratamento de suporte para animais com leptospirose depende da severidade da 

infeção, grau de desidratação, compromisso renal e estado geral do animal antes da infeção 

(Sessions & Greene, 2004). O uso de fluidoterapia em concomitância com os antibióticos é 

crucial para prevenir e tratar dano renal agudo (Goldstein, 2010). Em doentes severamente 

afetados pode ocorrer desidratação e choque implicando uma terapia com transfusão 

sanguínea (Sessions & Greene, 2004). 
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A desidratação deve ser corrigida nas primeiras doze horas, podendo ser utilizados 

fluídos cristaloides isotónicos (por exemplo Plasma-Lyte 56 com 5% de dextrose), Ringer 

lactato ou NaCl a 0.9%, (Cote, 2014) conforme os resultados da bioquímica sérica. Os vómitos 

e a diarreia podem provocar desequilíbrios eletrolíticos, nomeadamente acidose metabólica 

que requerem tratamento endovenoso com soluções de cristaloides (Sessions & Greene, 

2004). 

Nos casos em que o doente apresente oligúria ou anúria deve ser promovida a diurese 

recorrendo a fluídos isotónicos e diuréticos osmóticos (como por exemplo, manitol ou dextrose 

a 10%), com ou sem furosemida. Também podem ser considerados a dopamina e outros 

agentes dopaminérgicos (Sessions & Greene, 2004).  

A colocação de um cateter jugular é recomendável por forma a permitir a recolha de 

amostras frequentes, fluidoterapia em dose elevadas caso necessário e medições da pressão 

venosa central (Sessions & Greene, 2004; Cote, 2014). 

A utilização de antieméticos e protetores gástricos (por exemplo, bloqueadores dos 

recetores H2, sucralfato) é recomendada em casos em que a uremia causa sinais clínicos 

compatíveis com gastrite: famotidina 0,5-1 mg/kg IV SID, ranitidina 2,2 mg/kg IM, SC ou IV 

lento (para evitar náuseas) BID ou cimetidina 10 mg/kg IV BID/QID (Sessions & Greene, 2004; 

Cote, 2014). 

A nutrição terapêutica deve ser implementada o mais cedo possível, quer por via oral 

(preferencialmente) ou por tubo (por exemplo, esofagostomia, nasoesofágico ou gástrico), 

logo que tolerada pelo doente. No entanto, em animais com vómitos por um período 

prolongado pode ser necessário efetuar alimentação parenteral parcial ou total em função do 

estado do animal e da duração da anorexia (Sessions & Greene, 2004). 

Os animais cuja diurese não responde adequadamente aos fluídos e aos fármacos 

podem necessitar de terapias mais agressivas (Sessions & Greene, 2004). A hemodiálise tem 

sido benéfica em cães que desenvolvem anúria ou oligúria ou são refratários à fluidoterapia. 

É um tratamento limitado pela sua escassa disponibilidade para a maioria dos clínicos 

(Sessions & Greene, 2004). Alguns cães têm uma melhoria clinica aparente após o 

tratamento, enquanto outros desenvolvem azotemia persistente com uma taxa de 

sobrevivência, regra geral, de cerca de 80% na maioria dos estudos (Goldstein, 2010).  
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A extensão da lesão renal após tratamento pode ter um papel importante para 

determinação do prognóstico em cães afetados (Goldstein, 2010). 

 

2.7 PREVENÇÃO  

A leptospirose é uma zoonose que tem como hospedeiros numerosos animais 

domésticos e selvagens, pelo que a prevenção da infeção só pode ser alcançada por medidas 

que limitem a transmissão do agente ou por aumento da imunidade do hospedeiro (Paiva-

Cardoso, 2009). 

A prevenção deve começar por limitar o contacto dos cães com animais selvagens, bem 

como com águas contaminadas (Azócar-Aedo et al., 2014). Os cães que tiveram contacto 

direto com animais diagnosticados com leptospirose podem necessitar tratamento profilático 

com antibióticos (Maele et al., 2008). 

 

2.7.1 GESTÃO SANITÁRIA/AMBIENTAL 

Higienização dos canis, controlo de roedores (Yuszniahyati et al., 2015) e isolamento de 

animais infetados são fatores que promovem a diminuição da exposição e disseminação de 

leptospirose em áreas endémicas (André-Fontaine, 2006).  

O contacto de cães com outros animais considerados reservatórios (animais selvagens, 

ratos..) deve ser evitado, bem como com fontes de àgua contaminada (Goldstein, 2010; 

Schuller et al., 2015).  

Uma vez que a leptospirose é um organismo bastante suscetível, a maioria dos 

desinfetantes, incluindo lixívia, iodo-povidona e clorohexidina são geralmente muito eficazes 

a controlar leptospirose (André-Fontaine, 2006). Inada et al., 1916, indica ainda a lima como 

um desinfetante efetivo e natural. 
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2.7.2 VACINAS  

A vacinação é considerada o método mais eficaz na prevenção da leptospirose canina, 

dado ser muito difícil evitar que os canídeos se infetem com leptospiras patogénicas 

excretadas por vários animais domésticos e selvagens, e que contactem água doce 

contaminada onde as leptospiras têm a capacidade de sobreviver por longos períodos de 

tempo (Ward, 2002; André-Fontaine, 2006). Pelo que a vacinação de cães que vivem em 

áreas endémicas é essencial (Azócar-Aedo et al., 2014). 

As vacinas licenciadas para a prevenção da leptospirose em humanos e animais são 

constituídas por bacterinas inativadas e estimulam a produção de anticorpos aglutinantes em 

10-15 dias. Estes anticorpos contra LPS de leptospiras patogénicas oferecem proteção contra 

estirpes infetantes que contenham antigénios com lipopolissacarídeos similares (Andre-

Fontaine, 2013). 

As vacinas não impedem a infeção, mas reduzem a gravidade dos sinais clínicos e 

prevenção da mortalidade (Azócar-Aedo et al., 2014), e alguns autores referem que podem 

reduzir a magnitude da leptospirúria (Klaasen et al., 2014).  

As vacinas convencionais para leptospirose são compostas por bacterinas que 

conferem imunidade para os serovares Icterohaemorrhagiae e Canicola e o seu uso tem vindo 

a diminuir a incidência de leptospirose em cães (Adin & Cowgill, 2000). Contudo, cães que 

recebem a vacina bivalente não ficam protegidos contra infeção para serovares menos 

comuns uma vez que a vacina é serovar-especifica (Adin & Cowgill, 2000; Ward et al., 2002). 

Não se podendo presumir que a imunidade provocada por um antigénio contra um 

serovar em particular, num animal em particular, possa ser generalizada para outras espécies 

(Adler, 2015). 

Atualmente, existem vacinas com mais valências do que as tradicionais bivalentes, que 

incorporaram apenas antigénios de estirpes dos serogrupos Icterohaemorrhagiae e Canicola.  

Em termos globais estão disponíveis várias marcas de vacinas para canídeos:  

a) Contendo serogupos Icterohaemorrhagiae e Canicola (ex.: NOBIVAC® CANINE 1-

DAPPvL2+Cv; NOBIVAC® DHPPI+L; VIRBAC® Canigen DHPPi/L; ZOETIS® Vanguard 

HTLP5/CV-L; MERIAL® Eurican DAPPi-LR; VENCOFARMA® Vencomax 8;) 
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b) Contendo serogrupos Icterohaemorrhagiae, Canicola, Grippotyphosa e Pomona, (ex.: 

ZOETIS®  Vanguard Plus)  

c) Contendo serogrupos Icterohaemorrhagiae, Canicola, Grippotyphosa e Australis (ex.: 

ZOETIS® Versican Plus DHPPi/L4;) 

d) Contendo serogrupos Canicola,. Icterohaemorrhagiae, Grippothyphosa, 

Copenhageni, Pomona,. Hardjo e  Pyrogenes (ex.: VENCOFARMA® Vencomax 12) 

e) Contendo serogrupos Canicola, Grippotyphosa, Pomona, Icterohaemorrhagiae, 

Wolfii, Copenhageni ( Pet imune V11; VENCOFARMA® Vencomax 11) 

Entre outras… 

Em Angola circulam uma série de vacinas diferentes e são observados canídeos 

vacinados com um número de valências muito diversificado.  

Para criar uma resposta imunitária efetiva com vacinas contra leptospirose, recomenda-

se a aplicação de no mínimo 3 doses num intervalo de 3 a 4 semanas, seguido de um reforço 

anual ou até bianual para animais em áreas endémicas (Azócar-Aedo et al., 2014). 
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CAPITULO II 

ESTUDO: 

PESQUISA DE LEPTOSPIROSE EM CANÍDEOS NA CIDADE DE LUANDA 
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3 OBJETIVOS 

 

 Determinar a taxa de seropositividade a Leptospira spp. em canídeos de Luanda – 

Angola e determinar os serogrupos presuntivos das estipes mais prevalentes na população 

estudada; 

 Analisar os resultados da TAM em função das variáveis da população de canídeos 

estudada (exemplo: género, idade, etc…) 

 Relacionar os resultados com os sinais clínicos, diagnóstico/subdiagnóstico da 

leptospirose; 

 Percecionar a variedade de vacinas utilizadas, “eficácia” das vacinas e dos 

tratamentos sintomáticos; 

 Testar Kit comercial, IDEXX® Lepto, relativamente à técnica de referência (TAM) por 

forma a averiguar da sua sensibilidade e especificidade para fins de diagnóstico de rastreio in 

loco; 

 Dar a conhecer a importância da leptospirose canina nesta área geográfica, realçando 

o potencial dos canídeos na transmissão de leptospiras patogénicas ao homem e aos outros 

animais; 

 Contribuir para incentivar novos estudos sobre a doença em humanos e animais; 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

4.1 CARATERIZAÇÃO DA ÁREA GEOGRÁFICA DA POPULAÇÃO ALVO 

 A Clínica “Casa dos Animais”, encontra-se situada no município de Belas, no Morro 

Bento em Luanda e recebe casos provenientes toda a cidade de Luanda e arredores. 

 A clínica encontra-se numa área residencial, com algumas infraestruturas mais 

recentes e outras mais antigas e relativamente perto da área costeira. 

 

 Os bairros existentes em luanda variam de condomínios luxuosos (com empresas 

particulares que tratam da limpeza, recolha e tratamento de lixo, segurança privada e com 

acesso exclusivo para moradores), a bairros de classe média/alta, média, até aos famosos 

musseques (bairros suburbanos com casas em bloco e chapa, sem acesso a água, luz e sem 

saneamento básico). 

 

 

Figura 6. Imagem de satélite representativa da cidade de Luanda (com a localização da 
Clinica Casa dos animais marcada com uma cruz e ampliado à direita) (adaptado de Maps® app. 
para iphone) 
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 Esta clínica recebe casos de todas as especialidades, sendo que na maior parte das 

vezes são agrupados por consulta de vacinação (quando o objetivo do proprietário é apenas 

vacinar e/ou desparasitar o animal, ou consulta normal (proprietário que declara que o animal 

esta doente ou rececionistas percebem que o mesmo não se encontra aparentemente 

saudável). 

 

4.1.2 CARATERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO ESTUDADA, CONSENTIMENTO 

INFORMADO E ANÁLISE ESTATÍSTICA  

Apesar do número de consultas atendidas no período de fevereiro de 2016 até ao 

presente ter sido muito numeroso (cerca de 102169), o estudo apresentado nesta dissertação 

de mestrado focalizou-se na população canina atendida na clínica “Casa dos Animais”, 

Luanda, Angola. 

Figura 8. Imagem de satélite de um 
bairro social (musseque) junto da pista do 
aeroporto internacional de Luanda (adaptado 
de Maps® app. para iphone). 

Figura 7. Imagem de satélite de um 
bairro luxuoso em Talatona (adaptado de 
Maps® app. para iphone). 
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A recolha de amostras e dados sobre a população alvo foi iniciado durante o mês de 

fevereiro de 2016 e terminou no mês de maio de 2016. 

A população amostrada foi inicialmente distribuída em dois grupos: 1) os animais 

clinicamente suspeitos de leptospirose; e 2) os animais clinicamente saudáveis. Para fazer 

esta triagem elaborou-se previamente a definição de caso clínico de leptospirose canina 

(Tabela 1). 

 

Tabela 1. Classificação das amostras em animais clinicamente suspeitos/saudáveis, em 

função da definição de caso clínico. 

 

 

Foram colhidas amostras de 95 canídeos que cumpriam o estatuto de “Clinicamente 

suspeito”, de acordo com a definição de caso clínico. Adicionalmente, colheram-se 25 

amostras de animais que cumpriam os requisitos de “Clinicamente saudáveis”. 

Foi solicitado aos proprietários/acompanhantes do animal que assinassem um 

documento de consentimento informado sobre os objetivos do estudo e sobre as amostras 

que autorizavam que fossem recolhidas e tratadas estatisticamente. Por cada canídeo 

recrutado para integrar o presente estudo, foi preenchido um questionário, previamente 

elaborado, com as informações gerais e especificamente relacionadas com o tema em estudo, 

com a autorização e o auxílio dos proprietários, antes de se proceder à recolha de amostras 

sanguíneas. 

Grupos Sinais clínicos 

Clinicamente suspeitos 

Astenia, Depressão, Anorexia, 

Vómitos, Diarreia, Sangue nas fezes, 

Conjuntivite, Mucosas anémicas e/ou 

ictéricas, Hemorragias, Anúria, Hematúria, 

Fraqueza muscular, Taquipneia, Tosse e 

Convulsões 

Clinicamente saudáveis 
Animais que não manifestaram 

nenhum dos sinais clínicos anteriores 
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As informações recolhidas centraram-se sobretudo na possibilidade de associar 

variáveis do animal amostrado à presença de anticorpos anti-Leptospira nos canídeos com 

quadro clínico compatível com leptospirose: idade, sexo, raça, alimentação, condições 

ambientais onde habita, vacinações, desparasitação, anamnese, exame do estado geral, 

exames complementares. 

Os dados relativos aos animais amostrados foram compilados em Excel (versão 2013, 

Microsoft®) e, posteriormente, exportados para o programa JMP® 11.0.0 (2013 SAS Institute, 

Inc.), com o qual se realizou a análise estatística. Os testes estatísticos efetuados foram: 

contagem, cálculo de percentagens, Média, Moda e Intervalos de Confiança a 95% das 

variáveis demográficas relativas à população alvo. Também se apresentam os valores 

estatísticos referentes à avaliação do teste de imunocromatografia SNAP® Lepto, IDEXX, tais 

como o cálculo dos valores de sensibilidade e especificidade, valor de Kappa e valores 

preditivos, e ainda outros cálculos relacionados. 

Os resultados obtidos após a análise e tratamento estatístico dos dados da população 

alvo encontram-se expressos na secção dos “Resultados e Discussão”. 

 

4.2 COLHEITA DE AMOSTRAS 

As amostras de sangue foram recolhidas das veias jugular ou cefálica para tubos secos 

e devidamente identificadas (autocolante, lápis e fita-cola). Depois de mantidos em repouso 

durante aproximadamente uma hora à temperatura ambiente e mais uma hora adicional a 

temperatura de refrigeração (+4ºC), os tubos secos foram submetidos a centrifugação 

(3,5X103 G) durante 15 minutos. O soro foi separado do concentrado celular e colocado em 

criotubos, que foram identificados e armazenados a -20ºC. Posteriormente, as amostras foram 

acondicionadas e enviadas por via aérea para Portugal, de acordo normas de biossegurança 

definidas pela W.H.O. (2010) e foram mantidas congeladas até ao seu processamento. 

 

4.3 ANÁLISE SEROLÓGICA PELO TESTE DE AGLUTINAÇÃO MICROSCÓPICA 

 A realização da Técnica de aglutinação microscópica (TAM), teste serológico de 

referência para a leptospirose, decorreu durante o mês de agosto de 2017 e foi realizada na 
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Escola de Ciências Agrárias Veterinárias, Departamento de Ciências Veterinárias, CITAB – 

Centro de Investigação e Tecnologias Agro-Ambientais e Biológicas, UTAD. 

 O teste serológico de referência foi realizado em amostras de soro de 95 canídeos 

suspeitos de leptospirose e em 25 amostras de animais “clinicamente saudáveis” que se 

apresentaram à consulta na Clínica “Casa dos Animais”, em Luanda. 

 

4.3.1 BATERIA DE ESTIRPES DE LEPTOSPIRA UTILIZADAS NA TAM 

No presente estudo, foram utilizadas 16 estirpes vivas do complexo Leptospira 

interrogans s.l., representativas de numerosos serovares de referência e também estirpes 

isoladas em Portugal, dado o volume de transações e grande mobilidade de animais e 

pessoas entre os dois países. Nas estirpes isoladas em Portugal, incluem-se isolados do 

continente e ilhas dos Açores, gentilmente cedidos pelo Instituto de Higiene e Medicina 

Tropical (IHMT) e por estirpes isoladas de animais da região de Trás-os-Montes (Paiva-

Cardoso, 2009; Paiva-Cardoso et al., 2013). As estirpes utilizadas encontram-se 

referenciadas na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Lista de estirpes utilizadas como antigénios na técnica de aglutinação 

microscópica. 

Serogrupo Serovar Estirpe 

Australis Bratislava Jêz Bratislava 

Autumnalis Autumnalis Akiyami A 

Bataviae Bataviae Van Tienen 

Canicola Canicola Hond Utrecht IV 

Cynopteri Cynopteri 3522C 

Grippotyphosa Valbuzzi Valbuzzi 
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Hebdomadis Hebdomadis Hebdomadis 

Javanica Poi Poi 

Pomona Mozdok 5621 

Sejroe Hardjobovis Lely 607 

Sejroe Wolffi 3705 

Tarassovi Tarassovi 
Perepelitsin (Mitis 

Johnson) 

Icterohaemorrhagiae Icterohaemorrhagiae RGA (isolamento Açores)  

Icterohaemorrhagiae Copenhageni M20 (isolamento Açores) 

Ballum Arborea 
Arboreae (isolamento 

continente-Pancas) 

Pomona Altodouro 
Rim 139 (isolamento 

UTAD) 

 

4.3.2  MANUTENÇÃO DAS ESTIRPES DE LEPTOSPIRA EM CULTURA 

 A preparação dos antigénios para utilização na TAM consistiu em subculturas 

semanais incubadas a 30±2ºC, até ser atingida uma densidade de 1-2x108 leptospiras/ml 

equivalente a 0,5 da Escala de MacFarland, geralmente entre o quarto e oitavo dia após a 

subcultura (W.H.O. e ILS, 2003). A viabilidade das culturas foi avaliada por microscopia de 

fundo escuro quanto à mobilidade das leptospiras, fenómenos de auto-aglutinação e ausência 

de contaminantes, de modo a garantir o controlo de qualidade da prova. Todos os processos 

de cultura das estirpes de Leptospira ou suplementação das mesmas por adição de meio, 

foram desenvolvidos à chama de bico de Bünsen e em câmara de fluxo laminar, previamente 

higienizada e esterilizada por radiação ultravioleta.  
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 Todos os procedimentos práticos laboratoriais foram realizados de acordo com as 

normas de biossegurança da UTAD (Despacho nº 15351/2013 do Diário da República, 2.ª 

série - N.º 228 - 25 de novembro de 2013, acedido a 3 de outubro de 2016) e o Código de 

Boas Práticas de Biossegurança da UTAD (2016). 

 

4.3.3 PREPARAÇÃO DE MEIOS DE CULTURA 

 

4.3.3.1 EQUIPAMENTO, MATERIAL E REAGENTES: 

 

- Água destilada estéril 

- Autoclave 

- Balança analítica 

- Câmara de fluxo laminar  

- Frascos de vidro de1 litro de capacidade e estéreis  

- Meio base EMJH (Difco®) 

- Potenciómetro 

- Distribuidor automático 

- Soro de coelho  

- Suplemento para meio seletivo EMJH (Difco®) 

- Tubos de vidro estéreis, devidamente rolhados  
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4.3.3.2 MÉTODO DE PREPARAÇÃO DO MEIO EMJH LÍQUIDO 

 

- Dissolver 2,3 g do meio base EMJH (Difco®) em 900 ml de água destilada estéril; 

- Ajustar o pH a 7,4 ± 0,2; 

- Autoclavar a 121-124ºC, durante 15 minutos; 

- Adicionar 100 ml do suplemento para meio EMJH (Difco®) em câmara de fluxo laminar 

previamente esterilizada; 

- Distribuir 7,5 ml pelos tubos estéreis à chama, em câmara de fluxo laminar. 

 

 Para assegurar a inexistência de contaminações, os tubos com o meio de cultura 

preparado foram previamente submetidos a uma prova de estufa em que ficam sujeitos a uma 

temperatura de 37ºC durante 24 horas (h) e, seguidamente, são colocados à temperatura 

ambiente por 48h.  

 

4.3.3.3 ANÁLISE QUALITATIVA NA TAM 

Na primeira fase, procedeu-se à análise dos 95 + 25 soros, na diluição 1:50 para verificar 

a presença/ausência de anticorpos anti-Leptospira, para cada um dos antigénios do painel de 

estirpes de Leptospira. 

Todas as amostras de soro foram diluídas a 1:25 com uma solução tampão (“Phosphate 

Buffered Saline” - PBS), diluindo-se 60 μl de cada soro em 1440 μl de PBS, em microtubos 

estéreis. Em placas aglutinação de fundo plano, foram colocados 50 μl de cada amostra 

diluída nos respetivos poços, e nos “poços controlo” colocou-se 50 μl de PBS. De seguida, 

colocou-se 50 μl de cada antigénio em cada um dos poços, incluindo os de “controlo”, 

obtendo-se assim uma diluição final dos soros de 1:50. Após a distribuição de todos os 

antigénios, as placas foram ligeiramente agitadas para garantir a distribuição de todos os 

reagentes em cada poço e colocadas numa estufa a incubar a 37ºC, durante duas horas.  
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 Com o auxílio de um microscópio de campo escuro procedeu-se à leitura da prova. Na 

interpretação dos resultados teve-se em conta a percentagem de leptospiras livres, bem como 

a percentagem de aglutinação. A reação foi considerada positiva quando a proporção de 

leptospiras livres era inferior a 50%. Quando o grau de aglutinação apresentado foi inferior a 

50%, a reação foi considerada negativa.  

 

4.3.3.4 ANÁLISE QUANTITATIVA NA TAM 

 Os soros considerados positivos na diluição de 1:50, foram posteriormente analisados 

através de diluições sucessivas (ao dobro do volume) a partir da diluição 1:50 até 1:6400, com 

o objetivo de determinar o título de anticorpos para cada um dos antigénios testados. Em 

placas de aglutinação devidamente identificadas, foram colocados 50 μl de cada soro 

problema diluído a 1:25, 1:50, 1:100, 1:200, 1:400, 1:800, 1:1600 e 1:3200 em PBS, que após 

a adição de 50 μl de cada antigénio passaram a diluições de 1:50, 1:100, 1:200, 1:400, 1:800, 

1:1600, 1:3200 e 1:6400. Na primeira coluna da placa de aglutinação, foi efetuado para cada 

antigénio um “controlo negativo” constando de 50 μl de PBS ao qual se adicionou 50 μl do 

antigénio. Após a distribuição dos antigénios, as placas foram agitadas suavemente, e 

colocadas na estufa a incubar a 37ºC, durante duas horas.  

 A leitura da prova foi efetuada sob um microscópio de fundo escuro e os resultados 

devidamente registados. 

 O título final da reação é determinado como o recíproco da maior diluição do soro que 

apresenta mais de 50% de leptospiras aglutinadas (<50% das leptospiras livres), quando 

comparado com o controlo. 

 A pureza dos antigénios usados na TAM deve ser controlada com regularidade 

fazendo-se culturas em agar sangue, meio de BHI e em caldo de tioglicolato, etc...  

 O “stock” de culturas de antigénios pode ser armazenado entre -70 a -80ºC ou em 

azoto líquido ou, preferencialmente, em meio semissólido enriquecido com soro de coelho. A 

taxa de sobrevivência de leptospiras pode ser baixa após liofilização. A repetida passagem 

dos antigénios em meio líquido resulta na perda de antigenicidade e virulência. Neste caso, 

uma nova cultura líquida deve ser requisitada do stock de culturas.  
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4.4 ANÁLISE SEROLÓGICA PELO SNAP® LEPTO IDEXX 

Com o objetivo de dotar a clínica “Casa dos Animais”, em Luanda, de maior autonomia 

na deteção precoce da leptospirose canina, dado que não têm nas imediações um laboratório 

capaz de realizar a TAM, efetuaram-se 40 testes SNAP® Lepto em amostras previamente 

testadas com a técnica de referência.  

O teste SNAP® Lepto da IDEXX é um exemplo de um teste de ELISA acoplado num 

dispositivo de fluxo lateral (dispositivo SNAP), designado atualmente de testes 

imunocromatográficos de fluxo lateral, que conseguem aliar a tecnologia ELISA a pequenos 

dispositivos no interior dos quais todas as etapas ocorrem, num curto espaço de tempo. A 

descrição teórica mais detalhada sobre os testes imunocromatográficos encontram-se na 

página 26 da revisão bibliográfica. 

Dentre os testes disponíveis no mercado a escolha recaiu sobre marca IDEXX, por ser 

a marca de kits de imunocromatografia preferencialmente utilizada no Laboratório de 

Microbiologia Médica da UTAD para diagnóstico, tendo em conta uma perceção subjetiva de 

qualidade no diagnóstico de outros tipos de infeção. 

Segundo a descrição do dispositivo, o SNAP® Lepto tem a capacidade de identificar 

anticorpos anti-Leptospira, em soro canino, induzidos por estirpes dos serovares 

Grippotyphosa, Canicola, Pomona e Icterohaemorrhagiae, mas não por serovares do 

serogrupo Australis. 

 

 

Figura 9. Ilustração e legenda do dispositivo SNAP® Lepto, IDEXX. 

 

Poço de Amostra 

Janela de Resultados 

Círculo de Ativação  

Ativador 
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4.4.1 PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS DE SORO 

As amostras a testar foram escolhidas de acordo com os resultados obtidos na TAM. 

Os critérios de inclusão foram:  

a) Existência de soro em quantidade suficiente para poder repetir a prova, caso 

fosse necessário; 

b) Incluir 10 soros de animais positivos para a leptospirose na TAM, escolhendo 

soros com reatividades altas para diferentes serogrupos 

c) Incluir 10 soros de animais sem qualquer reatividade às estirpes utilizadas na 

TAM e com sinais clínicos compatíveis com leptospirose; 

d) Incluir 10 soros de animais sem qualquer reatividade às estirpes utilizadas na 

TAM e sem sinais clínicos compatíveis com leptospirose; 

e) Incluir 10 soros de animais com reatividade às estirpes utilizadas na TAM e 

sem sinais clínicos compatíveis com leptospirose (alguns vacinados recentemente); 

 As amostras de soro designadas para integrar o estudo (amostras referentes a 40 

animais) foram descongeladas para se poder efetuar o procedimento e foram mantidas à 

temperatura ambiente, durante 30 minutos (conforme instruções do fabricante). 

 As folhas de registo, previamente elaboradas e impressas, foram colocadas em capas 

separadas para evitar que os vários observadores pudessem ver os resultados uns dos 

outros.  

 Foram colocadas 3 gotas de soro num tubo de amostra novo e acrescentadas 4 gotas 

de conjugado. 

 Para homogeneizar a amostra o tubo foi fechado e invertido 4-5 vezes.  

 O dispositivo foi colocado sobre uma superfície horizontal, todo o conteúdo do tubo da 

amostra foi derramado no orifício da amostra e, após a amostra fluir sobre a janela de 

resultado e atingir o círculo de ativação, o ativador foi empurrado firmemente até ficar nivelado 

com o corpo do dispositivo.  

  



48 

 

 

 

Figura 10. Ilustração da correta ativação do dispositivo SNAP. 

 

4.4.2  LEITURA DOS RESULTADOS  

 A leitura foi efetuada por um número ímpar de observadores, que entraram na sala, 

observaram o resultado obtido e saíram para o registar em folha individual. Nem o operador, 

nem os observadores conheciam os resultados dos soros em análise para a TAM, ou qualquer 

outra informação que pudesse produzir uma convicção sobre o potencial resultado. 

4.4.2.1 CRITÉRIOS DE INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

Resultado positivo: 

 - Qualquer surgimento de cor nos poços de amostra indica a presença de anticorpos 

anti-Leptospira na amostra. 

- Um resultado positivo indica a presença de anticorpos de qualquer um dos serotipos 

anteriormente mencionados. O resultado deste teste não permite diferenciar entre os quatro 

serovares diferentes para os quais é detetada reatividade anti-Leptospira.  

 

Não deprimido 

totalmente 

Correto Incorreto 
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Figura 11. SNAP® Lepto ativado com resultado positivo. 

 

Resultado negativo: 

- A cor só surge no ponto do controlo positivo. 

 

Resultados inválidos: 

- Considera-se normal o aparecimento de um pouco de cor no fundo. Porém, se o fundo 

colorido obscurecer o resultado do teste, este deve ser repetido. 

- Se o controlo positivo não aparecer, o teste deve ser repetido. 
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5 Resultados e Discussão 

 

5.1 CARATERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO AMOSTRADA  

 Com base na informação recolhida na história clínica, exame de estado geral completo 

e exames complementares, os canídeos presentes à consulta foram classificados de acordo 

com a definição de caso clínico, expressa no capítulo dos Materiais e Métodos. 

 Como anteriormente referido, a população estudada constou de 95 canídeos 

presentes à consulta com sinais compatíveis com leptospirose. Estes animais eram 

provenientes de bairros distintos da cidade de Luanda. Foram também recolhidas amostras 

de outros canídeos sem sinais clínicos de doença para permitir obter amostras para a 

realização do teste SNAP® Lepto (total de 25 amostras, das quais apenas algumas foram 

selecionadas para integrar este estudo). Foram analisadas pela TAM cerca de 120 amostras 

no total, mas os dados da técnica de referência e análise das variáveis só será apresentada 

para a população alvo (95 animais, os animais potencialmente com leptospirose). 

 Dos 95 animais com sinais clínicos, verificou-se a presença na consulta de uma maior 

percentagem de machos (51,8%; 95%IC=38,630–58,335) em relação às fêmeas (48,4%; 

95%IC=41,665 – 61,369). A distribuição da população de animais testados em função do sexo 

é apresentada na Tabela 3 e na Figura 12.  

 

 

 Figura 12 – Distribuição da população de canídeos com sinais clínicos compatíveis com 

leptospirose por sexo. 
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Tabela 3 – Distribuição da população de canídeos com sinais clínicos compatíveis com 

leptospirose por sexo. 

 

Sexo 

Frequência 
Intervalo de 

Confiança (95%) 
n % 

Fêmea 46 48,421 38,6301 – 58,3348 

Macho 49 51,579 41,6652 – 61,3699 

Total 95 100%  

 

 Os resultados relativamente à distribuição dos animais por sexo são concordantes com 

estudos de Meyer & Stewart-Anderson, 1939. Observa-se maior predisposição para o sexo 

masculino. A população de canídeos que se faz presente na clínica é maioritariamente 

constituída por machos; pois geralmente os machos são considerados mais bonitos e 

imponentes (por questões de segurança, regra geral, a população tende a adquirir cães 

grandes e robustos para guarda e ataque, sendo o macho aquele que adquire maiores 

dimensões). 

 

A distribuição dos animais em função da idade, por classes de idade e por meses de 

idade é apresentada nas Tabelas 4 e 5. Foram considerados três grupos: animais jovens até 

um ano, adultos entre os 1 e os 6 anos, e animais geriátricos com mais de seis anos. Dos 95 

animais, quinze animais não tinham idade determinada. 
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Figura 13. Distribuição da população de canídeos com sinais clínicos compatíveis com 

leptospirose agrupados em classes de idade. 

 

Tabela 4 – Distribuição da população de canídeos com sinais clínicos compatíveis com 

leptospirose agrupados em classes de idade. 

 

Idade por Classes 

(anos) 

Frequência 
Intervalo de 

Confiança (95%) 
n % 

0-1 49 51,6 41,6652 - 61,3699 

>1-6 31 32,6 24,0387 - 42,5745 

>6 3 3,2 1,0797 - 8,8771 

Sem Informação 12 12,6 7,3757 - 20,7921 

Total 95 100%  
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Os resultados obtidos para as classes de idade evidenciaram que a maioria dos animais 

presentes à consulta corresponde à faixa etária dos animais menores de 1 ano (51,6%; 

95%IC=41,6652 - 61,3699).  

Resultados com características similares foram obtidos por Granada (2013) num estudo 

sobre doenças transmitidas por vetores em canídeos de Luanda. O facto de os filhotes não 

apresentarem vacinas ou não terem completado/efetuado corretamente a primo vacinação 

pode ser um dos motivos pelo qual aparecem em maior número com sinais compatíveis com 

a doença em estudo. 

 

A distribuição dos animais por meses de idade revelou que os 3, os 12 e os 24 meses 

vem com maior frequência à consulta com suspeita de terem contraído leptospirose (10,55%, 

95%IC = 8189 - 18,3021; 16,8%, 95%IC =10,6413 - 25,6203; 11,6%, 95%IC =6,5899 - 

19,5545, respetivamente) 

 

 

Figura 14. Distribuição da população de canídeos com sinais clínicos compatíveis com 

leptospirose por idade (em meses). 
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Tabela 5 – Distribuição da população de canídeos com sinais clínicos compatíveis com 

leptospirose por idade (em meses). 

 

Idade em Meses 

Frequência 
Intervalo de 

Confiança (95%) 
n % 

1 1 1,1 0,1861 - 05,7239 

2 5 5,3 2,2688 - 11,7349 

3 10 10,5 5,8189 - 18,3021 

4 4 4,2 1,6494 - 10,3309 

5 3 3,2 1,0797 - 8,8771 

6 5 5,3 2,2688 - 11,7349 

7 2 2,1 0,5793 - 7,3541 

8 1 1,1 0,1861 - 5,7239 

11 2 2,1 0,5793 - 7,3541 

12 16 16,8 10,6413 - 25,6203 

24 11 11,6 6,5899 - 19,5545 

36 3 3,2 1,0797 - 8,8771 

48 7 7,4 3,6149 - 14,4357 

60 3 3,2 1,0797 - 8,8771 

72 7 7,4 3,6149 - 14,4357 

120 2 2,1 0,5793 - 7,3541 
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Idade em Meses 

Frequência 
Intervalo de 

Confiança (95%) 
n % 

168 1 1,1 0,1861 - 5,7239 

Indeterminada 12 12,6 7,3757 - 20,7921 

Total 95 100%  

 

Tal como no ponto anterior; os resultados sugerem que o quadro clínico agudo de 

leptospirose poderá ter maior ocorrência numa fase da vida dos animais em que estes 

apresentam menores defesas. Numa fase em que os anticorpos vacinais baixam ou decresce 

a imunidade conferida pela ingestão de colostro.  

 

O estilo de vida dos 95 animais variou entre: interior, exterior, ou animais que tinham 

livre acesso às duas áreas. A Figura 15 e a Tabela 6 demonstram a distribuição dos animais 

em função do estilo de vida. 

 

Figura 15. Caraterização da população amostrada de acordo com o estilo de vida. 
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Tabela 6. Caraterização da população amostrada de acordo com o estilo de vida. 

 

Estilo de Vida 

Frequência 
Intervalo de 

confiança (95%) 
n % 

Interior 5 5,3 2,2688 - 11,7349 

Exterior 78 82,1 73,1986 - 88,5164 

Exterior / Interior 12 12,6 7,3757 - 20,7921 

Total 95 100%  

 

A maioria dos animais vivia exclusivamente no exterior (82,1%; 95%IC= 73,1986 - 

88,5164), enquanto apenas 5 viviam no interior (5,3%; 95%IC = 2,2688 - 11,7349) e 12 

(12,6%; 95%IC=7,3757 - 20,7921) alternavam entre os dois ambientes.  

Os resultados obtidos sugerem que a maioria dos proprietários opta por manter os 

animais exclusivamente no exterior e por consequência os mesmos apresentam maior 

suscetibilidade de contactar com hospedeiros e apresentar sinais clínicos compatíveis com 

leptospirose.  

O grupo de estudo reunido por Granada  (2013) era igualmente composto na sua maioria 

por cães exclusivamente de exterior. 

A escolha de manter os animais mais no exterior está relacionado com o clima e com o 

facto de estes animais serem muitas vezes usados para guarda. 

 

Verificou-se que grande parte dos animais (44,2%; 95%IC=34,6422 – 54,2289) 

apresentavam pelo menos uma vacina. A Tabela 7. distingue os animais consoante o tipo de 

profilaxia. 
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Figura 16. Caraterização da população de acordo com o estado vacinal anti–Leptospira. 

 

Tabela 7. Caraterização da população de acordo com o estado vacinal anti–Leptospira. 

Vacinado para 

Leptospirose 

Frequência 
Intervalo de 

confiança (95%) 
n % 

Não 13 13,7 8,1748 - 22,0164 

Sim 42 44,2 34,6422 – 54,2289 

Sem Informação 40 42,1 32,6738 – 52,1504 

Total 95 100%  

 

A maior percentagem recai para animais vacinados pelo menos uma vez contra 

Leptospirose sendo que existe um grande número de animais sem informação específica 

relativamente ao estado vacinal. Um grande número de clientes que se apresenta na clínica 

não é o verdadeiro dono do animal, mas sim o responsável pelos cuidados do mesmo. Muitas 
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vezes este desconhece o seu estado vacinal e não se faz acompanhar pelo boletim de 

vacinas. 

 

A maioria dos animais analisados eram de raça indeterminada (22,1%; 95%IC=14,9374-

31,4414). Dos animais de raça pura, os mais comuns foram os cães da raça Boerboel (14,7%; 

95%IC=8,9861 - 23,2286), Rottweiler (9%; 95%IC=7,3757 - 20,7921), Pit Bull (11,6%; 95%IC= 

6,5899-19,5545) e Pastor Alemão (9,5%; 95%IC=5,0644 - 17,033). Na Tabela 8. é feita a 

distribuição dos animais em função da variável raça. 

. 

 

Figura 17. Caraterização da população de acordo com a raça. 
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Tabela 8. Caraterização da população de acordo com a raça.  

Raças 

Frequência 
Intervalo de 

confiança (95%) 
n % 

Boerboel 14 14,7 8,9861 - 23,2286 
 

Bull Terrier 1 1,1 0,1861 - 5,7239 
 

Cane Corso 1 1,1 0,1861 - 5,7239 
 

Caniche 5 5,3 2,2688 - 11,7349 
 

Chihuahua 1 1,1 0,1861 - 5,7239 
 

Dogo Argentino 1 1,1 0,1861 - 5,7239 
 

Dogue Alemão 1 1,1 0,1861 - 5,7239 
 

Golden Retriever 3 3,2 1,0797 - 8,8771 
 

Grand Danois 1 1,1 0,1861 - 5,7239 
 

Husky Siberiano 2 2,1 0,5793 - 7,3541 
 

Indeterminada 21 22,1 14,9374 -31,4414 
 

Jack Russel 

Terrier 
1 1,1 0,1861 - 5,7239 

 

Labrador Retriever 5 5,3 2,2688 - 11,7349 
 

Leão da Rodézia 1 1,1 0,1861 - 5,7239 
 

Pastor Alemão 9 9,5 5,0644 - 17,033 
 

Pastor Suiço 2 2,1 0,5793 - 7,3541 
 

Pit Bull 11 11,6 6,5899 - 19,5545 
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Pug 1 1,1 0,1861 - 5,7239 
 

Rottweiler 12 12,6 7,3757 - 20,7921 
 

Weimarener 1 1,1 0,1861 - 5,7239 
 

York Shire Terrier 1 1,1 0,1861 - 5,7239 
 

Total 95 100%  

 

Regra geral, cães de grande porte, robustos e com potencial são os mais procurados 

pela população. Ainda que o estudo apresente alguns animais como “de raça indeterminada” 

estes normalmente enquadram-se na estatura de cão medio/grande porte. Todos estes 

geralmente habitam no exterior e por isso têm mais probabilidade de contactarem com 

reservatórios de leptospiras patogénicas ou beberem água contaminada no exterior. 

 

Em relação à antibioterapia, foi possível verificar que dos 95 animais testados, a maioria 

(88,4%; 95%IC = 80,4455 – 93,4101) não teria tomado qualquer tipo de antibiótico. Estes 

dados estão representados na Tabela 9. 
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Figura 18. Caraterização da população de acordo com a utilização de antibioterapia. 

 

Tabela 9. Caraterização da população de acordo com a utilização de antibioterapia. 

 

Antibioterapia 

Frequência 
Intervalo de 

confiança (95%) 
n % 

Não prescrita 84 88,4 80,4455 - 93,4101 

Menos de 24H 8 8,4 4,3288 - 15,7452 

Sem informação 3 3,2 1,0797 - 8,8771 

Total 95 100%  
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De entre todos os animais suspeitos que foram à consulta, apenas 8,4% estaria a tomar 

antibióticos para tratamento de doença anteriormente diagnosticada. Este dado reduz a 

probabilidade de obtenção de falsos negativos devido a antibioterapia. 

 

Veio a verificar-se que a quase totalidade dos canídeos da amostra (92,6%; 

95%IC=85,5643 - 96,3851) teria contacto com roedores ou outros hospedeiros suscetíveis 

(selvagens e domésticos) (Tabela 10). O número de cães em que os tutores afirmaram que 

não teriam qualquer contacto com outros hospedeiros foi de apenas 5 animais (5,3%; 2,2688 

- 11,7349).  

 

Figura 19. Caracterização da população de acordo com o contacto com reservatórios. 
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Tabela 10. Caracterização da população de acordo com o contacto com reservatórios. 

Contacto com 

roedores ou 

outros 

reservatórios 

Frequência 

Intervalo de 

confiança (95%) 
n % 

Sim 88 92,6 85,5643 - 96,3851 

Não 5 5,3 2,2688 - 11,7349 

Sem informação 2 2,1 0,5793 - 7,3541 

Total 95 100%  

 

Estes resultados sugerem que a população de canídeos amostrada, na área de 

abrangência da clínica “Casa dos animais” tem grande exposição a outros hospedeiros 

suscetíveis, nomeadamente roedores, os principais reservatórios de leptospiras patogénicas. 

A falta de saneamento básico e de recolha de lixo, providenciam condições para a 

proliferação de roedores, animais cinantrópicos, selvagens e domésticos errantes que 

vagueiam pelas ruas de Luanda. Não existem outros estudos realizados em Angola que 

permitam fazer comparações em termos de exposição da população de canídeos. 

 

O registo das temperaturas corporais de canídeos presentes à consulta constitui um ato 

de rotina durante o exame físico do animal, na clínica “Casa dos Animais”, no entanto em 

animais abandonados que chegam em estado terminal é um procedimento menos habitual. 

Noutras situações, verificámos que os clínicos se esquecem de registar os valores de 

temperatura, nomeadamente quando a temperatura corporal se encontra dentro dos limites 

normais para a espécie.  
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As temperaturas corporais foram registadas em 93,7% dos casos clínicos (89/95; 

95%IC=86,8993–97,0735) tendo variado entre 36,7 e 40,8ºC (Figura 20). A média dos valores 

observados foi de 38,82ºC ± 0,8894427 (95%IC=38,631738 - 39,006464).  

 

 

Figura 20. Frequências da temperatura corporal observada em canídeos com sinais clínicos 

compatíveis com leptospirose. 

 

O valor de temperatura corporal mais frequentemente registado foi 39,0 ºC. A frequência 

relativa dos valores de temperatura corporal da população alvo encontram-se expressos na 

Tabela 11. 
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Tabela 11 – Frequência dos valores de temperatura corporal de canídeos com sinais clínicos 

compatíveis com leptospirose. 

Valores de 

Temperatura 

Corporal 

Frequência 
Intervalo de 

Confiança (95%) 
n % 

36,7 1 1,053 0,1861 - 5,7239 

37,1 1 1,053 0,1861 - 5,7239 

37,4 2 2,105 0,5793 - 7,3541 

37,5 1 1,053 0,1861 - 5,7239 

37,6 1 1,053 0,1861 - 5,7239 

37,7 3 3,158 1,0797 - 8,8771 

37,8 1 1,053 0,1861 - 5,7239 

37,9 1 1,053 0,1861 - 5,7239 

38,0 6 6,316 2,9265 - 13,1007 

38,0 2 2,105 0,5793 - 7,3541 

38,1 3 3,158 1,0797 - 8,8771 

38,2 5 5,263 2,2688 - 11,7349 

38,3 3 3,158 1,0797 - 8,8771 

38,4 3 3,158 1,0797 - 0,8771 

38,5 2 2,105 0,5793 - 7,3541 

38,6 7 7,368 3,6149 - 14,4357 

38,7 3 3,158 1,0797 - 8,8771 
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38,8 4 4,211 1,6494 - 10,3309 

38,9 2 2,105 0,5793 - 7,3541 

39,0 10 10,526 5,8189 - 18,3021 

39,1 2 2,105 0,5793 - 7,3541 

39,2 2 2,105 0,5793 - 7,3541 

39,4 4 4,211 1,6494 - 10,3309 

39,5 2 2,105 0,5793 - 7,3541 

39,7 1 1,053 0,1861 - 5,7239 

39,8 1 1,053 0,1861 - 5,7239 

39,9 1 1,053 0,1861 -5,7239 

40,0 3 3,158 1,0797 - 8,8771 

40,1 2 2,105 0,5793 - 7,3541 

40,2 3 3,158 1,0797 - 8,8771 

40,3 3 3,158 1,0797 - 8,8771 

40,4 1 1,053 0,1861 - 5,7239 

40,5 1 1,053 0,1861 - 5,7239 

40,7 1 1,053 0,1861 - 5,7239 

40,8 1 1,053 0,1861 - 5,7239 

Sem informação 6 6,316 2,9265 - 13,1007 

Total 95 100%  
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Os valores mínimo e máximo observados foram de 36,7 e 40,8 ºC, respetivamente.  

Segundo o autor Feitosa (2008) os valores fisiológicos no cão jovem/adulto varia entre 

38,5 e 39,2.  

Tendo em conta que se trata de uma área de clima tropical em que muitas vezes os 

animais aguardam a sua vez no exterior da clínica ou dentro das viaturas sem ar condicionado 

nem água à disposição, a temperatura é muitas vezes um fator subjetivo. 

 

Relativamente aos sinais clínicos da população de canídeos amostrada, a Figura 21 

ilustra a presença/ausência da manifestação clínica “astenia”. A presença de astenia foi 

observada em 4,2% dos animais (4/95; 95%IC=1,6494 – 10,3309), estando ausente em 95,8% 

(91/95; 95%IC=89,6691 – 98,3506) (Tabela 12). 

 

 

Figura 21 – Distribuição da população de canídeos com sinais clínicos compatíveis com 

leptospirose por presença/ausência de astenia. 
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Tabela 12 – Distribuição da população de canídeos com sinais clínicos compatíveis com 

leptospirose por presença/ausência de astenia. 

 

Astenia 

Frequência 
Intervalo de 

Confiança (95%) 
n % 

Ausente 91 95,789 89,6691 – 98,3506 

Presente 4 4,211 1,6494 – 10,3309 

Total 95 100%  

 

Mesmo sendo uma variável pouco frequente na população amostrada, a astenia não 

pode ser ignorada enquanto sinal clínico numa suspeita de leptospirose.  

 

A Figura 22 ilustra a presença/ausência da manifestação clínica “depressão”. Esta foi 

observada em 26,3% dos animais (25/95; 95%IC= 18,5065 – 35,966), estando ausente em 

73,7% (70/95; 95%IC=64,034 - 81,4935) (Tabela 13). 
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Figura 22 – Distribuição da população de canídeos com sinais clínicos compatíveis com 

leptospirose por presença/ausência de depressão. 

 

Tabela 13 – Distribuição da população de canídeos com sinais clínicos compatíveis com 

leptospirose por presença/ausência de depressão. 

 

DEPRESSÃO 

Frequência 
Intervalo de 

Confiança (95%) 
n % 

Ausente 70 73,684 64,034 - 81,4935 

Presente 25 26,316 18,5065 – 35,966 

Total 95 100%  

 

O sinal clínico “depressão”, embora não estando em maioria, atingiu percentagens 

consideráveis na população estudada. Uma grande quantidade das raças que fazem parte do 

grupo de amostra têm como característica uma forte resistência e intolerância à dor. O facto 

de praticamente ¼ dos animais suspeitos ainda assim apresentarem depressão leva a 

considerar este sinal clínico como importante na suspeita de leptospirose no cão. 
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A Figura 23 ilustra a presença/ausência da manifestação clínica “anorexia”. Esta foi 

observada em 67,3% dos animais (64/95; 95%IC= 57,4255 – 75,9613), estando ausente em 

32,6% (31/95; 95%IC=24,0387 – 42,5745) (Tabela 14). 

 

 

 

Figura 23 – Distribuição da população de canídeos com sinais clínicos compatíveis com 

leptospirose por presença/ausência de anorexia. 

 

Tabela 14 – Distribuição da população de canídeos com sinais clínicos compatíveis com 

leptospirose por presença/ausência de anorexia. 

 

Anorexia 

Frequência 
Intervalo de 

Confiança (95%) 
n % 

Ausente 31 32,632 24,0387 – 42,5745 

Presente 64 67,368 57,4255 – 75,9613 

Total 95 100%  
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Neste estudo 67% dos animais suspeitos apresentavam anorexia. Segundo Sessions & 

Greene, 2004, é um sinal clinico comummente presente na infeção por Leptospira, o que vem 

de acordo com os resultados obtidos.  

 

Este mesmo autor também refere o sinal clínico “vómitos” como um dos mais comuns. 

No entanto na população analisada apenas 23 animais manifestaram o sinal clínico.  

A Figura 24 ilustra a presença/ausência da manifestação clínica “vómitos”. Esta foi 

observada em 24,2% dos animais (23/95; 95%IC= 16,7088 – 33,7168), estando ausente em 

75,8% (72/95; 95%IC= 66,2832 – 83,2912) (Tabela 15). 

 

 

 

Figura 24 – Distribuição da população de canídeos com sinais clínicos compatíveis com 

leptospirose por presença/ausência de vómitos. 
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Tabela 15 – Distribuição da população de canídeos com sinais clínicos compatíveis com 

leptospirose por presença/ausência de vómitos. 

 

Vómitos 

Frequência 
Intervalo de 

Confiança (95%) 
n % 

Ausente 72 75,789 66,2832 – 83,2912 

Presente 23 24,211 16,7088 – 33,7168 

Total 95 100%  

 

 

A Figura 25 ilustra a presença/ausência da manifestação clínica “diarreia”. Esta foi 

observada em 35,8% dos animais (34/95; 95%IC= 26,875 – 45,8085), estando ausente em 

64,2% (61/95; 95%IC= 54,1915 – 73,125) (Tabela 16). 

 

 

 

Figura 25 – Distribuição da população de canídeos com sinais clínicos compatíveis com 

leptospirose por presença/ausência de diarreia. 
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Tabela 16 – Distribuição da população de canídeos com sinais clínicos compatíveis com 

leptospirose por presença/ausência de diarreia. 

 

Diarreia 

Frequência 
Intervalo de 

Confiança (95%) 
n % 

Ausente 61 64,211 54,1915 – 73,125 

Presente 34 35,789 26,875 – 45,8085 

Total 95 100%  

 

Apesar do sinal clínico “diarreia” não estar em maioria, apresenta uma percentagem 

significativa. Estudos feitos não apresentam a diarreia como um sinal clínico frequente. 

 

A Figura 26 ilustra a presença/ausência da manifestação clínica “sangue nas fezes”. 

Esta foi observada em 3,2% dos animais (3/95; 95%IC= 1,0797 – 8,8771), estando ausente 

em 96,9% (92/95; 95%IC= 91,1229 – 98,9203) (Tabela 17). 
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Figura 26 – Distribuição da população de canídeos com sinais clínicos compatíveis com 

leptospirose por presença/ausência de sangue nas fezes. 

 

Tabela 17 – Distribuição da população de canídeos com sinais clínicos compatíveis com 

leptospirose por presença/ausência de sangue nas fezes. 

 

Sangue nas fezes 

Frequência 
Intervalo de 

Confiança (95%) 
n % 

Ausente 92 96,842 91,1229 – 98,9203 

Presente 3 3,158 1,0797 – 8,8771 

Total 95 100%  

 

Tal como a diarreia, o sinal clínico “sangue nas fezes” não aparece descrito como sinal 

clínico comum de leptospirose. Na população analisada a frequência é baixa (3%), o que vai 

de acordo com a ausência de relatos quanto à manifestação do mesmo. 

 

 

A Figura 27 ilustra a presença/ausência da manifestação clínica “conjuntivite”. Esta foi 

observada em 2,1% dos animais (3/95; 95%IC= 0,5793 – 7,3541), estando ausente em 97,9% 

(93/95; 95%IC= 92,6459 – 99,4207) (Tabela 18). 
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Figura 27 – Distribuição da população de canídeos com sinais clínicos compatíveis com 

leptospirose por presença/ausência de conjuntivite. 

 

Tabela 18 – Distribuição da população de canídeos com sinais clínicos compatíveis com 

leptospirose por presença/ausência de conjuntivite. 

 

Conjuntivite 

Frequência 
Intervalo de 

Confiança (95%) 
n % 

Ausente 93 97,895 92,6459 – 99,4207 

Presente 2 2,105 0,5793 – 7,3541 

Total 95 100%  

 

Manifestações oculares não são muito comuns enquanto sinal clínico de leptospirose 

mas estão descritas por alguns autores, nomeadamente Schuller et al., (2015). O presente 

estudo revela que de todos os animais suspeitos, apenas 2% apresentavam conjuntivite.  
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A Figura 28 ilustra a presença/ausência da manifestação clínica “mucosas anémicas”. 

Esta foi observada em 11,6% dos animais (11/95; 95%IC= 6,5899 – 19,5545), estando 

ausente em 88,4% (84/95; 95%IC= 80,4455 – 93,4101) (Tabela 19). 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 – Distribuição da população de canídeos com sinais clínicos compatíveis com 

leptospirose por presença/ausência de mucosas anémicas. 

 

Tabela 19 – Distribuição da população de canídeos com sinais clínicos compatíveis com 

leptospirose por presença/ausência de mucosas anémicas. 

 

MUCOSAS 

ANÉMICAS 

Frequência 
Intervalo de 

Confiança (95%) 
n % 

Ausente 84 88,421 80,4455 – 93,4101 

Presente 11 11,579 6,5899 – 19,5545 

Total 95 100%  

 

“Mucosas anémicas” é um sinal clínico muito inespecífico e a percentagem encontrada 

não é muito significativa. 
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A Figura 29 ilustra a presença/ausência da manifestação clínica “icterícia”. Esta foi 

observada em 17,9% dos animais (17/95; 95%IC= 11,4836 – 26,8014), estando ausente em 

73,2% (78/95; 95%IC= 73,1986 – 88,5154) (Tabela 20). 

 

 

 

Figura 29 – Distribuição da população de canídeos com sinais clínicos compatíveis com 

leptospirose por presença/ausência de icterícia. 

 

Tabela 20 – Distribuição da população de canídeos com sinais clínicos compatíveis com 

leptospirose por presença/ausência de icterícia. 

 

Icterícia 

Frequência 
Intervalo de 

Confiança (95%) 
n % 

Ausente 78 82,105 73,1986 – 88,5154 

Presente 17 17,895 11,4836 – 26,8014 

Total 95 100%  

 

Sessions & Greene, (2004) e Azócar-Aedo et al., (2014) consideram icterícia um sinal 

clínico importante. Representa doença hepática avançada e tem que ser valorizado. Não é 
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dos sinais clínicos mais comuns e conforme mostram os valores nos quadros, apenas 17 de 

95 animais suspeitos apresentavam icterícia. 

 

 

A Figura 30 ilustra a presença/ausência da manifestação clínica “hemorragias”. Esta foi 

observada em 1,1% dos animais (3/95; 95%IC= 1,0797 – 8,8771), estando ausente em 91,1% 

(92/95; 95%IC= 91,1229 – 98,9203) (Tabela 21). 

 

 

 

Figura 30 – Distribuição da população de canídeos com sinais clínicos compatíveis com 

leptospirose por presença/ausência de hemorragias. 
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Tabela 21 – Distribuição da população de canídeos com sinais clínicos compatíveis com 

leptospirose por presença/ausência de hemorragias. 

 

Hemorragias 

Frequência 
Intervalo de 

Confiança (95%) 
n % 

Ausente 92 96,842 91,1229 – 98,9203 

Presente 3 3,158 1,0797 – 8,8771 

Total 95 100%  

 

Os resultados obtidos na população analisada para a presença de “hemorragias” 

apresentam uma baixa incidência, cerca de 3%. Schuller et al., (2015) refere que este sinal 

clínico tem vindo a ser descrito em casos de leptospirose aguda. O mesmo acontece com o 

sinal clínico “hematúria” que não deixa de ser um tipo de hemorragia e que aparece em 

pequena percentagem como vai ser representado na Figura 29 e Tabela 23. 

 

 

A Figura 31 ilustra a presença/ausência da manifestação clínica “hematúria”. Esta foi 

observada em 0,2% dos animais (1/95; 95%IC= 0,1861 – 5,7239), estando ausente em 94,3% 

(94/95; 95%IC= 94,2761 – 99,8139) (Tabela 22). 
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Figura 31 – Distribuição da população de canídeos com sinais clínicos compatíveis com 

leptospirose por presença/ausência de hematúria. 

 

Tabela 22 – Distribuição da população de canídeos com sinais clínicos compatíveis com 

leptospirose por presença/ausência de hematúria. 

 

HEMATÚRIA 

Frequência 
Intervalo de 

Confiança (95%) 
n % 

Ausente 94 98,947 94,2761 – 99,8139 

Presente 1 1,053 0,1861 – 5,7239 

Total 95 100%  

 

 

Relativamente ao sinal clínico “anúria”, esta não foi observada na população de 

canídeos amostrada.  
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A Figura 32 ilustra a presença/ausência da manifestação clínica “fraqueza muscular”. 

Esta foi observada em 9% dos animais (14/95; 95%IC= 8,9861 – 23,2286), estando ausente 

em 76,8% (81/95; 95%IC= 76,7714 – 91,0139) (Tabela 23). 

 

 

 

Figura 32 – Distribuição da população de canídeos com sinais clínicos compatíveis com 

leptospirose por presença/ausência de fraqueza muscular. 

 

Tabela 23 – Distribuição da população de canídeos com sinais clínicos compatíveis com 

leptospirose por presença/ausência de fraqueza muscular. 

 

Fraqueza 

Muscular 

Frequência 
Intervalo de 

Confiança (95%) 
n % 

Ausente 81 85,263 76,7714 – 91,0139 

Presente 14 14,737 8,9861 – 23,2286 

Total 95 100%  
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Num total de 95 animais suspeitos o estudo revela que apenas 14 apresentava fraqueza 

muscular. 

 

A Figura 33 ilustra a presença/ausência da manifestação clínica “taquipneia/dispneia”. 

Esta foi observada em 1,6% dos animais (4/95; 95%IC= 1,6494 – 10,3309), estando ausente 

em 89,7% (91/95; 95%IC= 89,6691 – 98,350) (Tabela 24). 

 

 

 

Figura 33 – Distribuição da população de canídeos com sinais clínicos compatíveis com 

leptospirose por presença/ausência de taquipneia/dispneia. 
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Tabela 24 – Distribuição da população de canídeos com sinais clínicos compatíveis com 

leptospirose por presença/ausência de taquipneia/dispneia. 

 

Taquipneia / 

Dispneia 

Frequência 
Intervalo de 

Confiança (95%) 
n % 

Ausente 91 95,789 89,6691 – 98,350 

Presente 4 4,211 1,6494 – 10,3309 

Total 95 100%  

 

Quando instalado um quadro respiratório, Schuller et al., (2015) refere 

“taquipneia/dispneia” como sinais clínicos frequentes. O resultado da análise da população 

amostrada não coincide com o citado pelo autor uma vez que de 95 animais suspeitos, apenas 

4 apresentavam alterações respiratórias. 

 

Relativamente ao sinal clínico “convulsões”, este não foi observado na população de 

canídeos amostrada.  

 

A Figura 34 ilustra a presença/ausência da manifestação clínica “outros sinais 

neurológicos”. Esta foi observada em 4,3% dos animais (8/95; 95%IC= 4,3288 – 15,7452), 

estando ausente em 84,3% (87/95; 95%IC= 84,2548 – 95,6712) (Tabela 25). 
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Figura 34 – Distribuição da população de canídeos com sinais clínicos compatíveis com 

leptospirose por presença/ausência de outros sinais neurológicos. 

 

Tabela 25 – Distribuição da população de canídeos com sinais clínicos compatíveis com 

leptospirose por presença/ausência de outros sinais neurológicos. 

 

Outros sinais 

neurológicos 

Frequência 
Intervalo de 

Confiança (95%) 
n % 

Ausente 87 91,579 84,2548 – 95,6712 

Presente 8 8,421 4,3288 – 15,7452 

Total 95 100%  

 

Sessions & Greene, (2004) referem que os sinais neurológicos na doença leptospiral 

são pouco documentados. No presente estudo, embora haja uma pequena percentagem de 

animais suspeitos que efetivamente revelaram sinais neurológicos, esta não é suficiente para 

ligar este sinal clínico diretamente à presença de doença. 
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A Figura 35 ilustra a presença/ausência da manifestação clínica “Contacto com 

potenciais reservatórios de leptospiras patogénicas”. Esta foi observada em 85,6% dos 

animais (88/95; 95%IC= 85,5643 – 96,3851), estando ausente em 2,3% (5/95; 95%IC= 2,2688 

– 11,7349) e existindo 0,6% (2/95; 95%IC= 0,5793 – 7,3541) sem informação (Tabela 26) 

 

 

 

Figura 35 – Distribuição da população de canídeos com sinais clínicos compatíveis com 

leptospirose por presença/ausência de contacto com potenciais reservatórios de leptospiras 

patogénicas. 
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Tabela 26 – Distribuição da população de canídeos com sinais clínicos compatíveis com 

leptospirose por presença/ausência de contacto com potenciais reservatórios de leptospiras 

patogénicas. 

Contacto com 

potenciais 

reservatórios de 

leptospiras 

patogénicas 

Frequência 

Intervalo de 

Confiança (95%) 
n % 

Ausente 5 5,263 2,2688 – 11,7349 

Presente 88 92,632 85,5643 – 96,3851 

Sem informação 2 2,105 0,5793 – 7,3541 

Total 95 100%  

 

Parâmetros anteriormente analisados como o “estilo de vida”, “raça”, “género” já tinham 

vindo a reforçar a ideia de que esta população de animais passa mais tempo no exterior e, 

portanto, aumenta assim as probabilidades de contacto com reservatórios. A Tabela acima 

revela que um total de 92% dos animais estavam em contacto com potenciais reservatórios. 

 

6 RESULTADOS DO TESTE DE AGLUTINAÇÃO MICROSCÓPICA 

 

No presente estudo analisou-se a presença de anticorpos anti-Leptospira em animais 

com sinais compatíveis com leptospirose. 

Dos 95 canídeos analisados, 45 foram positivos (47,4% positivos; 95%IC= 37,63 - 

57,31) e 50 negativos (52,6%; 95%IC= 42,68-62,37). 
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A Figura 36 ilustra a frequência de canídeos com serologia compatível com leptospirose 

na forma ativa. De entre os animais analisados 47,4% foram positivos (45/95; 95%IC= 37,63 

- 57,31), e 52,6% negativos (50/95; 95%IC= 42,68 - 62,37) (Tabela 27). 

 

 

 

Figura 36 – Frequência de canídeos com serologia compatível com leptospirose na forma ativa. 

 

Tabela 27 - Frequência de canídeos com serologia compatível com leptospirose na forma ativa. 

 

Resultados da 

técnica de 

referência (TAM) 

Frequência 
Intervalo de 

Confiança (95%) 
n % 

Negativos 50 52,6 42,68 - 62,37 

Positivos 45 47,4 37,63 - 57,31 

Total 95 100%  
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Um total de 45 animais positivos em 95 suspeitos revela que a incidência desta doença 

é bastante elevada representando quase metade da população analisada. Não existem 

estudos sobre a doença em canídeos em Angola pelo que não podemos fazer uma análise 

comparativa. As suspeitas clínicas revelaram-se de carater positivo demonstrado pelo 

resultado das análises da população. 

 

A Figura 37 ilustra a frequência de reatividade anti-Leptospira por serogrupo na técnica 

de aglutinação microscópica. 

 

 

 

 

Figura 37 – Frequência de reatividade anti-Leptospira por serogrupo na técnica de aglutinação 

microscópica. 
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Tabela 28 - Frequência de reatividade anti-Leptospira por serogrupo na técnica de aglutinação 

microscópica. 

 

Serogrupo 

Frequência 
Intervalo de 

Confiança (95%) 
n % 

Australis 1 2,222 0,3934 - 11,5667 

Ballum 1 2,222 0,3934 - 11,5667 

Bataviae 1 2,222 0,3934 - 11,5667 

Grippotyphosa 1 2,222 0,3934 - 11,5667 

Icterohaemorrhagiae 3 6,667 2,2932 - 17,8566 

Pomona 38 84,444 71,2161 - 92,2546 

Total 45 100%  

 

O serogrupo Pomona foi o mais prevalente (84%) seguido de Icterohaemorrhagiae que 

atingiu os 6,6%.  

Com um total de animais vacinados de 44% era de esperar que os mesmos não 

revelassem elevada reatividade a serogrupos presentes nas vacinas convencionais. Note-se 

que a percentagem de animais vacinados engloba animais com “pelo menos uma dose de 

vacina” pelo que não é certo que o protocolo de vacinação esteja concluído. 

Suepaul et al., (2010) refere que animais não vacinados, vacinados incorretamente ou 

aqueles que são imunizados com vacinas que não contêm os serovares mais prevalentes em 

determinada área geográfica correm mais risco de contrair a doença. Facto está de acordo 

com o resultado apresentado na Tabela anterior. 
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A Figura 38 ilustra a distribuição dos títulos de anticorpos anti-Leptospira obtidos na 

amostra analisada. 

 

 

 

Figura 38 - Distribuição dos títulos de anticorpos anti-Leptospira obtidos na amostra analisada 

pela técnica de aglutinação microscópica. 
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Tabela 29 - Distribuição dos títulos de anticorpos anti-Leptospira obtidos na amostra analisada. 

 

Distribuição dos 

títulos de anticorpos 

anti-Leptospira 

obtidos na amostra 

analisada. 

Frequência 

Intervalo de 

Confiança (95%) 
n % 

50 2 4,444 1,2274 - 14,8275 

100 11 24,444 14,2355 - 38,6734 

200 14 31,111 19,5287 - 45,6648 

400 6 13,333 6,2571 - 26,1773 

800 6 13,333 6,2571 - 26,1773 

1600 3 6,667 2,2932 - 17,8566 

3200 3 6,667 2,2932 - 17,8566 

Total 45 100%  

 

Uma maior percentagem recaiu sobre títulos obtidos de 200 (31%) seguida de 24% de 

amostras com títulos de 100.  
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7 RESULTADOS DO TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO SNAP® LEPTO, 

IDEXX 

 

De acordo com a metodologia expressa no capítulo “Materiais e Métodos”, foram eleitos 

20 soros positivos para a TAM e 20 soros negativos para a técnica referida. Os soros positivos 

à TAM testados pelo teste SNAP® Lepto, IDEXX, variaram em título de 50 a 3200.  

A eleição dos soros seroreativos à TAM para efetuar o teste SNAP teve como critério 

abranger o máximo de serogrupos presuntivos que manifestaram reatividade nos soros da 

população alvo (Pomona, Grippotyphosa, Icterohaemorrhagiae e Canicola, serogrupos para 

os quais o teste foi concebido, segundo indicação do fabricante). 

A aplicação do teste SNAP® Lepto, IDEXX, às amostras de canídeos revelou os 

seguintes valores: 

 

  

Técnica de Aglutinação 

microscópica 
 

+ - Total 

SNAP® Lepto 

+ 3 0 3 

- 17 20 37 

 Total 20 20 40 

 

Dos 20 soros de canídeos positivos à TAM apenas 3 (30%) foram positivos pelo teste 

SNAP® Lepto. Nenhum dos 10 soros negativos à TAM deu resultado positivo no teste SNAP® 

Lepto. 
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Para efeitos de cálculo dos valores de Sensibilidade, Especificidade e outros cálculos 

estatísticos considerarmos os valores da TAM (positivo ou negativo no método de referência) 

como indicativos do estado de infeção a serem comparados com os resultados 

positivos/negativos obtidos pelo teste SNAP® Lepto. Foram obtidos os seguintes valores:  

 

 Sensibilidade = 0,15 (95%IC = 0.0321 - 0.3789) 

 Especificidade = 1 (95%IC = 0.8316 – 1) 

 Valor Preditivo Positivo = Não aplicável (Likelihood ratio +ve) 

 Valor Preditivo Negativo = 0,85 (Likelihood ratio –ve) 

 

 Os resultados obtidos para as amostras clínicas testadas em termos de Sensibilidade 

e Especificidade e Valores Preditivos, foram bastante dececionantes e sugerem que estes 

não sejam úteis como diagnóstico de rastreio no contexto da população canina de Luanda, 

muito diferentes dos obtidos por outros autores noutros contextos geográficos (Sykes et al., 

2015).  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente estudo reveste-se de carácter inovador, sendo o primeiro estudo sobre 

leptospirose canina em Luanda, Angola. 

 Não existem, segundo a OIE, dados sobre distribuição ou surtos de leptospirose em 

canídeos em Angola. 

 O clima tropical existente na Cidade de Luanda, Angola, providencia as condições 

climáticas ideais para a manutenção das leptospiras patogénicas no meio ambiente. 

 A educação social da população em geral é um fator de peso no que diz respeito a 

condições higio-sanitárias e encontra-se muito debilitada.  

 A mesma é proporcional à perceção de risco e infelizmente não existem entidades que 

se preocupem em implementar medidas de combate à disseminação e erradicação de 

doenças infectocontagiosas nos animais. Dados da OIE confirmam que desde 2016 até à 

presente data não há registo de nenhuma medida de controlo para leptospirose em Angola. 

 Uma grande maioria de animais apresenta-se à consulta sem vacinas, com vacinas 

incorretas ou não tendo terminado o plano de vacinação. Existem também muitos casos de 

vacinas administradas por entidades não competentes (criadores, “vacinadores” ou falsos 

profissionais). A falta de inspeção na área de medicina veterinária torna elevado o acesso a 

produtos mal conservados e seu uso negligente por parte da população. 

 Segundo o que podemos constatar, a higiene das instalações e dos animais em si não 

é não é um hábito da população, o que contribui para manutenção e disseminação do agente. 

 Verificou-se que a quase totalidade dos canídeos amostrados contacta com roedores 

ou outros hospedeiros suscetíveis de serem reservatórios de leptospiras patogénicas. 

 O fraco poder de compra e o número reduzido de clínicas veterinárias de confiança 

que servem toda a cidade de Luanda e arredores torna ainda mais complicada a ida dos 

animais à clínica. Isto pode estar diretamente relacionado com o frequente estado avançado 

de doença do animal quando este se apresenta à consulta. 
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 Apesar de correntemente serem utilizadas apenas 6 a 8 estirpes no diagnóstico pela 

TAM na maioria dos laboratórios que efetuam este teste em cães, consideramos que esta 

prática é desaconselhada dado que podem ocorrer muitos resultados falsos negativos, com 

potenciais implicações graves no desfecho do caso clínico e/ou na saúde pública.  

 No presente estudo, utilizaram-se 16 estirpes, o que permitiu detetar anticorpos em 45 

soros de animais, se estes testes tivessem sido realizados com apenas as estirpes 

recomendas por Schuller e colaboradores (2015), (estirpes representantes dos serogrupos 

Australis, Autumnalis, Canicola, Grippotyphosa, Icterohaemorrhagiae, Pomona, Pyrogenes e 

Sejroe) a percentagem de positivos seria muito menor. 
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