
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Leptospirose Canina: Estudo sero-epidemiológico de casos 

com quadro clínico compatível com a doença

Dissertação de Mestrado Integrado em Medicina Veterinária 

Margarida da Silva Nunes Pereira 

Orientador:  

Profª. Dra. Maria das Neves Mitelo Morão de Paiva Cardoso 

Vila Real, 2019 





Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Leptospirose Canina: Estudo sero-epidemiológico de casos 

com quadro clínico compatível com a doença

Dissertação de Mestrado Integrado em Medicina Veterinária 

Margarida da Silva Nunes Pereira 

Orientador: 

Profª. Dra. Maria das Neves Mitelo Morão de Paiva Cardoso 

Composição do Júri: 

Professora Doutora Maria da Conceição Medeiros de Castro Fontes 

Professora Doutora Ana Cláudia Correia Coelho  

Professora Doutora Maria das Neves Mitelo Morão de Paiva Cardoso  

Vila Real, 2019 





v 

Este trabalho é uma obra original elaborada para a obtenção do grau de Mestre 
em Medicina Veterinária 





vii 

AGRADECIMENTOS 

Aproveito este momento para agradecer a todos os que possibilitaram ou contribuíram 

para a realização desta Dissertação de Mestrado em Medicina Veterinária: 

À Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, na pessoa do seu Magnífico Reitor 

Exmo. Senhor António Fontainhas Fernandes, pelo empenho dedicado à instituição e por 

proporcionar as condições necessárias para cada aluno desenvolver os seus trabalhos de 

investigação. 

A todos os docentes do Mestrado Integrado em Medicina Veterinária, pelo contributo 

de cada um na minha formação, pela transmissão de conhecimentos e pela disponibilidade. 

À minha orientadora, Professora Doutora Maria das Neves Paiva-Cardoso, por ter 

aceite orientar-me na realização deste trabalho, pelo incentivo, pelas palavras essenciais nos 

momentos certos, e pelos conhecimentos e experiência transmitidos. Por ser um exemplo de 

força, competência, empenho e dedicação. 

Ao Professor Doutor João dos Santos Cabral, do Laboratório de Ecologia Aplicada, 

CITAB, por me ter acolhido na sua equipa de trabalho e por me ter sempre proporcionado todo 

o apoio necessário para a procecussão do meu trabalho de investigação.

Ao Laboratório de Microbiologia da UTAD e aos seus técnicos pela ajuda 

disponibilizada, sempre que necessário e possível. Agradeço especialmente à Dª Fátima Fraga, 

Dª Lurdes e Dª Sónia, por todo o apoio.  

À Sofia, companheira de laboratório e de trabalho de campo, pelos bons momentos, 

pela ajuda, disponibilidade, partilha de conhecimentos e pela muita paciência que teve comigo. 

Aos meus sogros e cunhado, pela presença, apoio, incentivo e por me terem recebido 

na sua família e me fazerem sentir amada. 

Ao Pedro, pelo amor, partilha, companheirismo e apoio incondicional, agradeço a 

enorme compreensão, generosidade e alegria que me deu constantemente, contribuindo para 

chegar ao fim deste percurso. 

Aos meus pais, António e Celeste por serem modelos de coragem, pelo seu apoio 

incondicional, incentivo, amor e paciência demonstrados e total ajuda na superação dos 

obstáculos que ao longo desta caminhada foram surgindo e dizer-lhes que sem eles o meu sonho 

de ser veterinária não teria sido possível. 





ix 

RESUMO 

A leptospirose é uma zoonose de distribuição mundial, causada pela infeção por 

bactérias patogénicas do género Leptospira. Os canídeos domésticos e selvagens constituem 

importantes fontes de infeção para humanos e outras populações animais, que habitam o mesmo 

ecossistema, criando riscos de saúde pública e problemas em termos de sanidade animal. 

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

anti-Leptospira em canídeos domésticos 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 na população alvo, e 

analisadas estaticamente as características demográficas, a taxa vacinal, bem como os sinais 

clínicos observados e os exames complementares realizados. Foi também efetuado um 

protocolo de amplificação de ADN usando a técnica da reação em cadeia da polimerase (PCR), 

baseado em “primers” específicos para leptospiras patogénicas cujo alvo é o gene que codifica 

a proteína de membrana LipL32. Este teste foi realizado em algumas amostras de canídeos 

seronegativas à TAM e suspeitos de se encontrarem na fase aguda da doença.  

O estudo serológico da população alvo, 80 canídeos da região Norte de Portugal 

suspeitos de leptospirose, revelou que cerca de 79% possuíam anticorpos anti-Leptospira. 

Destes, 70% tinham título de anticorpos compatíveis com doença ativa, enquanto os restantes 

foram classificados como duvidosos (13,8%), sem anticorpos (10%) ou com anticorpos mas 

sem evidência de doença ativa (6,3%). Os títulos de anticorpos obtidos variaram entre 50-6.400, 

sendo o título de 400 o mais frequentemente observado na TAM. 

Os serogrupos para os quais se obtiveram as principais reatividades foram, por ordem 

decrescente, os serogrupos Icterohaemorrhagiae, Pomona, Canicola, Ballum, Australis, 

Autumnalis e Grippotyphosa. 

As seis amostras negativas pela TAM analisadas por PCR foram negativas. 

Relativamente às variáveis demográficas, verificou-se que a maioria dos animais 

presentes à consulta por suspeita de leptospirose eram do sexo masculino, de raça 

indeterminada, tinham 24 ou 36 meses, provinham de zonas rurais, encontravam-se imunizados 

para a leptospirose e haviam tomado antibióticos. 
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Quanto aos sinais clínicos, a maioria apresentava-se normotérmico, com depressão, 

anorexia e vómito, apresentando com menor frequência hipertermia, fraqueza muscular, 

diarreia, sangue nas fezes, conjuntivite, mucosas anémicas, icterícia, e com uma frequência 

reduzida hemorragias/petéquias, polidipsia/poliúria, uveíte e alterações neurológicas. 

A larga maioria dos animais realizaram algum tipo de exame complementar. A 

presença de anemia, leucocitose, trombocitopenia, aumento da concentração de ureia e 

creatinina no sangue apresentaram valores de frequência relevantes. A presença de alterações 

hepáticas e de alterações compatíveis com insuficiência renal, foram também frequentemente 

observadas. 

 

Palavras-chave: Zoonose, leptospirose, Leptospira, canídeos, Aglutinação microscópica, 

serogrupo. 
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ABSTRACT 

Leptospirosis is a zoonosis of worldwide distribution, caused by infection with 

pathogenic bacteria of the Leptospira genus. Domestic and wild dogs are important sources of 

infection for humans and other animal populations, which inhabit the same ecosystem, creating 

public health risks and animal health problems. 

The objective of this study was to determine the seropositivity rate against Leptospira 

in domestic dogs presented for consultation with signs compatible with the disease, using the 

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

most prevalent strains in the studied population were determined, and the demographic 

characteristics, the vaccination rate, the observed clinical signs and the complementary tests 

were statistically analyzed.  

A DNA amplification protocol was also performed using the polymerase chain 

reaction technique (PCR), based on specific primers for pathogenic leptospires whose target is 

the gene encoding the LipL32 membrane protein. This test was performed in some samples of 

dogs that were seronegative by MAT and suspected of being in the acute phase of the disease. 

The serological study of the target population, 80 dogs from the Northern and Southern 

regions of Portugal suspected of leptospirosis, revealed that about 79% had leptospiral 

antibodies. Of these, 70% had antibody titers compatible with active disease, while the 

remainder were classified as borderline (13.8%), without antibodies (10%) or with antibodies 

but without evidence of current disease (6.3%). Antibody titers ranged from 50-6,400, with the 

titer of 400 being the most frequently observed in MAT.  

The serogroups for which the main reactivities were obtained were, in descending 

order, serogroups Icterohaemorrhagiae, Pomona, Canicola, Ballum, Australis, Autumnalis and 

Grippotyphosa. 

All six MAT-negative samples were also negative by PCR. 

Regarding the demographic variables, it was verified that most of the animals present 

at the consultation due to suspected leptospirosis were male, of undetermined breed, were 24 

or 36 months old, came from rural areas, were immunized for leptospirosis and had taken 

antibiotics. 
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As for clinical signs, most animals were normothermic and presented depression, 

anorexia and vomiting, less frequently hyperthermia, muscular weakness, diarrhea, blood in the 

stools, conjunctivitis, anemic mucous membranes, jaundice, and with reduced frequency 

hemorrhages/petechiae, polydipsia/polyuria, uveitis, and neurological disorders. 

Most animals did other complementary test. The presence of anemia, leukocytosis, 

thrombocytopenia, increased urea and creatinine concentrations in the blood were common 

findings. The presence of hepatic alterations and changes compatible with renal insufficiency 

were also frequently observed.  

 

Keywords: Zoonosis, leptospirosis, Leptospira, dogs, microscopic agglutination, serogroup 
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INTRODUÇÃO 

RETROSPETIVA HISTÓRICA 

A leptospirose é uma zoonose de distribuição mundial, causada pela infeção por 

bactérias patogénicas do género Leptospira (Levett, 2001). Esta doença, caraterizada por 

icterícia e insuficiência renal na espécie humana, foi descrita pela primeira vez há mais de um 

século por Adolf Weil, em Heidelberg, Alemanha (Levett, 2001). 

O agente etiológico foi demonstrado pela primeira vez em 1915, por Inada e Ido, no 

Japão e, em simultâneo na Alemanha, por duas outras equipas de cientistas, Uhlenhuth e 

Fromme, e Hubner e Reiter (Enrietti, 1954; Levett, 2001). O papel dos roedores como fonte de 

infeção humana foi descoberto em 1917 (Ido et al.,1917). 

Historicamente, a leptospirose no cão foi referida pela primeira vez por Hofer, em 

1852. Em 1898, durante uma exposição canina em Stuttgart na Alemanha, Klett descreveu a 

doença nos cães, tendo sido denominada de doença de Stuttgart (Enrietti, 1954). Mais tarde, em 

1931 na Holanda, Klarenbeek e Schuffner isolaram o agente causal da doença a partir de urina 

de um cão com nefrite, tendo esta estirpe sido designada como “Leptospira canicola” (Enrietti, 

1954, Levett, 2001; Azócar-Aedo et al., 2014). 

A primeira descrição de leptospirose humana em Portugal ocorreu em 1931 por 

Figueira (Collares-Pereira et al., 2000), mas o primeiro diagnóstico foi feito em 1926 por 

Ricardo Jorge, devido a um surto em 1914 (Vieira, 2006; Duarte, 2007). 

O primeiro isolamento de leptospiras em cães em Portugal ocorreu em 1942 em 

Lisboa, e foi efetuado por Fraga de Azevedo, tendo sido isoladas estirpes dos serovares 

Canicola e Icterohaemorrhagiae. Só mais tarde, em 1953, a infeção foi descrita noutras regiões 

do país (Collares-Pereira et al., 2000).  

Duarte (2007), realizou um inquérito serológico em 271 cães, no concelho de Coimbra 

pela técnica de aglutinação microscópica (TAM), tendo obtido uma taxa de seropositividade de 

12,2%, sendo os serogrupos das estirpes mais prevalentes Icterohaemorrhagiae (21,2%) e 

Autumnalis (15,2%). Entre 2010 e 2011, Lança (2011), realizou um estudo no concelho de 

Beja, com nove canídeos com diagnóstico confirmado de leptospirose através da TAM, tendo 
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detetado títulos elevados de anticorpos para o serovar Bratislava (66,7%), Grippotyphosa 

(22,2%) e Icterohaemorrhagiae (11,1%). 

 

 CARACTERIZAÇÃO DO AGENTE ETIOLÓGICO 

1.2.1 MORFOLOGIA E ULTRA-ESTRUTURA  

As bactérias do género Leptospira são Gram-negativas, aeróbias estritas, muito móveis 

pertencentes à ordem Spirochaetales, família Leptospiraceae. “Leptospira” deriva do grego 

“leptos” (fino) e do latim “spira” (enrolada) (Faine et al., 2000). As leptospiras são as 

espiroquetas mais pequenas, possuindo uma morfologia helicoidal, flexível e fina (Holt et al., 

1994). Estas bactérias possuem um comprimento entre 6-20µm e diâmetro 0,1-0,15µm 

(Hovind-Hougen, 1986) (Figura 1). O seu reduzido diâmetro permite a sua passagem por filtros 

de porosidade 0,22 µm que retêm a maioria das bactérias (Wilson et al., 1983). 

 

 

Figura 1 – Morfologia da Leptospira interrogans s.l. (microscopia eletrónica) (Fonte: Adler, 2015). 

 

As leptospiras são muito finas para serem observadas ao microscópio ótico 

convencional, sendo apenas visíveis em microscopia de fundo escuro ou contraste de fase 

(WHO, 2003). Apesar de apresentarem características comuns às bactérias Gram-negativas e 

positivas (Bharti et al., 2003), não coram com corantes de anilina, podendo ser coradas por 

métodos de impregnação pela prata, imunofluorescência indireta, e hibridação de ácido 
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desoxirribonucleico (ADN) com reagentes corados, tais como a fluoresceína e imunoperoxidase 

(WHO, 2003). 

As leptospiras possuem uma dupla membrana, na qual a membrana citoplasmática e a 

parede celular constituída por peptidoglicanos se encontram fortemente ligadas, estando 

envolvidas por uma membrana externa altamente imunogénica (Fraga et al., 2011). Os 

principais componentes da membrana externa são lipopolissacáridos (LPS), lipoproteínas com 

características antigénicas (LipL21, LipL32, LipL36, LipL41), proteínas transmembranares 

(OmpL1) e secretinas (GspD) (Haake, 2010) (Figura 2). Os lipopolissacarídeos presentes na 

membrana das leptospiras têm uma composição semelhante ao de outras bactérias Gram-

negativas, mas com uma atividade endotóxica inferior (Vinh et al., 1986). 

No seu interior são constituídas por um cilindro protoplasmático envolvido por uma 

membrana, que se enrola em torno de um filamento axial que é composto por dois flagelos 

periplasmáticos sobrepostos que se ligam ao cilindro em posições subterminais da célula (Faine 

et al., 2000; Levett, 2001). 

Figura 2 – Representação esquemática da arquitetura membranar leptospiral (Fonte: Fraga et al., 2011). 

1.2.2 MOBILIDADE E MULTIPLICAÇÃO 

A mobilidade das leptospiras deve-se a dois flagelos periplasmáticos com inserções 

polares no cilindro protoplasmático (Adler e de la Peña Moctezuma, 2010), estes permitem que 

as bactérias exibam três tipos de movimento: i) movimento de rotação em torno do eixo central, 
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ii) movimento progressivo na direção das extremidades encurvadas e, ainda, iii) movimento de 

translação (Bharti et al., 2003). O movimento da célula alterna entre movimentos de rotação ao 

longo do eixo e movimentos de translação em direção das extremidades em forma de gancho 

(Holt et al., 1994; Paiva-Cardoso, 2009).  

A divisão das leptospiras ocorre por fissão binária transversal (Hovind-Hougen, 1986). 

Antes da divisão ocorre um crescimento e alongamento da célula, seguida de uma constrição 

ao nível do cilindro protoplasmático (Faine et al., 2000). O primeiro sinal de divisão 

corresponde ao aparecimento de duas ansas com um flagelo curto na porção média da célula. 

As duas novas células encontram-se separadas pela membrana citoplasmática, permanecendo 

ligadas pela membrana externa e só, posteriormente, se separam completamente (Hovind-

Hougen, 1986). 

 

1.2.3 METABOLISMO 

As leptospiras são microrganismos aeróbios obrigatórios com uma temperatura ótima 

de crescimento que varia entre os 28-30ºC (Levett, 2001; Adler e de la Peña-Moctezuma, 2010). 

O intervalo de pH ótimo varia entre 7,2-7,6, demonstrando uma maior tolerância a condições 

de meio alcalinas que a meios ácidos (Faine e Adler, 2006).  

Na célula estão presentes citocromos a, c e c1, hemolisinas e várias enzimas, tais como, 

a catalase, oxidase, e lipase (Smibert, 1977; Levett, 2001; Cameron, 2015). 

As leptospiras são bactérias quimiorganotróficas, isto é, usam compostos orgânicos 

como fonte de energia, hidrogénio, carbono e eletrões (Faine e Adler, 2006), desenvolvendo-se 

em meios simples enriquecidos com vitaminas, como a tiamina, a riboflavina e a vitamina B12, 

ácidos gordos de cadeia longa e sais de amónio (Levett, 2001). Os ácidos gordos de cadeia 

longa são utilizados como a única fonte de carbono, sendo metabolizados por β-oxidação 

(Smibert, 1977; Levett, 2001). Os sais de amónio constituem a única fonte de azoto, enquanto 

outros iões como o fosfato, o cálcio, magnésio e o ferro, principalmente na sua forma Fe3+, são 

elementos essenciais no metabolismo das leptospiras (Faine e Adler, 2006).  
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1.2.4 CARACTERÍSTICAS CULTURAIS

Vários meios de cultura enriquecidos com albumina ou soro de coelho são utilizados 

para o crescimento das leptospiras, tais como o meio de Fletcher, Korthof e Stuart (Paiva-

Cardoso, 2000; Levett, 2001; Vieira, 2006). Estes meios podem ser utilizados na forma líquida, 

semissólida ou sólida, conforme a percentagem de agar utilizado na preparação do meio: 0,2 – 

0,5 % de agar para meios semissólidos e 0,8 – 1,3 % para meios sólidos. 

Atualmente, o meio líquido de Ellinghausen-McCullough-Johnson-Harris (EMJH), 

constituído por ácido oleico, albumina bovina e polissorbato (Tween® 80) é o mais utilizado 

pela maioria dos laboratórios (Levett, 2001; Adler e de la Peña-Moctezuma, 2010). 

O meio de cultura deve possuir uma fonte de albumina, uma fonte de carbono com 

ácidos gordos de cadeia longa, uma fonte de azoto com sais de amónio, microelementos como 

as vitaminas B1, B2 e B12, fósforo e ferro, e possuir um valor de pH entre 7,2-7,6. Após 

inoculação, as culturas devem ser protegidas da luz direta, porque as leptospiras são sensíveis 

à radiação ultravioleta (UV) e a incubação deve ocorrer entre os 28 – 30ºC (Faine et al., 2000; 

WHO, 2003; Vieira, 2006). 

O crescimento de micro-organismos contaminantes nas culturas pode ser prevenido 

pela adição ao meio de cultura de substâncias antimicrobianas, tais como o 5-fluorouracilo 

(150µg/ml) (Levett, 2001), gentamicina, ácido nalidíxico ou rifampicina (Faine et al., 2000; 

Adler e de la Penã-Moctezuma, 2010). As leptospiras são resistentes à atividade antibacteriana 

do 5-fluorouracilo que é um análogo pirimidínico, porque incorporam bases purinas nos ácidos 

nucleicos, e não pirimidinas (WHO, 2003).  

O crescimento das leptospiras é lento, o tempo de geração é de cerca de 6-16 horas, 

sendo necessário para o isolamento inicial um mínimo 7 a 10 dias, podendo prolongar-se até às 

26 semanas (Wilson et al., 1983; Paiva-Cardoso, 2000).  

Em meio semissólido, o crescimento ocorre numa zona abaixo da superfície do meio, 

relacionado com a quantidade de oxigénio ótima para a multiplicação das leptospiras (Levett, 

2001). O aumento do número de bactérias resulta na formação de um anel de turvação 

conhecido como anel de Dinger (Wilson et al., 1983). A ausência do anel não significa a 

ausência de leptospiras (Paiva-Cardoso, 2000; WHO, 2003). 

O crescimento das leptospiras em meio líquido carateriza-se por uma turvação fraca 

do meio. Quando o tubo é levemente agitado, o líquido apresenta uma aparência de “fumo de 
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tabaco” (Paiva-Cardoso, 2000). Este é o meio utilizado na preparação de antigénios para o teste 

serológico de referência, a técnica de aglutinação microscópica (WHO, 2003).  

 

1.2.5 CARACTERÍSTICAS GENÉTICAS  

Os dois primeiros genomas de Leptospira spp. a serem sequenciados foram os 

serovares Lai e Copenhageni que pertencem ao serogrupo Icterohaemorrhagiae (Picardeau, 

2015). Estes estudos permitiram saber que o genoma das leptospiras é constituído por dois 

cromossomas circulares, um maior com cerca de 4 277 pares de bases (pb) e o segundo mais 

pequeno com 350 pb. O genoma é caracterizado por um teor de G + C que varia entre 35-42 

mol%, dependendo da espécie, e com um tamanho que pode variar entre 3,9 e 4,6 Mpb (Paiva-

Cardoso, 2009; Picardeau, 2015). As leptospiras contêm dois conjuntos de genes ARN 

ribossomal 16S e 23S, mas apenas um de ARNr 5S (Levett, 2001). 

Vários elementos repetitivos foram identificados no genoma muitos dos quais são 

sequências de inserção (IS) que codificam transposões. As sequências IS1500 e IS1533 são 

encontradas em muitos serovares, mas o número de cópias variam muito entre os diferentes 

serovares e entre isolados do mesmo serovar (Levett, 2001; Paiva-Cardoso, 2009). 

Entre as estirpes do serovar Icterohaemorrhagiae, o genoma parece permanecer 

conservado, permitindo a identificação de pelo menos um novo serovar pela técnica de 

eletroforese em gel de campo pulsado. Contudo, a recente demonstração da heterogeneidade 

dentro dos serovares indica a necessidade de um estudo mais aprofundado de múltiplos isolados 

de serovares individuais (Levett, 2001). 

 

 TAXONOMIA E CLASSIFICAÇÃO 

As leptospiras são espiroquetas que podem ser saprófitas de vida livre ou provocar 

infeções agudas ou crónicas em animais (Zuerner, 2011). 

Pertencem à ordem Spirochaetales, família Leptospiraceae que em 1979 incluía dois 

géneros, Leptospira e Leptonema (Hovind-Hougen, 1979; Levett, 2015), tendo mais tarde 

passado a incluir o género Turneriella (Levett et al., 2005). 
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A classificação taxonómica do género Leptospira encontra-se em transição. 

Inicialmente, e até 1989, a classificação do género Leptospira baseou-se nas características 

antigénicas, analisadas por provas de aglutinação e por isolamento de culturas. Atualmente 

devem considerar-se dois tipos de classificação: uma baseada nas características antigénicas e 

outra nas características moleculares, não existindo no entanto uma relação entre as duas (Paiva-

Cardoso, 2009).  

O género Leptospira, segundo a classificação serológica, é dividido em dois 

complexos, um constituído por estirpes de leptospiras patogénicas, Leptospira interrogans 

sensu lato, e outro por estirpes saprófitas, Leptospira biflexa sensu lato (Levett, 2001). Estes 

dois complexos são indiferenciáveis morfologicamente, mas distinguem-se por várias 

características fenotípicas, o complexo L. interrogans sensu lato forma células esféricas na 

presença de NaCl (1M), enquanto L. biflexa sensu lato apresenta crescimento a 13ºC e na 

presença de 8-azaguanina (225μg/ml) (Kmety e Dikken, 1993; Levett, 2015). 

O taxon básico de classificação das leptospiras é o serovar (WHO, 2003), o qual é 

definido por uma prova de aglutinação com absorção cruzada (Kmety e Dikken, 1993; Holt et 

al., 1994; Levett, 2004). Os serovares antigenicamente relacionados estão agrupados em 

serogrupos (Wolff e Broom, 1954; Kmety e Dikken, 1993; Levett, 2004), que embora não 

tenham qualquer significado taxonómico têm importância no diagnóstico serológico e estudos 

epidemiológicos (Holt et al., 1994; Levett, 2004).  

Atualmente são reconhecidos mais de 250 serovares pertencentes a L. interrogans 

sensu lato, que se encontram agrupados em 25 serogrupos, dos quais pelo menos 10 serovares 

são importantes para os cães (Greene et al., 2012), e 60 serovares de L. biflexa sensu lato. Esta 

diversidade antigénica deve-se à existência de grande heterogeneidade estrutural dos LPS 

(Faine et al., 2000). 

A classificação serológica está a ser substituída pela classificação genotípica, em que 

as chamadas genomospécies incluem serovares de ambos os complexos (Yasuda et al., 1987; 

Ramadass et al., 1992; Levett e Smythe, 2008; Levett, 2015). 

Recentemente, a classificação genotípica com base em estudos de hibridação de ADN-

ADN definiu 20 espécies de Leptospira, sendo 9 patogénicas, 6 saprófitas e 5 intermédias, e 

novas espécies são adicionadas à medida que são descobertas (Levett et al., 2006; Adler e de la 

Peña-Moctezuma, 2010; Paiva-Cardoso et al., 2013). A definição de espécie baseia-se na 

similaridade ADN-ADN, sendo consideradas da mesma espécie estirpes que demonstram pelo 
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menos 70% similaridade de ADN, com um desvio igual ou inferior a 5% (Ellis, 1995). A 

classificação genética não se correlaciona com a classificação serológica porque serovares do 

mesmo serogrupo podem pertencer a espécies genómicas diferentes (Paiva-Cardoso, 2009). 

A classificação molecular é incompatível com o sistema de serogrupos que serve 

epidemiologistas e clínicos, pelo que segundo Levett (2001), enquanto não forem 

desenvolvidos e validados métodos de diagnóstico mais simples baseados no ADN, vai 

continuar a ser necessário o uso da classificação serológica por parte dos laboratórios. 

 

 EPIDEMIOLOGIA DA LEPTOSPIROSE 

1.4.1 DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA 

A leptospirose é uma zoonose com distribuição mundial, que afeta a maioria dos 

mamíferos (Bharti et al., 2003), incluindo o cão (Mcdonough, 2001). Alguns serovares 

responsáveis pela doença têm uma distribuição mundial, enquanto, que outros têm uma 

localização geográfica limitada (Miller et al., 2007). A presença de diferentes serovares numa 

determinada área geográfica é determinada pela fauna aí existente (Acha e Szyfres, 2003), 

assim a incidência da doença como a distribuição dos serovares é diferente entre países, e entre 

regiões no mesmo país (Sykes et al., 2011). 

A distribuição mundial dos diferentes serovares de L. interrogans sensu lato parece 

estar relacionada com a disponibilidade de hospedeiros de manutenção, por esta razão é 

provável, que os serovares predominantes identificados nos hospedeiros acidentais variem de 

acordo com a localização geográfica (Burr et al., 2009). 

No homem, como no cão, a incidência da doença é maior em climas subtropicais e 

tropicais, mas pode ocorrer com frequência em climas temperados. Em climas tropicais, a 

doença é mais frequente durante a estação das chuvas, e em climas temperados, ocorre 

principalmente durante o verão e outono (Levett, 2001; Greene et al., 2012).  

Devido à dificuldade em determinar o intervalo de tempo que decorre entre a infeção 

e o desenvolvimento dos sinais clínicos, é possível que alguns casos de doença no outono ou 

inverno possam ter resultado da exposição a fontes de água contaminada, durante a estação 

quente e seca. Em regiões áridas ou em períodos de seca, a infeção de hospedeiros acidentais é 
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mais frequente perto de fontes de água onde se verifique um aumento da utilização por parte de 

hospedeiros de manutenção (Langston e Heuter, 2003; Greene et al., 2012). 

A humidade e a temperatura elevada contribuem para a sobrevivência das espiroquetas 

no ambiente. A ocorrência de inundações apresenta uma correlação positiva com o número de 

casos de doença em animais e humanos, bem com a falta de saneamento básico e de controlo 

de roedores, geralmente associada a países pobres com índices de desenvolvimento baixo 

(Hathaway e Blackmore, 1981; Levett, 2001). 

1.4.2 TRANSMISSÃO

O habitat natural das leptospiras patogénicas são os túbulos contornados proximais do 

rim de animais portadores, sendo excretadas pela urina para o meio ambiente, onde podem 

sobreviver vários meses em condições ambientais favoráveis (WHO, 2003; Hartskeerl et al., 

2011). Segundo Hartskeerl et al. (2011), em alguns hospedeiros, como por exemplo os animais 

domésticos, também podem ser encontradas no aparelho genital. Fora do hospedeiro, 

conseguem sobreviver em solos alcalinos, lama, pântanos, rios, órgãos, tecidos de animais 

mortos e no leite (Faine et al., 2000). 

A infeção por leptospiras patogénicas pode ocorrer por contacto direto ou indireto com 

urina, secreções, fetos abortados e anexos placentários, bem como por via venérea ou inalação 

de aerossóis (OIE, 2014). Os mamíferos são os únicos com capacidade de transmitir a bactéria, 

embora já tenha sido identificada em répteis e em aves (Guerra, 2009). 

A transmissão direta pode ocorrer entre hospedeiros da mesma espécie ou de espécies 

diferentes (OIE, 2014). A transmissão direta horizontal pode ocorrer por contacto com urina, 

sangue, leite, sémen, materiais fetais e descargas uterinas de animais infetados e ainda 

cadáveres de animais mortos por leptospirose. A mordedura de animais infetados também 

permite a transmissão (Burr et al., 2009; Sykes et al., 2011; Greene et al., 2012). A transmissão 

direta vertical pode ocorrer por via transplacentária (Greene et al., 2012). 

A transmissão indireta ocorre por contacto com o meio ambiente contaminado, sendo 

a água a fonte mais frequente de infeção para os cães. Os cães podem ficar expostos às 

leptospiras patogénicas excretadas através da urina de animais selvagens ou domésticos por 

nadar, beber ou passear, em águas superficiais estagnadas ou correntes fracas, esgotos, águas 
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residuais de matadouros, águas de drenagem de solos, lamas, solos húmidos e também 

alimentos ou camas contaminados (Faine et al., 2000; Brown e Prescott, 2008). 

As principais portas de entrada para o agente são as mucosas (orais, conjuntiva, etc.), 

a pele lesionada ou amolecida e aparelho genital nos animais domésticos. No cão, a zona 

privilegiada da pele para a entrada de leptospiras é o espaço interdigital onde a pele é mais frágil 

e frequentemente apresenta microlesões (Hartskeerl et al., 2011). 

 

1.4.3 HOSPEDEIROS 

Potencialmente, todos os mamíferos podem ser infetados por leptospiras patogénicas 

e tornarem-se portadores da bactéria (OIE, 2014). 

Os animais, incluindo os humanos, podem ser divididos em hospedeiros de 

manutenção ou acidentais (Levett, 2001). A classificação em hospedeiro de manutenção ou 

acidental depende da relação hospedeiro-serovar, uma vez que uma espécie animal pode ser 

agente de manutenção de um serovar e hospedeiro acidental de outros, nos quais podem causar 

doença grave ou fatal (Vieira et al., 2006; Adler e de la Peña Moctezuma, 2010; Peñuela et al., 

2011). 

Os serovares são mantidos no ambiente por uma grande variedade de espécies animais 

domésticas e selvagens, que atuam como reservatórios da bactéria sendo designados de 

reservatórios primários ou hospedeiros de manutenção (Greene et al., 2012).  

Os hospedeiros de manutenção atuam como reservatório para cada serovar, permitindo 

a manutenção e a circulação contínua de um determinado serovar numa área geográfica sem o 

envolvimento de outros hospedeiros. O ciclo de infeção pode ser perpetuado dentro de uma 

determinada espécie animal, por transmissão direta vertical e horizontal (Figura 3). 
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Figura 3 - Ciclo de transmissão de Leptospira spp. As leptospiras patogénicas são mantidas no meio ambiente por 
hospedeiros domésticos ou selvagens (Fonte: Schuller et al., 2015). 

Estes hospedeiros mantêm o agente patogénico na natureza pela infeção crónica dos 

túbulos renais, eliminando as leptospiras na urina por longos períodos de tempo, ou mesmo por 

toda a vida (Levett, 2001; Sessions e Greene, 2004; Van de Maele et al., 2008). Os pequenos 

mamíferos, nomeadamente roedores, assumem um papel relevante no grupo dos hospedeiros 

de manutenção, funcionando como reservatórios naturais de leptospiras patogénicas (Levett, 

2004; Vieira et al., 2006; Paiva-Cardoso, 2009; Hartskeerl et al., 2011; Forbes et al., 2012). 

Nos hospedeiros de manutenção a incidência de infeção é elevada, pois a transmissão 

entre hospedeiros é eficiente, uma vez que possuem elevada recetividade à infeção (Vieira, 

2006), a infeção ocorre sem manifestações clínicas, com resposta imunológica fraca e com um 

período de excreção urinária prolongado (Bolin, 1996; Vieira, 2006). 

Os cães são considerados os hospedeiros de manutenção para o serovar Canicola 

(André-Fontaine, 2006), mas raramente são diagnosticadas infeções por este serovar, por não 

apresentarem sinais clínicos ou estes serem passageiros e inespecíficos (Goldstein et al., 2006; 

Van de Maele et al., 2008). 

Animais que apresentem sinais clínicos graves quando infetados com serovares para 

os quais não estão adaptados são considerados como hospedeiros acidentais (Guerra, 2009). Os 

hospedeiros acidentais são infetados através do contacto direto com hospedeiros de 
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manutenção, com solo e água contaminados ou partilha do mesmo ambiente com um animal 

portador (Sessions e Greene, 2004). A infeção tende a ser aguda e grave, com resposta 

imunitária acentuada. Estes hospedeiros são considerados fundo de saco epidemiológico, nos 

quais a infeção renal é grave e limitante sendo a excreção urinária de curta duração (Vieira, 

2006). 

 

1.4.4 ASPETOS EPIDEMIOLÓGICOS DA LEPTOSPIROSE CANINA 

A leptospirose é uma doença com uma epidemiologia complexa, sendo necessário para 

a sua ocorrência, a interação entre a bactéria, hospedeiros manutenção, animais suscetíveis e 

um ambiente em que todos coexistam (Lau et al., 2010; Azócar-Aedo et al., 2016). 

Os cães são conhecidos como sendo hospedeiros de leptospiras patogénicas há mais 

de 80 anos. Nestes a doença está frequentemente associada à infeção pelos serogrupos Canicola 

e Icterohaemorrhagiae, mas diversos estudos baseados na ocorrência de anticorpos anti-

Leptospira, demonstraram que são suscetíveis à infeção por outros serovares (Ellis, 2010). 

Segundo Gautam et al. (2010), cerca de 10 serovares diferentes foram serologicamente 

associados a doença clínica em cães, sendo os mais descritos Canicola, Icterohaemorrhagiae, 

Pomona, Bratislava e Grippotyphosa.  

A grande maioria da informação relacionada com leptospirose em cães é baseada em 

estudos de serológicos utilizando a Técnica de Aglutinação Microscópica (TAM) (Tabela 1). 

Na Europa, estudos serológicos para a ocorrência de anticorpos anti-Leptospira, demonstraram 

que os serogrupos predominantes são Icterohaemorrhagiae, Grippotyphosa, Australis, Sejroe e 

Canicola (Ellis, 2010), enquanto nos Estados Unidos e Canadá, provas serológicas recentes 

mostraram uma mudança dos serovares predominantes implicados nas infeções caninas 

(Goldstein et al., 2006) sendo mais frequente o serovar Grippotyphosa e Pomona (Sykes, 2014). 

Esta mudança pode ser atribuída ao uso generalizado de vacinas bivalentes para Leptospira 

introduzidas na década de 1960, como ao aumento do contacto entre os cães e hospedeiros 

selvagens em áreas suburbanas (Stokes et al., 2007).  

Segundo Ellis (2010), a seroconversão para o serogrupo Grippotyphosa em cães é 

comum na Europa continental, mas rara no Reino Unido e Irlanda, podendo este facto ser 

explicado pela distribuição de determinados hospedeiros manutenção. A infeção por 
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Icterohaemorrhagiae é menos sujeita a variação regional porque o hospedeiro de manutenção - 

os roedores - têm uma distribuição ubíqua. Serovares pertencentes ao serogrupo Australis são 

mantidos por animais selvagens, sendo, a exposição a estes serovares observada em toda a 

Europa. A infeção por Canicola está em declínio em muitas regiões, e a infeção por outros 

serovares, incluindo os pertencentes ao serogrupo Pomona, é rara na Europa. No entanto, um 

estudo serológico realizado por Arent et al. (2013), demonstrou que os cães do norte da Grécia 

estão expostos à infeção por estirpes do serogrupo Pomona, Australis e Grippotyphosa. 

Em países europeus como a França, Alemanha e Suíça têm sido reportado um aumento 

no número de casos de leptospirose em canídeos, à semelhança do que se tem verificado na 

última década na América do Norte (Francey, 2010). Um estudo retrospetivo realizado no 

Hospital Veterinário da Universidade de Berna, Suíça, demonstrou que a maioria dos animais 

tinham cumprido o plano vacinal, respeitando os protocolos vigentes, e mais de 50% tinham 

contraído leptospirose num período inferior a 6 meses após vacinação. Ter-se-á verificado, que 

apesar de alguma variabilidade geográfica, a maioria das análises efetuadas mostraram 

seroconversão para os serovares Australis e Bratislava, seguida por Grippotyphosa, Pomona e 

Autumnalis (Francey, 2010).  
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Tabela 1 - Serovares de Leptospira observados em cães em resultado de estudos serológicos realizados em 
diferentes países.  

País 
Amostra 

Nº 
Positivos 

Seropositividade Serovar mais 
frequente 

Autor (s) 

n Cães % 

India 205 146 71,1 

Autumnalis, Pomona, 
Grippotyphosa, 
Canicola, Pyrogenes, 
Icterohaemorrhagiae 

Ambily et al., 
(2013) 

Turquia 116 51 43,9 Canicola, Bratislava 
Aslantas et al., 
(2005) 

Grécia 254 29 11,4 

Canicola, 
Icterohaemorrhagiae,Co
penhageni, Australis, 
Bratislava 

Burriel et al., 
(2003) 

Brasil 335 41 12,2 
Pyrogenes, Canicola, 
Copenhageni 

Fonzar e Langoni 
(2012) 

EUA 33119 2680 8,1 
Pomona, Autumnalis, 
Grippotyphosa, 
Bratislava 

Gautam et al., 
(2010) 

Brasil 268 76 28,4 
Canicola, Autumnalis, 
Grippotyphosa, 
Tarassovi 

Ribeiro de Castro 
et al., (2011) 

México 400 140 35,0 
Canicola, 
Icterohaemorrhagiae, 
Panama, Pyrogenes 

Jimenez-Coello et 
al., (2008) 

Irlanda 464 31 6,7 
Ballum, Bratislava, 
Altodouro, Hardjo, 
Mozdok 

Schuller et al., 
(2015)  

Alemanha 329 81 25,0 
Bratislava, 
Grippotyphosa, Pomona 

Mayer-Scholl et 
al., (2013) 

Grécia 855 110 12,9 
Altodouro, Bratislava, 
Mozdok, Grippotyphosa, 
Pomona 

Arent et al., (2013) 

Itália 3028 904 29,9 
Bratislava, Copenhageni 
Icterohaemorrhagiae, 
Canicola 

Tagliabue et al., 
(2016) 

 

A leptospirose é considerada uma doença sazonal, com a ocorrência de surtos em 

humanos e animais em períodos de precipitação forte e/ou inundações (Faine et al., 2000; Ward, 

2002). Estudos recentes avaliaram o carácter sazonal da leptospirose canina, mostrando que os 

padrões sazonais são dependentes da região e que existe uma ligação entre a quantidade de 



15 

precipitação e a temperatura média mensal com a ocorrência de leptospirose em cães (Lee et 

al., 2014a; Major et al., 2014). Surtos da doença em cães têm sido associados a períodos de 

elevada precipitação anual (Sykes, 2014), sendo frequentemente diagnosticada no final do 

verão e início do outono (Ward, 2002), ou no caso de regiões com estações frias e chuvosas, no 

inverno (Greene et al., 2012). 

Os fatores de risco para infeção clínica ou exposição a leptospiras patogénicas foram 

reportados em diversas regiões do mundo, como Europa, América do Norte, América do Sul, 

Austrália e Nova Zelândia, com resultados por vezes contraditórios (Delaude et al., 2017). 

Os fatores de risco "clássicos" para um cão com leptospirose são: macho de grande 

porte, não castrado e que viva no exterior, embora, cães de qualquer idade, raça e sexo possam 

ser afetados. Por exemplo, cães geriátricos de raça pequena que vivam em áreas urbanas ou 

suburbanas com possível contacto com roedores ou com urina destes podem desenvolver a 

doença. De facto, na última década, a residência em áreas urbanas surgiu como fator de risco 

para a infeção em algumas regiões, possivelmente devido ao contacto com hospedeiros 

manutenção que vivem em ambiente urbano (Raghavan et al., 2011; Sykes, 2014). 

Uma meta-análise recente identificou os seguintes fatores de risco para a leptospirose 

canina: cão macho, de raça indeterminada, com idade inferior a 1 ano, cão de trabalho, 

ocorrência de inundações no habitat do cão e viver em ambiente urbano (Azócar-Aedo e Monti, 

2016). No entanto, noutros estudos realizados o sexo, a idade e a raça não foram identificados 

como fatores de risco (Alton et al., 2009; Lee et al., 2014b).  

Outros possíveis fatores de risco são a ingestão de água, nadar/brincar em águas 

estagnadas, charcos ou águas contaminadas (esgotos), e o contacto com outros animais 

domésticos ou selvagens (Ghneim et al., 2007; Delaude et al., 2017). Os cães de pastoreio e de 

caça parecem correr maior risco de infeção (Major et al., 2010), e estudos realizados em cães 

provenientes de canis, demonstraram que estes apresentam maior ocorrência de anticorpos anti-

Leptospira (Scanziani et al., 2002), e maior excreção urinária de leptospiras patogénicas (Rojas 

et al., 2010), quando comparados com cães presentes à consulta ou seguidos em centros de 

atendimento médico veterinário de referência.  
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 PATOGENIA  

A patogenia da leptospirose ainda não é totalmente compreendida (Murray, 2015). A 

infeção pode ocorrer por contacto direto com urina de animais infetados, ou indiretamente por 

contacto com água, solo ou lama contaminados com leptospiras patogénicas (Dziezyc, 2000). 

Inicialmente as leptospiras infetam o hospedeiro através das membranas mucosas do 

olho, boca, nariz ou trato genital (Van de Maele et al., 2008; Adler e de la Peña-Moctezuma, 

2010; Ellis, 2015).  

O período de leptospirémia pode durar de 7 a 10 dias, começando 1 a 2 dias após a 

infeção (Ellis, 2015). Durante esta fase as leptospiras encontram-se na circulação sanguínea, 

disseminando-se a outros órgãos, tais como o fígado, baço, rins, olhos, sistema nervoso central, 

e trato urogenital (Bolin, 1996; Langston e Heuter 2003).  

Neste período o número de leptospiras no sangue aumenta atingindo um nível crítico, 

levando ao aparecimento dos primeiros sinais clínicos, como febre e anemia, alterações como 

leucocitose, hemólise, hemoglobinúria e lesões devido à ação de toxinas ou componentes 

celulares tóxicos leptospirais. As primeiras lesões que ocorrem são no endotélio de pequenos 

vasos sanguíneos, que conduzem a isquemia em vários órgãos, resultando em necrose tubular 

renal, hepatocelular, meningite, miosite, placentite e alterações pulmonares. Em casos graves 

podem ocorrer hemorragias, icterícia e trombocitopenia (Adler e de la Peña-Moctezuma, 2010). 

Esta fase termina com o aparecimento de anticorpos circulantes, que são detetáveis 

geralmente 10 a 14 dias após a infeção (Ellis, 2015), as leptospiras são removidas da circulação 

e da maioria dos tecidos (Adler e de la Peña-Moctezuma, 2010), exceto dos rins, câmara anterior 

do olho, cérebro e trato genital (Murray, 2015). No rim as leptospiras refugiam-se nos túbulos 

contornados proximais onde migram entre os espaços intersticiais e células epiteliais para se 

alojarem no citoplasma e na bordadura em escova. Esta localização protege as leptospiras da 

ação dos anticorpos e antibióticos permitindo a sua excreção através da urina (Van de Malae et 

al., 2008). A eliminação urinária pode persistir durante longos períodos de tempo, durante esta 

fase ocorre geralmente uma diminuição dos títulos de anticorpos, uma vez que as leptospiras se 

encontram protegidas nos túbulos contornados proximais não estimulando a produção de 

anticorpos (McDonough, 2001). 

A duração e a intensidade da eliminação urinária variam de cão para cão e com o 

serovar infetante. As infeções pelo serovar Canicola geralmente resultam em excreções 



17 

prolongadas, podendo durar até dois anos. Cães infetados por outros serovares geralmente 

excretam espiroquetas por períodos mais curtos (Van de Malae et al., 2008). A localização das 

leptospiras provoca uma nefrite intersticial que resulta em lesões renais agudas ou crónicas com 

a consequente perda da função renal (Aytug, 2004). 

O fígado é outro órgão que sofre lesões durante a fase leptospirémica, ocorre 

proliferação das células de Kupffer que interfere com o fluxo biliar, originando icterícia 

colestática. A resposta inflamatória provoca alterações hemostáticas, lesões endoteliais e 

celulares, necrose hepática e edema periportal (Nally et al., 2004). Em cães o grau de icterícia 

é proporcional à gravidade da necrose hepática (Langston e Heuter 2003; Greene et al., 2006; 

Van de Malae et al., 2008). 

Outra manifestação grave é a Síndrome Pulmonar Hemorrágica Leptospiral (LPHS – 

“Leptospiral Pulmonary Haemorrhage Syndrome”), os mecanismos patogénicos pela qual 

ocorre ainda são pouco compreendidos. É provável que tenha uma causa multifatorial 

envolvendo fatores relacionados com hospedeiro e agente patogénico (Medeiros et al., 2010). 

Segundo Evangelista et al. (2014), parece ocorrer um aumento na permeabilidade 

alveolar devido aos efeitos diretos das leptospiras nas células endoteliais. No entanto, também 

há evidências que sugerem que há um envolvimento da resposta imune do hospedeiro pela 

deposição de anticorpos (IgG, IgM, IgA) e do complemento na membrana basal alveolar, nas 

superfícies alveolares e septo alveolar em humanos naturalmente infetados (Nally et al., 2004). 

A deposição de IgG e IgM também está presente nos tecidos pulmonares de cães naturalmente 

infetados (Schuller et al., 2015). 

Segundo Adler e de la Peña-Moctezuma (2010), as lesões nos tecidos, são devidas a 

substâncias com atividade tóxica, produzidas pelas leptospiras ou devido à resposta do sistema 

imunitário do hospedeiro. Durante a infeção são vários os fatores que contribuem para a 

patogenicidade das leptospiras. O LPS leptospírico mesmo sendo pouco endotóxico, estimula 

a adesão de neutrófilos e ativa as plaquetas sanguíneas (Langston e Heuter, 2003) o que 

contribui para a resposta inflamatória e alterações da coagulação (Greene et al., 2012). Outros 

componentes da membrana externa expressos durante a infeção como hemolisinas, 

esfingomielinases, e porinas, causam vasculite grave com dano endotelial significativo. Como 

resultado desta destruição vascular, ocorre edema, hemorragias espontâneas e coagulação 

intravascular disseminada (CID) (Langston e Heuter 2003; Greene et al., 2006). 
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Em resposta à infeção são libertados vários mediadores inflamatórios com efeitos 

vasoativos, tais como prostaglandinas, quininas, leucotrienos, vasopressina, angiotensina, 

endotelinas, arginina e óxido nítrico, que inicialmente promovem uma vasodilatação seguida 

por vasoconstrição (Levett, 2001). 

 

 SINAIS CLÍNICOS  

Os sinais clínicos descritos em cães com leptospirose são muito variados (Francey et 

al., 2010). A gravidade da doença no cão é muito variável, podendo ser subclínica ou com 

quadro clínico hiperagudo, agudo ou crónico (Aytug, 2004; Van de Maele et al., 2008; Azócar-

Aedo et al., 2014). A forma de apresentação clínica pode ser influenciada por diversos fatores, 

tais como: idade, estado imunitário e relação serovar-hospedeiro (hospedeiro de manutenção 

versus acidental) (Paiva-Cardoso, 2009). A doença nos hospedeiros de manutenção tende a ser 

crónica ou assintomática com uma resposta imune fraca, enquanto nos hospedeiros acidentais 

tende a ser aguda e grave com resposta imune exuberante (MacDonough, 2001). 

Em estudos experimentais, o período de incubação até o desenvolvimento de sinais 

clínicos, como hipertermia, letargia e anorexia, é de aproximadamente 7 dias, mas pode variar 

de acordo com a imunocompetência do hospedeiro, serovar e dose infetante (Greenlee et al., 

2005). Em animais infetados naturalmente o período pode variar de 5 a 15 dias (Van de Maele 

et al., 2008).  

A forma de apresentação hiperaguda é caracterizada por leptospirémia massiva que 

conduz a uma rápida e progressiva deterioração do estado saúde do animal, levando à morte 

sem manifestação de sinais clínicos (Greene et al., 2012; Azócar-Aedo et al., 2014). 

Na forma aguda os sinais clínicos predominantes estão associados a alterações renais, 

hepáticas e respiratórias (Schuller et al., 2015). Em infeções agudas, os primeiros sinais clínicos 

que se observam são a hipertermia (39,5 °C a 40 °C), tremores e fraqueza muscular 

generalizada, ocorrem frequentemente vómitos, desidratação, colapso vascular periférico, 

taquipneia, pulso rápido e irregular e má perfusão capilar. As alterações na coagulação e lesão 

vascular manifestam-se como hematemese, hematoquesia, melena, epistaxis e petéquias 

generalizadas. Os cães em estado terminal da doença encontram-se geralmente deprimidos, 
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hipotérmicos e em choque, estas alterações ocorrem tão rapidamente que a insuficiência renal 

e hepática não têm tempo para se desenvolver (Van de Maele et al., 2008; Greene et al., 2012). 

Um estudo realizado por Major et al. (2014), em 298 cães com leptospirose aguda com 

o objetivo de avaliar as principais alterações orgânicas, demonstrou que 99,7% apresentavam

envolvimento renal, 35,4% envolvimento hepático, 68,8% envolvimento pulmonar e 18,4%

mostraram sinais consistentes com coagulação intravascular disseminada (CID).

A leptospirose subaguda é a forma mais frequentemente diagnosticada e os sinais 

clínicos incluem hipertermia, anorexia, vómitos, desidratação e polidípsia. No entanto, em 

muitos cães com leptospirose subaguda, a temperatura está dentro dos limites de referência 

(Greene et al., 2012). Outros sinais comuns são a letargia, hiperestesia por inflamação muscular, 

meníngea ou renal, perda de peso, dor abdominal por inflamação visceral, dor à palpação renal, 

diarreia, mucosas congestionadas, tosse e dispneia acompanhadas por conjuntivite, rinite e 

amigdalite (Van de Maele et al., 2008; Greene et al., 2012). Como resultado do agravamento 

progressivo da função renal ocorre oligúria ou anúria. Em cães que recuperem da infeção 

subaguda, a função renal pode retornar ao normal dentro de 2 a 3 semanas, ou desenvolver uma 

insuficiência renal crónica (IRC) (Greene et al., 2012). 

Os sinais clínicos relacionados com alterações na função renal, como polidípsia e 

poliúria (Pu/Pd) com ou sem azotemia associada, podem ser consequência de disfunção tubular 

ou resistência adquirida à vasopressina dos túbulos coletores medulares internos (Schuller et 

al., 2015). 

O comprometimento hepático ou vasculite conduzem a alterações na coagulação e 

consequentemente ao aparecimento de petéquias e/ou equimoses (Azócar-Aedo et al., 2014). 

A colestase intra-hepática como resultado da inflamação hepática provoca fezes esteatorreicas 

(Greene et al., 2012). Eventualmente, pode-se desenvolver hepatite crónica, provocando 

encefalopatia hepática, perda de peso e icterícia (Azócar-Aedo et al.,2014). 

A pancreatite que se desenvolve em cães com leptospirose aguda, pode explicar a dor 

abdominal aguda, bem como a anorexia e o vómito, nos quais a azotemia e a icterícia foi 

resolvida (Greene et al., 2012). 

As intussusceções intestinais ocorrem com alguma frequência em cães com infeções 

agudas, devido a inflamação gastrointestinal e alterações na motilidade intestinal (Schulz et al., 

2010; Schuller et al., 2015). Em cães com vómito e diarreia persistente, a palpação abdominal 
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deve ser executada com precaução. As fezes por vezes são escassas, e com presença de 

hematoquésia ou melena (Greene et al., 2012). 

Sinais respiratórios, como taquipneia e dispneia, podem ocorrer em consequência de 

edema pulmonar, no entanto, a LPHS deve ser considerada como causa de dispneia em cães 

com leptospirose. Os cães com LPHS apresentam hemorragia interalveolar multifocal 

progressiva que conduz a hemoptise e insuficiência respiratória. A LPHS está associada a taxas 

de mortalidade de até 70%, podendo ser mais comum em cães com leptospirose do que se julga, 

pois podem ocorrer hemorragias interalveolares mesmo em cães sem sinais respiratórios 

evidentes (Kohn et al., 2010).  

Em cães gravemente afetados, durante o exame fisíco podem ser observadas alterações 

cardíacas, no eletrocardiograma (alterações no ritmo cardíaco, taquicardias ventriculares) e 

também elevação das concentrações séricas da troponina, sugerindo lesão ao nível do miocárdio 

(Mastrorilli et al., 2007; Schuller et al., 2015). 

Têm sido descritos diferentes tipos de alterações oftalmológicas em cães com 

leptospirose em consequência da presença de leptospiras patogénicas no humor vítreo, tais 

como secreção mucopurulenta, diminuição dos reflexos pupilares, conjuntivite, panuveíte, 

injeção escleral, hifema, descolamento e hemorragias da retina (Schuller et al., 2015). 

Existem ainda relatos de distúrbios reprodutivos, tais como aborto e infertilidade 

associados à infeção pelos serovares Bratislava e Buenos Aires em cadelas (Ellis, 1986; Rossetti 

et al., 2005; André-Fontaine, 2006). 

Os cães com leptospirose crónica podem ter hepatite crónica ou fibrose hepática e os 

sinais incluem a anorexia, perda de peso, ascite, encefalopatia hepática e icterícia (André-

Fontaine e Hernandez, 2008; Azócar-Aedo et al., 2014). 

Nos cães, os sinais clínicos mais comuns são atribuídos à infeção pelos serovares 

Icterohaemorrhagiae, Canicola, Grippotyphosa, Pomona e Bratislava (Van de Maele et al., 

2008). Pensa-se que o tropismo para afetar determinado sistema de órgãos esteja relacionado 

com o serovar infetante, uma vez que numerosos estudos têm sugerido uma correlação entre os 

sinais clínicos de doença e o serovar presuntivo. No entanto, a relação entre o serovar infetante 

e doença clínica, ainda não está bem esclarecida (Goldstein et al., 2006). 

Existe a convicção de que os serogrupos Icterohaemorrhagiae e Canicola são 

responsáveis pela forma aguda da doença. No entanto, a leptospirose aguda com icterícia, falha 



21 

renal aguda, etc., também pode ocorrer induzida por outras estirpes pertencentes a outros 

serogrupos, tais como Australis (Adamus et al., 1997), Pyrogenes, Autumnalis ou 

Grippotyphosa (André-Fontaine, 2006).  

A infeção pelos serogrupos Icterohemorrhagiae e Canicola tem sido associada a 

coagulopatias, alterações hepáticas e insuficiência renal, enquanto que, a infeção por serovares 

emergentes tem sido associada a insuficiência renal aguda (Adin et al., 2000). 

A infeção pelo serovar Bratislava pode ter um curso assintomático, ou pode provocar 

insuficiência renal aguda ou insuficiência renal e hepática aguda combinadas. Os serogrupos 

Grippotyphosa e Pomona foram associados a insuficiência renal aguda e a doença hepática que 

pode variar de ligeira(s) a grave(s), no entanto, quando ocorre envolvimento hepático a 

insuficiência renal é a apresentação clínica primária (Goldstein et al., 2006). 

Na prática clínica, os casos clínicos com icterícia e sinais de insuficiência renal aguda 

devem ser considerados casos suspeitos de leptospirose até surgir um diagnóstico definitivo 

(Van de Maele et al., 2008), em particular se o cão tiver histórico de ausência de vacinação e 

uma possível exposição ao agente. No entanto, para confirmar o diagnóstico de leptospirose 

são necessários testes laboratoriais de diagnósticos específicos (Bolin, 1996). 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

De acordo com Bolin (1996), a leptospirose deve ser considerada como um possível 

diagnóstico sempre que um canídeo apresente hipertermia de origem desconhecida, 

insuficiência renal aguda ou crónica e/ou alterações hepáticas. No entanto, atualmente é 

reconhecido por muitos autores que o quadro clínico é muito variável quer no conjunto dos 

sinais clínicos exibidos, quer na sua gravidade. 

Dado que a leptospirose pode apresentar um quadro clínico multifacetado e não 

provoca sinais clínicos patognómicos, devem ser tidas em consideração outras doenças em 

termos de diagnóstico diferencial. Assim, deve ser feito o despiste de hepatite infeciosa canina, 

esgana, herpesvírus canino, brucelose, erlichiose, babesiose, leishmaniose, etc. (Greene et al., 

2012), e de doenças sistémicas graves como, a anemia hemolítica imunomediada, prostatite, 

endocardite, doença peridontal, neoplasia hepática, nefrite aguda, neoplasia renal, cálculos 

renais (Faine et al., 2000). Em casos de aborto ou mortalidade perinatal, a leptospirose deve ser 
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considerada no diagnóstico diferencial quando nenhum dos agentes habituais for identificado 

(André-Fontaine, 2006). 

 

 DIAGNÓSTICO 

Alcançar um diagnóstico definitivo de leptospirose assume especial importância 

devido ao potencial zoonótico da doença e há possibilidade do cão ser reservatório para outros 

canídeos e mamíferos. O diagnóstico, é muitas vezes difícil e inconclusivo, pois os sinais 

clínicos associados à doença são vagos e inespecíficos (Goldstein, 2010). O diagnóstico deve, 

por isso ser baseado na anamnese, na história clínica, exames complementares e testes 

laboratoriais (Aytug, 2004; Van de Maele et al., 2008).  

 

1.8.1 EXAME FÍSICO 

Os achados no exame físico de cães com leptospirose variam com a gravidade da 

doença, a cronicidade e o serovar infetante (Sykes, 2014). Os cães gravemente afetados podem 

apresentar hipertermia, apatia, desidratação, linfadenopatia periférica generalizada, dor 

muscular difusa e dor à palpação abdominal ou dos rins (Greene et al., 2012). A hipertermia 

geralmente está presente apenas no início da infeção. Em cães oligúricos ou anúricos, podem 

ocorrer evidências de sobrehidratação por excesso de administração de fluídos intravenosos. 

Na auscultação cardíaca, por vezes, são detetadas arritmias. O exame oftalmológico pode 

revelar conjuntivite, injeção escleral e, ocasionalmente, uveíte. Podem apresentar mucosas 

pálidas, petéquias ou equimoses e, menos comumente, epistaxis. O exame retal ocasionalmente 

revela melena ou hematoquésia (Sykes, 2014). As dificuldades respiratórias como, taquipneia 

e ruídos pulmonares podem ser evidentes em cães que desenvolvam complicações pulmonares. 

Os cães com alterações hepáticas podem manifestar icterícia. 
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1.8.2 ALTERAÇÕES CLÍNICAS E LABORATORIAIS 

1.8.2.1 HEMOGRAMA 

O hemograma de cães com leptospirose revela com frequência leucocitose, 

trombocitopenia e anemia. A contagem de leucócitos depende do estado e da gravidade da 

infeção. A leucopenia, que ocorre na fase de leptospiremia, mais tarde pode evoluir para 

leucocitose com desvio à esquerda (Prescott et al., 2002; Greene et al., 2012). A contagem 

diferencial de células geralmente revela neutrofilia, por vezes com desvio à esquerda, linfopenia 

e monocitose (Schuller et al., 2015). 

A insuficiência renal aguda (IRA) associada a trombocitopenia, moderada a grave, 

reforça a suspeita de leptospirose. A baixa contagem de plaquetas pode ser devida à adesão e 

agregação ao endotélio vascular, fagocitose pelas células de Kupffer, destruição imunomediada 

de plaquetas ou sequestro esplénico (Sykes, 2014). 

A anemia moderada geralmente não regenerativa, pode refletir: i) a presença de IRA 

oligúrica com sobrehidratação; ii) diminuição da produção de eritrócitos devido a IRC; iii) 

doença inflamatória crónica; iv) perda de sangue aguda por trombose; e v) hemorragia pulmonar 

ou gastrointestinal (Greene et al., 2012; Schuller et al., 2015). 

1.8.2.2 BIOQUÍMICA SÉRICA 

Apesar das alterações na análise bioquímica do soro refletirem a virulência e tropismo 

dos serovares que circulam em determinada região geográfica, a suspeita de leptospirose pelo 

médico veterinário é muito frequente quando o quadro clínico revela azotemia, aumento da 

atividade sérica das enzimas hepáticas e trombocitopenia (Sykes, 2014). 

De acordo com Schuller et al. (2015), a maioria dos cães apresenta concentrações 

séricas de ureia e creatinina aumentadas no exame inicial e durante o curso da doença. A 

disfunção hepática pode ser aparente em alguns cães, mas geralmente é menos grave do que a 

insuficiência renal ou então está associada a esta. A lesão hepática é demonstrada pelo aumento 

da atividade sérica de alanina aminotransferase (ALT), aspartato aminotransferase (AST), 

fosfatase alcalina (ALP), lactato desidrogenase e aumento da concentração sérica de bilirrubina 

(Goldstein et al., 2006; Geisen et al., 2007; Greene et al., 2012). O aumento dos valores da 

ALP e da bilirrubina total são mais frequentemente observados do que o aumento do valor 
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sérico da ALT (Schuller et al., 2015). A concentração de bilirrubina pode estar aumentada no 

soro e na urina, e geralmente é proporcional ao grau de lesão hepática (Greene et al., 2012). 

As alterações eletrolíticas, tais como hipo e hipercalemia, hiper e hipofosfatemia, 

hiponatremia e hipocloremia, são achados comuns na leptospirose canina, correspondendo 

geralmente ao grau de disfunção renal e gastrointestinal. A hipocalemia pode ocorrer devido a 

perdas renais e gastrointestinais de potássio (Goldstein et al., 2006), bem como devido à 

inibição da bomba Na+-K+-ATPase induzida pela infeção (Schuller et al., 2015), enquanto, a 

hipercalemia desenvolve-se apenas em cães com insuficiência renal oligúrica terminal (Greene 

et al., 2012). 

A hipoglicemia está, por vezes, presente quando existe lesão hepática grave (Greene 

et al., 2012). A atividade sérica aumentada da amilase e da lipase podem ser devidas a 

pancreatite ou enterite, mas também podem refletir a diminuição da excreção renal dessas 

enzimas. O aumento sérico de creatina quinase e de troponina I ocorre quando há inflamação 

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

O pH sanguíneo e a concentração sérica de bicarbonato estão diminuídos em animais 

gravemente afetados. Pode ainda estar presente hipoalbuminemia e diminuição da concentração 

da fração de cálcio ligada a proteínas (Greene et al., 2012). 

 

1.8.2.3 URIANÁLISE 

Na análise de urina a maioria dos cães com leptospirose apresenta isostenúria ou 

ocasionalmente hipostenúria. Pode, estar presente, glicosúria secundária a lesão tubular aguda, 

hematúria, piúria e cilindros granulares (Mastrorilli et al., 2007; Kohn et al., 2010; Goldstein, 

2010). A proteinúria está presente na maioria dos casos. A eletroforese de proteínas na urina 

revela que tanto podem estar presentes proteínas de alto peso molecular consistentes com lesão 

glomerular como proteínas de baixo peso molecular com origem tubular (Mastrorilli et al., 

2007; Schuller et al., 2015). As leptospiras não são visíveis no sedimento urinário pela 

microscopia de luz de rotina (Sykes, 2014). 
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1.8.2.4 PERFIL DE COAGULAÇÃO 

Em muitos cães, os parâmetros de coagulação estão dentro dos limites de referência, e 

a trombocitopenia pode ser a única alteração, sugerindo mecanismos hemostáticos 

compensatórios. O grau de trombocitopenia em cães com leptospirose tem sido correlacionado 

com a gravidade das alterações pulmonares e maior mortalidade (Greene et al., 2012). Para 

além de trombocitopenia, várias alterações dos parâmetros hemostáticos foram relatadas em 

cães com leptospirose (Francey et al., 2013), tais como aumento do tempo tromboplastina 

parcial ativada e de protrombina levando à suspeita de CID (Kohn et al., 2010), o aumento dos 

níveis de fibrinogénio, concentração dos produtos de degradação do fibrinogénio, concentração 

do dímero D e redução da atividade da antitrombina (Greene et al., 2012). 

1.8.2.5 IMAGIOLOGIA 

A radiografia torácica de cães com leptospirose pode não apresentar alterações, ou 

revelar padrões pulmonares intersticiais difusos (Sykes, 2014). Inicialmente, as alterações 

radiográficas indicadoras de LPHS, aparecem na região caudodorsal do campo pulmonar, sendo 

bilaterais e não lobares. As lesões podem variar entre um padrão intersticial ligeiro a um padrão 

pulmonar retículo-nodular grave, com infiltrados alveolares focais (Figura 4) (Schuller et al., 

2015). Em alguns cães, ainda pode ser observado um ligeiro derrame pleural (Kohn et al., 

2010). 

Figura 4 - Radiografia torácica lateral de um cão com leptospirose e dispneia grave: observa-se o pulmão com um 
padrão intersticial reticulo-nodular generalizado com consolidações alveolares irregulares (Fonte: Kohn 
et al., 2010). 
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Na ecografia abdominal observam-se frequentemente alterações ao nível dos rins, tais 

como renomegália, aumento da ecogenicidade do córtex e medula renal, pielectasia, e 

acumulação de líquido perirrenal (Figura 5) (Sykes, 2014). Outros achados incluem 

hepatomegália, esplenomegália, evidência de ascite, aumento e hipoecogenicidade do pâncreas, 

espessamento da parede gástrica e intestinal e ligeira linfadenomegália (Adin e Cowgill, 2000; 

Mastrorilli et al., 2007; Kohn et al., 2010). No entanto, segundo Goldstein (2010), não é claro 

com que regularidade e quão específicos estes achados ocorrem em cães com leptospirose.  

 

 

Figura 5 - Imagem de ultrassonografia abdominal mostrando acumulação de fluído perirrenal num cão, com 
insuficiência renal por leptospirose aguda (Fonte: Sykes, 2014). 

 

1.8.2.6 HISTOPATOLOGIA 

Lesões macroscópicas 

Dependendo da gravidade do quadro clínico, o animal afetado pode apresentar 

diferentes tipos de lesões macroscópicas, como icterícia generalizada, mucosas congestionadas, 

petéquias e equimoses difusas na pele, mucosas, serosas e parênquima (Figura 6), ulcerações 

focais na cavidade bucal e língua secundárias a uremia (Greene et al., 2012). Podem ocorrer 

hemorragias e edema no miocárdio, bexiga, adrenais, pâncreas, vesícula biliar e pulmão (Jones 

et al., 1997).  
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Figura 6 – a) Hemorragias petequiais e sufusões na pele das regiões axilar, abdominal e inguinal; b) icterícia nas 
mucosas ocular e oral (Fonte: Souto, 2014). 

Na necrópsia as lesões mais características ocorrem ao nível dos rins, fígado e 

pulmões. Os rins encontram-se tumefactos, hipertrofiados, exibindo áreas hemorrágicas. Ao 

corte, o parênquima renal apresenta alterações na junção córtico-medular. Nesta junção, o 

parênquima renal encontra-se substituído por tecido firme de coloração cinzenta (Jones et al., 

1997; Greene et al., 2012) (Figura 7).  

Figura 7 – a) Rim com hemorragias subcapsulares multifocais; b) corte sagital de rim com hemorragias multifocais 
de formato irregular que se estendem desde a superfície cortical até a junção córtico-medular (Fonte: 
Greenlee et al., 2017). 

No fígado ocorre alteração da coloração e consistência encontrando-se pálido e friável, 

com focos de necrose no parênquima, pode observar-se hepatomegália, com padrão lobular 

hepático acentuado (Figura 8-a) (Greene et al., 2012). 

Os gânglios linfáticos e baço, podem estar de tamanho aumentado e apresentar áreas 

edemaciadas e hemorrágicas (Souto, 2014; Schuller et al., 2015). 
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Os pulmões apresentam hemorragia pulmonar grave, difusa, e edema alveolar afetando 

todos os lobos pulmonares (Figura 8-b) (Greenlee et al., 2005; Klopfleisch et al., 2010). 

 

 

Figura 8 – a) Fígado com marcada acentuação do padrão lobular hepático (Fonte: Tochetto et al., 2012); b) Pulmão 
com hemorragia pulmonar difusa e icterícia na íntima da aorta (Fonte: Souto, 2014). 

 

Lesões microscópicas 

No fígado as principais alterações ocorrem ao nível das suas células, os hepatócitos 

diminuem de tamanho dissociando-se, levando à desagregação da estrutura hepática. Ocorre 

acumulação de pigmento biliar nos canalículos biliares, no interior de células de Kupffer e 

congestão dos vasos portais. Observa-se degeneração vacuolar dos hepatócitos, neutrófilos no 

interior dos sinusóides e infiltrado inflamatório mononuclear nos espaços porta (Tochetto et al., 

2012) (Figura 9). 

No tecido renal observam-se principalmente lesões, ao nível dos túbulos contornados, 

com diferentes graus de degeneração e necrose do epitélio tubular, grande quantidade de 

detritos celulares e cilindros hialinos ou granulares, obstruindo parcial ou totalmente o lúmen 

dos túbulos, observa-se ainda congestão e um infiltrado linfoplasmocitário intersticial 

envolvendo os túbulos renais (Tochetto et al., 2012). 

Na avaliação histopatológica dos pulmões, observa-se hemorragia intersticial e 

alveolar multifocal, de intensidade moderada a grave, acompanhada por deposição de feixes de 

fibrina, infiltrado neutrofílico e histiocitário multifocal, edema ligeiro a moderado e congestão 

difusa moderada (Silva et al., 2017).  
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Figura 9 – a) Corte histológico de fígado, observa-se dissociação dos cordões de hepatócitos e elevado número de 
hepatócitos binucleados; b) Corte histológico de rim, observa-se degeneração e necrose do epitélio tubular 
e infiltrado inflamatório intersticial mononuclear (nefrite intersticial) (Fonte: Tochetto et al., 2012). 

1.8.3 DIAGNÓSTICO LABORATORIAL

São vários os métodos para confirmação de leptospirose. As metodologias utilizadas 

variam entre laboratórios, pelo que é necessário ter em conta a fase de infeção em que o animal 

se encontra para escolher o tipo de amostra e a técnica de diagnóstico adequado (Ellis, 1986). 

1.8.3.1 TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO DIRETO 

Microscopia de fundo escuro 

As leptospiras não são visíveis através da microscopia ótica padrão, uma vez que são 

organismos muito finos (10-20 µm). A utilização de um microscópio de fundo escuro permite 

a observação das leptospiras devido ao brilho emitido pela sua superfície em contraste com o 

fundo escuro (Sykes et al., 2011). 

A observação de leptospiras por microscopia de fundo escuro é uma técnica com baixa 

sensibilidade e especificidade (Burr et al., 2009), sendo necessárias cerca de 104 leptospiras/ml 

para que seja possível a observação de uma célula por campo (Picardeau et al., 2014). 

Esta técnica permite a observação destes organismos em amostras de sangue ou de 

urina. No sangue as leptospiras só são detetadas durante os primeiros dias de infeção, durante 

a fase de leptospirémia. Na urina são visíveis durante a fase de leptospirúria, e a observação da 

amostra deve ser imediata (Levett, 2001). A desvantagem desta técnica, como ferramenta de 

diagnóstico, é a possibilidade da ocorrência de falsos negativos ou falsos positivos, bem como 
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a necessidade de infraestruturas, equipamento e técnicos especializados (Ahmad et al., 2005). 

A técnica é de difícil interpretação, um resultado negativo não exclui a possibilidade de doença, 

não permite a distinção entre leptospiras patogénicas e saprófitas e a presença de filamentos de 

fibrina e outros artefactos na amostra podem ser confundidos com leptospiras (Musso e Scola, 

2013). Assim, esta não deve ser usada como teste de laboratório definitivo, devendo os 

resultados ser confirmados por outros métodos de diagnóstico (Toyokawa et al., 2011). 

 

Técnicas de coloração e Imunohistoquímica 

Os métodos de coloração têm sido utilizados para aumentar a sensibilidade do exame 

de microscopia direta de amostras de sangue, urina e em tecidos de animais suspeitos. Os 

métodos mais usados são a impregnação argêntica Warthin-Starry, Imunofluorescência – 

anticorpos fluorescentes e Imunohistoquímica (Ahmad et al., 2005). A impregnação argêntica 

permite a visualização das leptospiras nos tecidos, uma vez que estas ficam negras e os tecidos 

ficam castanhos ou amarelos. A técnica de imunofluorescência é útil na deteção de antigénios 

de superfícies das leptospiras (Fornazari et al., 2012), em amostras de tecidos, em fluídos como 

o sangue e urina (Greene et al., 2012), e no diagnóstico de infeções fetais (Ellis, 2015). 

 

Cultura e Isolamento em meios específicos 

O isolamento de leptospiras em meios específicos é considerado o método “gold 

standard” de diagnóstico, no entanto, é dificultado pela taxa de crescimento lento das bactérias 

(Adler e de la Peña Moctezuma, 2010). Segundo Ellis (2015), é um método difícil e exigente 

em termos de recursos, que pode demorar até 6 meses, sendo por vezes necessário a utilização 

de vários meios de cultura específicos com adição de diferentes combinações de 

antimicrobianos para se obter o isolamento primário de leptospiras patogénicas. A cultura é 

muito lenta para fornecer orientações de tratamento, mas fornece informações úteis em estudos 

epidemiológicos e sobre medidas de controlo. 

A cultura e o isolamento de leptospiras pode ser feito a partir de amostras de sangue, 

líquido cefalorraquidiano, urina e de tecidos (Loureiro et al., 2013), devendo ser recolhidas 

antes de iniciar a antibioterapia (Picardeau, 2013). Nos primeiros 7 a 10 dias de infeção, na fase 

leptospirémica deve ser recolhido sangue para cultura, após este período as amostras de urina 
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são as ideais, no entanto, são necessárias várias amostras devido à possibilidade de excreção 

intermitente de leptospiras (Greene et al., 2012). 

A inoculação das amostras deve ser efetuada em meios específicos, tais como, o meio 

EMJH sob a forma de meio líquido, semissólido ou sólido contendo polissorbato 80 e albumina 

de soro bovino, suplementado com soro de coelho (0,4%-5%) (Ellis, 2015), o meio modificado 

de Korthof ou o meio semissólido de Fletcher (Faine et al., 2000). 

A contaminação das culturas por outros organismos ocorre frequentemente quando é 

feita a partir de urina ou de tecidos, sendo por isso recomendada a filtração com filtros de 0,22 

µm (Cameron, 2015) ou adição de antibióticos seletivos, como a fosfomicina (400µg/ml), 

trimetropim (20µg/ml), anfotericina B (5µg/ml) e o 5-fluorouracilo (100µg/ml) para inibir a 

contaminação do meio de cultura (Chakraborty et al., 2011). 

O isolamento de leptospiras a partir de urina de carnívoros deve seguir um protocolo 

específico, uma vez que as amostras podem ser contaminadas com leptospiras saprófitas que 

existem no meio ambiente. A cistocentese apoiada por ecografia é o melhor método de obtenção 

de uma amostra não contaminada e com qualidade para tentar o isolamento (OIE, 2014), após 

a colheita a urina deverá manter-se refrigerada (1-2 horas a cerca de 4 - 6ºC) e se possível 

alcalinizada, dado que a urina de canídeos é ácida, fator que leva à morte das bactérias (Paiva-

Cardoso, 2000; OIE, 2014), idealmente deve ser processada imediatamente por centrifugação 

seguida de ressuspensão do sedimento em PBS (para neutralizar o pH) e a solução obtida 

inoculada em meio EMJH semissólido contendo 5-fluorouracilo (Turner, 1970). A incubação 

das culturas é feita a 28-30º C, sendo observadas por microscopia de campo escuro a cada 7-10 

dias (Ellis, 2015), durante pelo menos 13 semanas (Turner, 1970) ou 26 semanas (Ellis, 2015).  

Uma cultura negativa não exclui a possibilidade de o animal estar infetado (OIE, 

2014), dado que a taxa de isolamento a partir da urina é muito baixa, quando não se articula a 

colheita com o laboratório assistente e não se utilizam meios de transporte adequados. 

O tempo necessário para a deteção de uma cultura positiva varia com o serovar e 

número de organismos viáveis presentes na amostra. Serovares menos exigentes, como 

Icterohaemorrhagiae, podem resultar em culturas positivas em menos de 2 semanas mas outros 

mais fastidiosos, podem demorar mais tempo sendo necessária a suplementação com meio 

durante o período de incubação (Ellis, 2015).  
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O isolamento de bactérias desempenha um papel importante em investigações 

epidemiológicas, sendo necessário na identificação de serovares envolvidos em infeções numa 

determinada área geográfica (Desvars et al., 2012). 

 

Diagnóstico Molecular – PCR “Polimerase Chain Reaction” 

A Reação em Cadeia da Polimerase (PCR), tem vindo a ter maior aplicação no 

diagnóstico da leptospirose animal (Pinna et al., 2011; Picardeau, 2013; Ellis, 2015). Esta 

técnica apresenta elevada sensibilidade e especificidade, permitindo o diagnóstico precoce a 

partir da amplificação de quantidades mínimas de ADN (Hernandez-Rodriguez et al., 2011; 

Loureiro et al., 2013), em amostras de sangue, urina, humor aquoso, sémen, líquido 

cefalorraquidiano ou em tecidos (Harkin et al., 2003; Schuller et al., 2015). 

A técnica pode ser dividida em duas categorias, uma com base na deteção de genes 

que estão universalmente presentes na bactéria, como o gene gryB, rrs (16S rRNA) e secY, ou 

na deteção de genes restritos a leptospiras patogénicas como por exemplo lipL21, lipL32, 

lipL41, ligA e ligB (Thaipadunpanit et al., 2011; Loureiro et al., 2013; Ellis, 2015).  

No diagnóstico da leptospirose canina têm sido descritos diversos protocolos cuja 

deteção tem como alvo o gene lipL32/hap 1 (Rojas et al., 2010; Schuller et al., 2015) ou o gene 

23S rDNA (Harkin et al., 2003).  

A técnica aplicada a amostras de sangue pode ser vantajosa no diagnóstico precoce da 

infeção, quando os testes serológicos ainda são negativos, ou em amostras de urina numa fase 

mais tardia da infeção (Paiva-Cardoso, 2009). Pode também revelar-se útil quando se presume 

que o animal poderá evidenciar anticorpos decorrentes da vacinação, dado que pela TAM são 

indistintos dos induzidos pela doença (Sykes, 2014). Geralmente, as leptospiras encontram-se 

no sangue durante um período de 10 dias após a infeção e só mais tarde na urina (Greenlee et 

al., 2005). No entanto, podem ocorrer variações dependendo da resposta imunitária do 

hospedeiro e da estirpe infetante (Schuller et al., 2015). Como é difícil determinar em que fase 

se encontra a infeção, recomenda-se que sejam testadas amostras de sangue e de urina dos 

animais suspeitos antes de iniciar o tratamento antimicrobiano (Sykes, 2014). 

A deteção de ADN leptospírico numa amostra de sangue de um animal com sinais 

clínicos compatíveis com leptospirose é altamente sugestivo de leptospirose aguda. Uma 

amostra de urina positiva indica excreção renal, e pode ocorrer em animais com infeção aguda 
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e/ou portadores renais crónicos. Assim, a PCR é o teste de eleição para detetar portadores renais 

de leptospiras. Resultados negativos no sangue ou na urina não descartam a possibilidade de 

infeção, pois a leptospirémia é transitória, a excreção renal pode ser tardia e intermitente e ainda 

pode ser afetada pela administração prévia de antibióticos (Schuller et al., 2015). Segundo 

Sykes (2014), podem ocorrer resultados falsos positivos devido ao uso de protocolos que 

detetam serovares saprófitas. Segundo o painel do European consensus statement on 

leptospirosis (Schuller et al., 2015), os resultados devem ser interpretados com cautela e, em 

conjunto com a TAM, tendo sempre em atenção o contexto clínico. Em termos 

epidemiológicos, a técnica não fornece informação quanto ao serovar infetante (Sykes, 2014).  

Recentemente, a PCR convencional tem vindo a ser substituída pela PCR quantitativa 

em tempo real (RTq-PCR). Esta técnica combina a amplificação e deteção do produto a 

amplificar no mesmo recipiente de reação, possuindo elevada sensibilidade, especificidade, 

sendo mais rápida e com menor risco de contaminação (Ahmed et al., 2009; Musso e Scola, 

2013). Apesar das vantagens o uso da RTq-PCR no diagnóstico laboratorial, a técnica é pouco 

utilizada em medicina veterinária, pois tem ainda custos muito elevados (Loureiro et al., 2013). 

1.8.3.2 TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO INDIRETO 

Técnica de Aglutinação Microscópica - TAM 

A TAM é considerada o teste de referência pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 

para o diagnóstico de leptospirose em humanos (WHO, 2003) e em animais (OIE, 2014). Esta 

técnica consiste na mistura em volumes iguais e em várias diluições de soros suspeitos com 

culturas de leptospiras vivas, para avaliação do grau de aglutinação e determinação do título de 

anticorpos (IgM e IgG, em simultâneo) em microscopia de fundo escuro. O título final da reação 

é determinado pela maior diluição que apresenta 50% ou mais das leptospiras aglutinadas, 

quando comparado com uma cultura controlo diluída a 1:2, em tampão fosfato salino (PBS) 

(OIE, 2014). 

A técnica deverá ser realizada utilizando uma bateria de antigénios (estirpes vivas) 

representativa dos principais serogrupos patogénicos conforme indicado pela OMS em 

colaboração com a Sociedade Internacional de Leptospirose (WHO, 2003) e OIE (2014), bem 

como estirpes isoladas da área geográfica de proveniência das amostras a serem analisadas 

(Levett, 2001; Paiva-Cardoso, 2009; OIE, 2014). A utilização de um número elevado de 
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antigénios permite aumentar em simultâneo o valor de sensibilidade e especificidade da prova 

(OIE, 2014). A maioria dos laboratórios utilizam um reduzido número de serovares na prova o 

que aumenta a probabilidade de obtenção de falsos negativos (Musso e Scola, 2013).  

A utilização de uma maior variedade de estirpes permite revelar a presença de infeções 

por serovares, não detetados anteriormente. Geralmente os títulos de anticorpos obtidos com 

estirpes isoladas localmente são superiores ao observado com as correspondentes estirpes de 

referência do mesmo serovar (coleções dos laboratórios de referência) dado que o número de 

subculturas sendo mais elevado potencia a perda de virulência pela seleção das bactérias mais 

adaptadas às condições de cultura in vitro (Levett, 2001; OIE, 2014). 

A TAM é uma técnica complexa de controlar, executar e interpretar, pois: i) é 

necessária a manutenção de culturas de leptospiras vivas; ii) a passagem semanal das culturas 

representa risco para os técnicos do laboratório; iii) risco de contaminação cruzada das culturas, 

exigindo a verificação periódica de cada serovar cultivado; iv) o título de aglutinação é 

influenciado pelo meio de cultura, pela idade e densidade da cultura; v) a determinação final do 

título requer a interpretação de padrões visuais complexos necessitando de técnicos experientes 

(Ahmad et al., 2005). 

A interpretação da TAM é particularmente complicada em amostras recolhidas durante 

a fase aguda da doença em que ocorre um elevado grau de reações cruzadas entre estirpes de 

diferentes serogrupos. Poderá ocorrer reatividade cruzada entre serovares do mesmo serogrupo 

e entre estirpes de serogrupos diferentes (“reações paradoxais”). Assim, um soro que tenha 

anticorpos contra um serovar infetante poderá reagir de forma cruzada com outros serovares 

presentes na bateria, sendo o título destes por regra mais baixo (OIE, 2014). Portanto, a prova 

indica o serogrupo presuntivo ao qual pertence o serovar infetante, fornecendo informação 

relevante acerca das estirpes circulantes numa determinada população e região (Levett, 2001; 

Ahmad et al., 2005). Apesar de a TAM permanecer o teste serológico de referência para o 

diagnóstico da leptospirose, apenas o isolamento do agente permite inequivocamente a 

identificação do serovar infetante (OIE, 2014). 
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ELISA – “Enzyme-linked Immunosorbent Assay” 

Devido às limitações e complexidade na interpretação da TAM, vários testes 

serológicos baseados na técnica de ELISA têm vindo a ser desenvolvidos com o propósito de a 

substituir ou complementar (Levett, 2004).  

A técnica de ELISA ou ensaio de imunoabsorção enzimática é um teste 

imunoenzimático que permite a deteção de imunoglobulinas específicas IgM e IgG, permitindo 

assim a distinção entre infeção aguda ou crónica (Sykes, 2014). Os anticorpos IgM tornam-se 

detetáveis durante a primeira semana de infeção, podendo a sua deteção ser potencialmente 

mais precoce relativamente à TAM, desde que a amostra seja recolhida no início da fase aguda 

da doença (Levett, 2004). A técnica apresenta maior sensibilidade em comparação com a TAM 

(Bernad, 1993), no entanto a especificidade é determinada pelo tipo de antigénio usado para 

cada situação (Ellis, 1986).  

O teste é fácil de realizar e de padronizar (Hartman, 1986), não sendo necessária a 

manutenção de culturas vivas em laboratório, ser realizada por técnicos experientes e evitar o 

risco de infeção destes, permite ainda diferenciar entre infeção ativa de exposição anterior ao 

agente patogénico e detetar títulos baixos de anticorpos (Cousins et al., 1991). 

Um resultado positivo por ELISA não fornece indicação de qual o serogrupo infetante 

e não é suficiente para diagnosticar um caso de leptospirose, devendo ser confirmado com 

TAM, PCR ou cultura (Safiullah et al., 2009; Picardeau et al., 2014).  

Testes rápidos – “Lateral Flow Assays” 

Recentemente foram desenvolvidos diversos testes rápidos para deteção de anticorpos 

IgM e/ou IgG como ferramenta de triagem para a leptospirose canina (Abdoel et al., 2011; Lizer 

et al., 2018). Estes testes não substituem a TAM na confirmação do diagnóstico, mas são 

rápidos, convenientes e fáceis de usar na clínica pelo médico veterinário sem a necessidade de 

equipamento de laboratório específico, têm a vantagem de fornecer indicação diagnóstica antes 

da disponibilidade dos resultados da TAM e PCR. Além disso permitem a deteção precoce de 

anticorpos quando o resultado da TAM ainda é negativo (Troìa et al., 2018).  

Os testes disponíveis no mercado sob a forma de “kit” laboratorial foram 

desenvolvidos com diferentes preparações antigénicas. As principais preparações antigénicas 

usadas nestes testes de imunocromatografia são constituídas por extratos celulares do antigénio 
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como lipopolissacarídeos da membrana - LPS (Royal Tropical Institute – Lepto dog IgM Flow 

assay) (Abdoel et al., 2011) ou por lipoproteínas da membrana externa como LipL32 (SNAP 

Lepto® da IDEXX Laboratories) (Todd-Jenkins, 2017). 

Em geral, os antigénios utilizados não reconhecem a diversidade de serovares 

circulantes numa determinada região (Picardeau et al., 2014). Segundo um estudo realizado por 

Azócar-Aedo et al., (2017), em cães com suspeita de leptospirose, o teste de 

imunocromatografia demonstrou ter baixa sensibilidade (29,7%) e elevada especificidade 

(96,7%) quando comparado com a TAM. 

Estes testes demonstram valor limitado em investigações epidemiológicas ou no 

diagnóstico de doença crónica, onde o importante é a determinação do serovar infetante (Ellis, 

2015). 

Métodos de diagnósticos rápidos e fáceis de usar para leptospirose canina, podem ser 

ferramentas importantes na prática clínica, mas são necessários estudos adicionais de modo a 

obter informações sobre a sua utilidade diagnóstica, uma vez, que estes testes podem não ter o 

mesmo desempenho em diferentes localizações geográficas, contextos clínicos e 

epidemiológicos (Azócar-Aedo et al., 2017). 

 

 TRATAMENTO E PROFILAXIA 

O tratamento da leptospirose canina consiste na combinação de antibioterapia e 

tratamento de suporte das diferentes manifestações clínicas (Goldstein, 2010) que possam estar 

envolvidas, sejam elas renais, hepáticas ou pulmonares (Schuller et al., 2015).  

O grau de tratamento de suporte depende da condição clínica do animal e do grau de 

envolvimento orgânico, como são possíveis múltiplas manifestações clínicas, o plano 

terapêutico deve ser baseado na avaliação clínica e laboratorial (Schuller et al., 2015).  

 

1.9.1 ANTIBIOTERAPIA 

A antibioterapia é essencial para a eliminação da bacterémia e redução da leptospirúria 

reduzindo o risco de transmissão a outros animais domésticos e selvagens bem como aos 

humanos (Goldstein, 2010). 
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Perante a evidência de sinais clínicos graves e devido ao risco elevado de transmissão, 

é recomendado que cães suspeitos de leptospirose iniciem a terapia antibacteriana após a 

recolha de amostras e antes da confirmação do diagnóstico (Goldstein, 2010; Schuller et al., 

2015). Os antibióticos normalmente reduzem a temperatura, a leptospirémia após algumas 

horas de administração, e também complicações clínicas por vezes fatais, como a insuficiência 

renal ou hepática (Greene et al., 2012).  

A penicilina e seus derivados são os antibióticos de eleição para a eliminação da 

leptospirémia (Sessions e Greene, 2004; Goldstein, 2010; Schuller et al., 2015), mas estes não 

são eficazes na eliminação do estado de portador renal (Sessions e Greene, 2004). A escolha do 

antibiótico inicial a usar depende se o animal tolera o tratamento com doxiciclina por via oral, 

uma vez que é comum estes apresentarem sinais gastrointestinais, como vómito, ou se 

encontrarem muito debilitados, neste caso é recomendada a administração parenteral com um 

derivado da penicilina – penicilina G, ampicilina ou amoxicilina, para combater a fase de 

leptospirémia (Sessions e Greene, 2004; Schuller et al., 2015). 

As doses administradas devem ser ajustadas de acordo com as alterações renais que os 

animais possam apresentar, uma vez que a penicilina e seus derivados são eliminados pelos 

túbulos renais (Polzin et al., 2000), assim em cães com insuficiência renal aguda de grau 4 e 

valores de creatinina elevados (> 440 µmol/L) a abordagem mais segura será aumentar para o 

dobro o intervalo entre doses (Schuller et al., 2015) (Tabela 2). 

Quando a administração oral for possível é aconselhada a administração de doxiciclina 

durante 14 dias (Schuller et al., 2015), pois apresenta uma maior absorção quando comparada 

com outros fármacos (Greene et al., 2012) e as doses não precisam de ser ajustadas no caso de 

animais com insuficiência renal pois esta é eliminada nas fezes (Polzin et al., 2000).  

Após a resolução da azotemia e o fim da terapia com penicilina outras classes de 

antibióticos como: tetraciclinas, eritromicina, aminoglicosídeos ou fluoroquinolonas, podem 

ser usados para eliminação das leptospiras do tecido renal, isto é, para eliminação do estado de 

portador renal (Sessions e Greene, 2004). Os melhores fármacos nesta situação são a 

dihidroestreptomicina, a estreptomicina (McDonough, 2001) ou a doxiciclina durante 3 

semanas (Goldstein, 2010). O uso de aminoglicosídeos não é aconselhado até a função renal 

estar restabelecida (McDonough, 2001), sendo necessária a monitorização desta para deteção 

de lesões nos túbulos renais secundária à administração de aminoglicosídeos (Sessions e 

Greene, 2004). Estudos efetuados, por Bolin (1996), em ratos e suínos com diversos grupos de 
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fármacos, demonstraram que a ampicilina e as cefalosporinas não são eficazes na eliminação 

das leptospiras de tecidos nem fluidos corporais, enquanto as tetraciclinas e os macrólidos como 

a eritromicina são eficazes. Segundo Truccolo et al., (2002) citado por Schuller et al., (2015), 

as fluoroquinolonas não são aconselhadas no tratamento de cães com leptospirose.  

 

Tabela 2 - Lista de alguns antibióticos recomendados no tratamento de leptospirose. 

Antibiótico Dose Autor 

Penicilina G 2.000-40.000 U/kg, IM/SC/IV, a cada 12 h durante 21 dias Greene et al., 2012 

Ampicilina 20-40mg/kg PO, a cada 8 h durante 21 dias  

20-30mg/kg, IV, a cada 6-8 h  

Greene et al., 2012 

Schuller et al., 2015 

Amoxicilina 10-20mg/kg, PO, a cada 8-12 h durante 21 dias 

20-30mg/kg, a cada 6-8 h 

Greene et al., 2012 

Schuller et al., 2015 

Doxiciclina 5mg/kg, PO, a cada 12 h ou 10 mg/kg, PO, a cada 24 h  

5mg/kg, PO/IV a cada 12 h durante 21 dias 

5mg/kg, PO, a cada 12 h durante 21 dias 

Schuller et al., 2015 

Greene et al., 2012 

Goldstein, 2010 

Dihidroestreptomicina 10-15mg/kg, IM, a cada 12 h durante 14 dias  McDonough, 2001 

Estreptomicina 10-15mg/kg, IM, a cada 12 h durante 14 dias  McDonough, 2001 

Tetraciclina 22mg/kg, PO, a cada 8 h durante 21 dias Greene et al., 2012 

Eritromicina 15-20mg/kg, PO/IV, a cada 8-12h durante 14 dias  Greene et al., 2012 

Azitromicina 20mg/kg, PO, a cada 24h durante 21 dias  Greene et al., 2012 

 

1.9.2 TRATAMENTO DE SUPORTE 

O tratamento de suporte depende da gravidade da infeção, do grau de desidratação, do 

comprometimento renal e do estado geral do animal antes da infeção. A ocorrência de vómitos 

e diarreia pode provocar alterações eletrolíticas graves e acidose, sendo necessária a 

administração IV de uma solução cristalóide (Sessions e Greene, 2004). 

A administração de fluidoterapia tem carácter urgente para prevenir o risco de lesão 

renal aguda (Goldstein, 2010), mas em animais com alterações pulmonares esta deve ser 

moderada uma vez que estes animais apresentam uma menor tolerância ao excesso de fluídos 

iatrogénicos (Schuller et al., 2015). A escolha do fluído a administrar deve ter em conta os 
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parâmetros obtidos nos exames complementares. Os cães que desenvolvem anúria, oligúria ou 

são refratários à fluidoterapia podem beneficiar com hemodiálise. Em animais oligúricos deverá 

ser ponderada a diurese com a administração fluídos isotónicos e de diuréticos osmóticos, como 

a furosemida ou glucose a 10% (Sessions e Greene, 2004). 

Em casos graves pode ser benéfico a colocação de um cateter na jugular para, recolha 

frequente de amostras de sangue, administração de fluídos em doses elevadas ou medição das 

pressões venosas centrais (Greene et al., 2012).  

Quando estão presentes sinais gastrointestinais e dependendo do grau de uremia, pode 

ser usada uma combinação de antieméticos e protetores gástricos (bloqueadores dos recetores 

H2, sucralfato) (Sessions e Greene, 2004; Schuller et al., 2015). 

O controlo da dor é particularmente importante nas fases iniciais da doença devido à 

tumefação dolorosa dos rins, dores musculares, articulares e gastrointestinais, podendo ser 

usados opióides incluindo buprenorfina ou fentanil (Schuller et al., 2015). O tratamento das 

alterações hepáticas é predominantemente de suporte, o uso de antioxidantes e colaréticos é 

frequente, mas não foi avaliado em cães com leptospirose. Segundo Schuller et al. (2015), na 

maioria das vezes, os animais apresentam uma melhoria significativa da função hepática 

quando se inicia a administração oral de doxiciclina. Segundo Kohn et al. (2010), foram 

reportados vários casos de LPHS, que segundo os autores, é uma manifestação grave de 

leptospirose e é a principal causa de morte em determinadas regiões. No entanto, como ainda 

permanecem por explicar os mecanismos exatos da patogenia, o tratamento passa pela 

minimização da manipulação do animal, redução do stress, controlo da hipertensão, bem como, 

prevenção da sobrehidratação ou hipervolémia (Francey et al., 2013). Dependendo do grau de 

hemorragia pulmonar, pode ser necessário o fornecimento de oxigénio e, em casos graves, 

ventilação mecânica (Schuller et al., 2015).  

As alterações hemostáticas variam com a gravidade e têm origem multifatorial. As 

petéquias e equimoses podem ser indicativo de vasculite associada a trombocitopenia, ou em 

casos graves devido à ocorrência de CID (Sessions e Greene, 2004). A trombocitopenia é 

comum em cães com leptospirose, mas raramente necessita de terapia específica. No caso de 

CID, o tratamento passa pela transfusão de plasma (Schuller et al., 2015) ou de sangue total 

(Sessions e Greene, 2004). A administração de heparina deixou de ser aconselhada, a não ser 

que ocorra hipercoagulação (Schuller et al., 2015). 
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O tratamento e profilaxia de cães coabitantes de canídeos com leptospirose, pode ser 

efetuado com a administração de 5mg/kg a cada 12h ou 10mg/kg a cada 24h de doxiciclina, 

durante 14 dias (Schuller et al., 2015). 

A recuperação da doença implica a resolução da azotemia e de outras alterações 

eletrolíticas, metabólicas e bioquímicas. Os cães que recuperam podem apresentar insuficiência 

renal transitória ou permanente sendo nestes casos, necessária terapêutica de longo prazo para 

a IRC (Wohl, 1996). A recuperação da função renal pode-se prolongar por vários meses após o 

início do tratamento, nesta fase não é necessária hospitalização desde que o animal mantenha 

os níveis adequados de hidratação e ingestão de alimento. Alguns animais aparentemente 

recuperados e com concentrações normais de creatinina podem ter lesões no parênquima renal, 

e posteriormente, desenvolver IRC, sendo nestes casos recomendada a monitorização a longo 

prazo da função renal (Kis et al., 2012). Após a alta hospitalar, o animal deve ser avaliado 

passado uma semana, e depois a cada 1 a 3 semanas até estabilização clínica, a monitorização 

deve ser prolongada a intervalos de 1, 3 e 6 meses. A avaliação clínica nesta fase deve incluir 

a realização de hemograma, bioquímica sérica e análise de urina tipo II (Schuller et al., 2015). 

 

1.9.3 PREVENÇÃO 

A prevenção da leptospirose exige uma ação concertada entre medidas profiláticas e 

sanitárias (Nóbrega, 2001). Erradicar as leptospiras do meio ambiente não é possível, sendo 

necessário conhecer o seu ciclo epidemiológico e os fatores de risco, pelo que as medidas de 

profilaxia centram-se principalmente no aumento da imunidade do hospedeiro, e na diminuição 

das formas de transmissão (McDonough, 2001).  

Em termos de profilaxia sanitária, o contacto dos cães com animais selvagens 

reservatórios do agente deve ser limitado, nomeadamente roedores, outros animais domésticos, 

fómites ou água contaminada mesmo em áreas urbanas (Goldstein, 2010). As jaulas e locais 

onde os animais doentes ou suspeitos estiveram alojados deverão ser limpas e desinfetadas 

(McDonough, 2001). 

Deve ser dada particular atenção ao controlo de roedores pois estes são os principais 

hospedeiros de manutenção de leptospiras patogénicas (Greene et al., 2012). Outra medida 

importante passa pela proteção da água e do alimento, retirando comedouros e bebedouros do 

exterior sobretudo durante a noite, e armazenar o alimento seco em contentores herméticos para 



41 

impedir o acesso e posterior contaminação por roedores. Os cães devem ser impedidos de caçar 

e de ingerir roedores ou fauna selvagem potencialmente infetada (WHO, 2003).  

As águas estagnadas devem ser drenadas e deve-se impedir o acesso a poças e a 

charcos, nas quais as leptospiras permanecem viáveis por longos períodos de tempo. O acesso 

de cães e outros animais a lixeiras, contentores, depósitos e aterros de resíduos domésticos, 

públicos ou industriais deverá ser impedido (Faine et al., 2000).  

Os cães que tenham tido contacto direto ou indireto com animais infetados devem ser 

tratados com fármacos antibacterianos como medida profilática (Van de Maele et al., 2008). 

1.9.4 VACINAÇÃO 

Em relação à profilaxia médica no controlo da leptospirose canina, a vacinação é 

essencial e é considerada como a principal linha de defesa contra a doença. A vacinação dos 

cães tem como objetivo, prevenir a leptospirémia, reduzir a gravidade dos sinais clínicos e 

prevenir a localização renal.  

As vacinas previnem o desenvolvimento da doença, mas nem sempre previnem a 

localização renal, não impedindo a excreção renal para o ambiente. Desta forma, um cão 

vacinado e infetado não adoece, mas pode apresentar leptospirúria temporária. As vacinas 

utilizadas atualmente contêm bacterinas que estimulam o sistema imunitário pela opsonização 

das bactérias que resulta da apresentação dos antigénios de membrana, LPS e proteínas de 

membrana externa (Van de Maele et al., 2008). 

As vacinas contra a leptospirose surgiram na década de 1960 (Ellis, 2010). Os 

serogrupos Icterohaemorrahagiae e Canicola eram os mais observados em todo mundo, tendo 

sido desenvolvidas vacinas contendo antigénios inativos para estes serogrupos (Ellis, 2010; 

Klaasen et al., 2013). Recentemente outros serogrupos como Grippotyphosa, Australis e 

Pomona aumentaram de importância como agentes causadores de leptospirose em cães (Harkin 

et al., 2003; Langston e Heuter, 2003; Greene et al., 2012). Entre os vários serovares de 

Leptospira não existe ou é diminuta a imunidade cruzada (André-Fontaine, 2006; Greene et al., 

2012), não existindo no presente um protocolo vacinal que forneça proteção contra todos os 

serovares emergentes (Van de Maele et al., 2008). Um estudo realizado por Ellis (2010), 

recomendou que na Europa se devia continuar a incluir nas vacinas antigénios dos serogrupos 
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Canicola e Icterohaemorrhagiae, e adicionalmente antigénios dos serogrupos Grippotyphosa e 

Australis. 

Em Portugal, atualmente a vacinação consiste na administração de bacterinas 

bivalentes contendo Leptospira interrogans serogrupo Icterohaemorrhagiae e serogrupo 

Canicola. Recentemente novas vacinas foram desenvolvidas na Europa e colocadas no 

mercado, duas trivalentes (Versican DHPPi/L3®; Eurican DAP-L multi®) com a adição de 

Leptospira kirschneri Grippotyphosa e duas tetravalentes (Nobivac L4®; Versican Plus 

DHPPi/L4®) com a adição de Leptospira interrogans Australis serovar Bratislava e Leptospira 

kirschneri Grippotyphosa.  

Nos Estados Unidos da América estão disponíveis no mercado quatro vacinas caninas 

tetravalentes, que incluem antigénios de quatro serogrupos – Icterohaemorrhagiae, Canicola, 

Grippotyphosa e Pomona (Klaasen et al., 2013).  

Segundo Schuller et al. (2015), todos os cães devem ser vacinados regularmente, 

independentemente do seu estilo de vida. Após a primovacinação com duas administrações com 

um intervalo de três a quatro semanas é recomendada a revacinação anual para todos os cães 

independentemente da raça. No entanto, alguns veterinários aconselham uma vacinação mais 

frequente em animais com elevado risco, como cães de caça de regiões com elevada prevalência 

da doença. Cães vacinados com vacinas bivalentes devem ser vacinados posteriormente com 

vacinas tetravalentes de modo a aumentar a proteção. 

 

  ASPETOS DE SAÚDE PÚBLICA 

A leptospirose é uma zoonose com distribuição mundial (Langston e Heuter, 2003). 

Nos humanos, a leptospirose surge após um período de incubação de 2 a 20 dias, com um 

quadro clínico compatível com síndrome gripal, com sintomas como, hipertermia, mialgia, 

cefaleias, calafrios e conjuntivite, ocorrrendo nos casos mais graves, falência grave de múltiplos 

órgãos, com insuficiência renal, hepática, LPHS ou aborto durante a gravidez (Sykes, 2014). 

As implicações da leptospirose canina na saúde pública variam geograficamente 

(Levett, 2001). Nos países desenvolvidos, a leptospirose humana é considerada uma doença 

ocupacional, a maioria dos casos ocorre por se realizarem atividades que envolvem contacto 

com animais, tais como, a caça, a pesca, trabalhar em matadouros, em explorações agrícolas ou 
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pecuárias, estações de tratamento de esgotos e a atividade veterinária. As atividades recreativas, 

como a natação, canoagem, pesca, espeleologia ou “rafting”, também estão associadas a um 

risco significativo de exposição devido à possibilidade de contacto com água ou solo 

contaminados por leptospiras patogénicas (Haake e Levett, 2015).  

Nos países em desenvolvimento, os cães errantes podem ser uma fonte de infeção para 

os humanos, embora os roedores sejam a principal fonte de disseminação e de infeção por 

leptospiras patogénicas. Em países de clima tropical, as inundações sazonais estão diretamente 

relacionadas com surtos da doença (Sykes, 2014).  

De modo a reduzir o risco de transmissão em ambiente hospitalar, todos os cães com 

insuficiência renal devem ser tratados como suspeitos de leptospirose até que seja determinado 

o diagnóstico (Sykes et al., 2011). As deslocações de cães suspeitos de leptospirose no hospital

devem ser minimizadas e as áreas de contacto devem ser desinfetadas. Idealmente, os cães

devem ser examinados e tratados de preferência num local isolado e afastado dos outros

animais, devem ser colocados em jaulas ao nível do chão devidamente identificadas com

etiquetas de advertência (Sykes et al., 2011).

O contacto com urina e outros fluídos de animais suspeitos ou infetados deve ser 

evitado com o uso de luvas, devem ser usadas batas descartáveis, máscaras e óculos de proteção 

ao executar tarefas que possam provocar respingos, as mãos devem ser posteriormente lavadas 

com água e sabão (Guerra, 2009). No fim de cada utilização, os termómetros e estetoscópios 

devem ser cuidadosamente limpos e desinfetados (Van de Malae et al., 2008). 

A urina deve ser recolhida por meio de um cateter urinário ou passear os cães com 

frequência para que a micção não ocorra no hospital, e ocorra numa área restrita, de preferência 

de superfície impermeável, livre de matéria orgânica, fácil de lavar e desinfetar (Azócar-Aedo 

et al., 2014). A urina de cães com leptospirose pode ser inativada com várias soluções 

desinfetantes, incluindo desinfetantes à base de iodo e compostos quarternários de amónio 

(Sykes, 2014). As jaulas devem ser cuidadosamente limpas e desinfetadas diariamente, as 

camas descartáveis devem ser colocadas em sacos de risco biológico. O sangue, urina e tecidos 

de cães suspeitos devem ser tratados como resíduos biológicos (Guerra, 2009). Todo o pessoal 

técnico (radiologia, laboratório) que possa ter contacto direto ou indireto com um cão suspeito 

deve ser informado sobre os riscos (Sykes et al., 2011). 

Ao diagnosticar a doença, os veterinários devem informar os proprietários do potencial 

zoonótico e recomendar que procurem atendimento médico caso fiquem doentes no momento 
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em que o seu cão é diagnosticado. Além disso, crianças, mulheres grávidas e pessoas 

imunodeprimidas não devem ter contacto com o animal enquanto este estiver em tratamento. 

Os proprietários devem ser avisados de que, se o seu cão estiver infetado, devem evitar o 

contacto com urina, fezes ou saliva. Devem usar luvas e roupa de proteção quando cuidam do 

seu cão, limpam as superfícies que possam estar contaminadas e garantir que o seu animal de 

estimação recebe o plano de tratamento pré-estabelecido (Azócar-Aedo et al., 2014). 

Os cães durante o tratamento devem ficar num local confinado, de superfície 

impermiável de fácil lavagem e desinfeção, se tal não for possível devem ser levados a urinar a 

locais afastados da água, de outros animais e pessoas, especialmente crianças. Devem ser 

usados desinfetantes domésticos de rotina para limpar possíveis micções que possam ocorrer 

em ambientes fechados, e lavar sempre as mãos após manipular o cão (Sykes, 2014). 

Os proprietários devem ser informados de que os cães provavelmente contraíram 

leptospirose por contacto direto ou indireto com animais silvestres ou domésticos, o que pode 

representar um risco contínuo de infeção humana e para o animal (Schuller et al., 2015). Assim, 

o controlo de roedores é essencial na diminuição do risco de contacto com urina infetada 

(Guerra, 2009). 
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OBJETIVOS 

Os principais objetivos do presente trabalho centraram-se no estudo serológico de 

amostras sanguíneas de canídeos com sinais clínicos compatíveis com leptospirose, 

provenientes do norte e centro de Portugal. Para a concretização dos objetivos propostos foi 

utilizada a seguinte metodologia: 

a) Deteção de anticorpos anti-Leptospira através da técnica de aglutinação

microscópica – técnica serológica de referência; 

b) Determinação do título de anticorpos e o potencial serogrupo da estirpe infetante;

c) Desenvolvimento de um protocolo de deteção de ADN leptospiral (PCR) em

amostras de soro de canídeos seronegativos à TAM; 

c) Análise estatística dos dados demográficos da população alvo, dos sinais clínicos

predominantes e métodos complementares de diagnóstico reportados pelos médicos 

veterinários. 

Compreender a importância da leptospirose neste reservatório animal é de 

fundamental importância para a elaboração de ferramentas de controlo desta zoonose em várias 

regiões do País, minimizando as implicações na Saúde Pública, sanidade dos animais 

domésticos e na fauna selvagem. 
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METODOLOGIA 

ÁREA DE ESTUDO 

Os soros analisados eram provenientes da coleção de soros da Unidade de Leptospirose 

e Borreliose de Lyme, do Departamento de Ciências Veterinárias da Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro. Os soros analisados pertenciam a canídeos provenientes da zona norte e 

centro de Portugal, consultados em centros de atendimento médico veterinário, clínicas e 

hospitais veterinários, durante o período de 2001 a 2010. 

AMOSTRAGEM 

Para a realização do trabalho prático foram utilizadas 80 amostras de soro, obtidas a 

partir da recolha de sangue de cães com sinais clínicos compatíveis com leptospirose. As 

amostras de sangue foram posteriormente centrifugadas a 3500 rotações por minuto, durante 

15 minutos tendo sido depois transferidos os soros para microtubos e conservados a -20ºC, 

temperatura na qual permaneceram até serem analisados. Os dados clínicos de cada animal – 

identificação do animal, raça, idade, sexo, peso, temperatura, sinais clínicos, entre outros – 

foram registados em fichas clínicas individuais (ANEXO I) às quais foi possível o acesso.  

ANTIGÉNIOS UTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DA TAM 

O teste de aglutinação microscópica pode efetuar-se usando antigénios vivos ou 

antigénios inativados (fundamentalmente, por tratamento com formaldeído a 2%). Os 

antigénios inativados tendem a apresentar estabilidade durante períodos de tempo mais extensos 

e a sua suscetibilidade à contaminação é inferior. No entanto, a utilização de estirpes de 

leptospiras vivas torna a técnica mais sensível, apesar dos riscos acrescidos para os operadores 

e de exigir um maior cuidado na manutenção dos antigénios, tornando o procedimento moroso 

e complexo (Cerqueira e Picardeau, 2009; Paiva-Cardoso, 2009).  

No presente trabalho, o estudo serológico, foi realizado usando uma bateria de estirpes 

vivas de Leptospira. Para tal, foi necessária a manutenção de culturas de leptospiras patogénicas 
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tendo em conta que fatores como a idade e densidade das culturas utilizadas influenciam os 

títulos de aglutinação detetados.  

 SELEÇÃO DAS ESTIRPES A UTILIZAR COMO ANTIGÉNIOS 

A escolha das estirpes a utilizar como antigénios na TAM é decisiva na obtenção de 

elevados valores de sensibilidade e especificidade na prova de referência. Os critérios de 

seleção devem obedecer às recomendações da WHO (2003), segundo a qual a bateria de 

leptospiras a escolher deverá ser constituída por estirpes representativas dos serogrupos mais 

relevantes e ainda ter em consideração os dados epidemiológicos da região de proveniência dos 

animais analisados, possibilitando a inclusão de estirpes com importância local, aumentando 

assim a sensibilidade da prova.  

Para formar o painel de estirpes a testar, foram selecionados 18 antigénios para 

utilização no estudo serológico, tendo em conta informação epidemiológica sobre os serovares 

que afetam com frequência os canídeos na Europa (Francey, 2010; Sykes et al., 2011; Schuller 

et al., 2015) e as reatividades observadas em Portugal em diversos hospedeiros domésticos e 

selvagens (Rocha, 1990; Collares-Pereira, 1991; Collares-Pereira et al., 1997; Collares-Pereira 

et al., 2000; Rocha et al., 2004; Paiva-Cardoso et al., 2013). Selecionaram-se, adicionalmente, 

estirpes correspondentes a isolados nacionais e estirpes de referência (Tabela 3). A bateria de 

antigénios constituída por estirpes de referência e isolados nacionais foi cedida 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). 
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Tabela 3 - Lista de antigénios utilizados na técnica de aglutinação microscópica (estirpes de referência e isolados 
nacionais). 

Estirpes de referência 
Serogrupo Serovar Estirpe 
Australis Bratislava Jêz Bratislava 
Autumnalis Autumnalis Akiyami A 
Bataviae Bataviae Van Tienen 
Canicola Canicola Hond Utrecht IV 
Celledoni Celledoni Celledoni 
Cynopteri Cynopteri 3522C 
Grippotyphosa Valbuzzi Valbuzzi 
Hebdomadis Hebdomadis Hebdomadis 

Mini Mini Sari 
Panama Panama CZ 214 
Pomona Mozdok 5621 
Sejroe Hardjobovis Lely 607 
Sejroe Wolffi 3705 
Tarassovi Tarassovi Perepelitsin (Mitis Johnson) 
Isolados Nacionais 
Serogrupo Serovar Estirpe 
Icterohaemorrhagiae Icterohaemorrhagiae RGA (isolamento Açores)  
Icterohaemorrhagiae Copenhageni M20 (isolamento Açores) 

Ballum Arborea 
Arboreae (isolamento 
continente-Pancas) 

Pomona Altodouro Rim 139 (isolamento UTAD) 

PREPARAÇÃO DOS MEIOS DE CULTURA 

Para a preparação do meio de cultura líquido EMJH, foi usado um copo volumétrico 

de 1L no qual se dissolveu 2,3 g de meio Bacto Leptospira Medium Base EMJH (DIFCOTM) 

em 900 ml de água destilada esterilizada. O meio após ajuste do valor de pH a 7,4 ± 0,2 foi 

colocado num frasco de vidro estéril com capacidade de 1L sendo de seguida autoclavado a 

121ºC durante 15 minutos (min). Após o arrefecimento do meio de cultura, foi-lhe adicionado 

100 ml de suplemento Leptospira Enrichment EMJH (BD DIFCOTM) e 20 ml de soro de coelho 

previamente inativado para enriquecimento do meio, sendo agitado vigorosamente. Estes 

procedimentos foram realizados numa câmara de fluxo laminar, depois de um período de 

esterilização de 30 min. por radiação ultravioleta (UV). O meio preparado foi distribuído à 

chama com o auxílio de um pipetador automático para tubos com tampa esterilizados (6 ml em 

cada tubo). O controlo de esterilidade efetuou-se incubando os tubos de meio a 37°C durante 

48 horas e depois à temperatura ambiente, por mais 48 horas, ao abrigo da luz (ANEXO II).  
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 MANUTENÇÃO DAS ESTIRPES DE LEPTOSPIRA EM CULTURA 

O meio de cultura mais utilizado na manutenção e multiplicação de leptospiras é o 

meio EMJH. Este meio pode ser utilizado na forma líquida ou semissólida. O meio líquido 

favorece a multiplicação dos antigénios, e a presença destes é detetada pela aparência de “fumo 

de tabaco” quando os tubos são agitados. O meio semissólido é obtido por adição de agar a 

baixas concentrações permitindo o isolamento inicial de leptospiras e a conservação de culturas, 

por períodos extensos de tempo (Paiva-Cardoso, 2009; Adler e de la Peña Moctezuma, 2010).  

A preparação dos antigénios para a sua utilização na TAM consistiu em subculturas 

semanais incubadas a 30±2ºC em condições de aerobiose, até ser atingida uma densidade 

equivalente a 0,5 da Escala de MacFarland (1-2x108 leptospiras/ml), geralmente entre o quarto 

e oitavo dia após a subcultura (WHO e ILS, 2003). A viabilidade das culturas foi aferida por 

microscopia de fundo escuro relativamente à mobilidade das leptospiras, ausência de 

contaminantes e possíveis fenómenos de auto-aglutinação para garantir o controlo de qualidade 

da prova. Todos os processos de cultura das estirpes de Leptospira foram desenvolvidos à 

chama e em câmara de fluxo laminar, previamente higienizada e esterilizada por radiação UV.  

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 2017) e o Código de Boas 

Práticas de Biossegurança da UTAD (2016). 

 

 TÉCNICA DE AGLUTINAÇÃO MICROSCÓPICA 

A técnica de aglutinação microscópica baseia-se num teste desenvolvido em 1918, por 

Martin e Pettit – teste de “aglutinação-lise” – tendo sido modificado por outros investigadores 

ao longo do tempo, uma vez que se verificou que não ocorria lise das bactérias, mas sim eventos 

de aglutinação (Borg-Petersen e Fagraeus, 1949; Wolff, 1954; Carbrey, 1960; Cole et al., 1973; 

Postic et al., 2000). A TAM permanece como o teste de referência para o diagnóstico de 

leptospirose, apesar de ser um método demorado, complexo, de requerer técnicos 

especializados e equipamento laboratorial específico. A aplicação da técnica possibilita a 

deteção de anticorpos anti-Leptospira, a determinação do seu título em amostras de soro e a 

indicação do serogrupo provável da estirpe infetante (Pires et al., 2010). O procedimento do 



51 

teste é simples e consiste na junção das amostras de soro diluído a culturas vivas de Leptospira, 

avaliando-se a reação antigénio-anticorpo por observação do grau de aglutinação por 

microscopia de campo escuro. Este método permite a deteção simultânea de anticorpos IgM e 

IgG (Cole et al., 1973; Brandão et al., 1998; WHO, 2003; Hartleben et al., 2013).  

O teste de aglutinação microscópica inclui dois estágios sucessivos: inicialmente faz-

se o rastreio dos soros na diluição 1:50 e, numa segunda etapa, procede-se à determinação do 

título do soro para cada antigénio e determinação dos serogrupos das estirpes potencialmente 

responsáveis pela infeção (Pires et al., 2010). 

3.7.1 ANÁLISE QUALITATIVA

Inicialmente procedeu-se à análise dos 80 soros, rastreando na diluição 1:50 a presença 

de anticorpos anti-Leptospira, com cada um dos antigénios da bateria de estirpes de Leptospira. 

Todas as amostras de soro foram diluídas a 1:25 com uma solução tampão – PBS, 

diluindo-se 60 μl de cada soro em 1440 μl de PBS, em microtubos estéreis. Foram colocados 

50 μl de cada amostra diluída nos respetivos poços em microplacas de fundo plano devidamente 

identificadas, 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 (Figura 10). O poço de controlo permite determinar se o 

antigénio está muito ou pouco denso ou se existem fenómenos de auto-aglutinação. As 

microplacas foram ligeiramente agitadas para garantir a correta distribuição de todos os 

reagentes em cada poço e colocadas na estufa a incubar a 37ºC, durante duas horas.  

Figura 10 - Fotografia de placa de aglutinação de fundo plano com 96 poços, devidamente marcada para utilização 
na etapa de rastreio da TAM. (Foto da autora). 
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A leitura da prova foi efetuada com o auxílio de um microscópio de campo escuro. Na 

presença de anticorpos anti-Leptospira as leptospiras tendem a formar aglutinados mais ou 

menos densos, sendo que quando a taxa de aglutinação é elevada, o campo aparece vazio de 

leptospiras livres. Na interpretação dos resultados teve-se como base 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.  

O grau de aglutinação foi sempre avaliado em relação ao padrão visual de aglutinação 

correspondente ao controlo, e de acordo com a percentagem de leptospiras livres (Figura 11). 

 

 

Figura 11 - Padrões visuais de aglutinação observados na TAM por microscopia de campo escuro. (a) Controlo e 
(b) Soro positivo (Fotos da autora). 

 

3.7.2 ANÁLISE QUANTITATIVA 

Os soros após terem sido rastreados na diluição de 1:50, os positivos, foram novamente 

analisados através diluições sucessivas e seriadas ao dobro a partir da diluição 1:50 até 1:6400, 

para determinar o título de anticorpos anti-Leptospira para cada um dos antigénios. Em 

microplacas 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 cada antigénio passaram a diluições de 1:50, 1:100, 1:200, 1:400, 1:800, 1:1600, 

1:3200 e 1:6400. Para cada antigénio foi efetuado um “controlo” na primeira coluna de cada 

microplaca, com 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 37 ºC, 

durante duas horas.  
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A leitura da prova foi efetuada diretamente na microplaca 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 

mostra uma aglutinação de 50% de leptospiras (50% das leptospiras estão livres), quando 

comparado com o controlo com diluição 1:2 em PBS de acordo com o definido pelo Subcomité 

Taxonómico da Leptospira citado pela WHO (2003). 

 

 DIAGNÓSTICO MOLECULAR - PCR 

As amostras de sangue dos canídeos com sinais clínicos compatíveis com leptospirose, 

e negativos pela TAM, foram analisadas por PCR usando como alvo molecular o gene lipL32 

(Levett et al., 2005), que codifica a lipoproteína de superfície LipL32 em leptospiras 

patogénicas. 

 

3.8.1 EXTRAÇÃO DE ADN 

A obtenção de ADN a partir das amostras de sangue de canídeos foi efetuada com 

recurso ao kit QIAamp® DNA Mini Kit (QIAGEN 51304). Este kit comercial, baseado na 

utilização de membranas de sílica, permite a purificação de ácidos nucleicos a partir de tecidos, 

zaragatoas, líquido cefalorraquidiano (LCR), sangue, fluídos corporais ou células na urina. 

Resumidamente, este método incluiu três passos: i) a lise dos tecidos com Qiagen 

Protease, ii) a purificação do ADN em colunas de rotação QIAamp numa microcentrífuga 

convencional e iii) a eluição de ADN concentrado a partir das colunas de rotação QIAamp.  

Cada vez que o ADN foi extraído de um conjunto de amostras, um controlo negativo 

foi também extraído, de forma a garantir a inexistência de contaminantes externos nas soluções 

durante o processo de extração. Para esse efeito foi utilizada água destilada estéril como 

amostra. Após a extração, as amostras de ADN foram armazenadas a -20 ºC até posterior 

utilização. O protocolo completo pode ser encontrado em anexo (Anexo III). 
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3.8.2 PCR E ELETROFORESE EM GEL DE AGAROSE 

O ADN extraído das amostras e os respetivos controlos negativos foram submetidos a 

PCR, utilizando para esse efeito o conjunto de primers lipL32-270F/lipL32 -692R desenvolvido 

por Levett et al. (2005), cujo alvo molecular é o gene codificante da lipoproteína de superfície 

LipL32, presente apenas em espécies patogénicas de Leptospira, e que origina um amplicão de 

423 pb. As sequências dos primers podem ser encontradas em anexo (ANEXO IV). 

Por cada corrida de PCR, foram ainda executados mais dois controlos da reação; um 

controlo positivo (utilizando como “template” ADN genómico extraído de uma cultura 

bacteriana, por exemplo, Leptospira interrogans serovar Mozdok) e um controlo negativo 

(utilizando como “template”, água destilada estéril). 

Foi etiquetado um tubo de 0,2 ml por cada amostra, ao qual foram adicionados 20 μl 

da mistura de PCR. Para cada tubo contendo a mistura, foram pipetados 5 μl da respetiva 

amostra a analisar (incluindo controlos), perfazendo um volume total de 25 μl, de acordo com 

o protocolo em anexo (ANEXO IV). 

Os tubos de PCR foram depois colocados no termociclador (T100™ Thermal Cycler, 

Bio-Rad), selecionando o programa “LIPL32”, cujas condições de reação podem ser 

encontradas em anexo (ANEXO IV). 

Os produtos amplificados por PCR foram sujeitos a eletroforese em gel de agarose a 

1%. O gel foi preparado por dissolução de 1 g de agarose ultrapura em 100 ml de tampão TBE 

a 0,5x. A mistura foi aquecida no micro-ondas até dissolução completa da agarose. Depois de 

dissolvida, foram adicionados 2 μL de corante de ácidos nucleicos GreenSafe Premium 

(NZYTech®) à mistura, que foi depois vertida na bandeja de moldagem do gel, previamente 

montada com o pente apropriado (Bio-Rad®), e deixado à temperatura ambiente até polimerizar 

(aproximadamente 40 minutos). Após a polimerização foi retirado com cuidado o pente do gel 

e desmontada a bandeja, para retirar o gel, que foi então colocado na tina de eletroforese (Bio-

Rad®) com tampão TBE a 0,5x.  

Em cada poço aplicou-se um volume de 5 μl do produto de PCR de cada amostra, 

incluindo os controlos (negativos e positivos), previamente misturado com 2 μl de solução 

tampão de amostra (“loading buffer”) (Bioline®). No último poço foi adicionado 4 μL de 

marcador de peso molecular de 100 pb “HyperLadder IV” (Bioline®). 
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A tina de eletroforese foi fechada, verificando sempre a correta montagem do ânodo e 

do cátodo na tina e na fonte de energia. Depois disto, a fonte elétrica (Bio-Rad®) foi ligada e 

definida uma corrente elétrica de 90 V durante 45 minutos.  

Após a corrida, o gel foi retirado da tina e colocado no dispositivo de documentação 

de imagem Gel Doc™ EZ Imager (Bio-Rad), onde foi visualizado e fotografado sob luz 

ultravioleta com recurso ao software de captura de imagem Image Lab™ Software, v 5.1 (Bio-

Rad), instalado no computador acoplado ao dispositivo de documentação de imagem. 

Os restantes volumes dos produtos amplificados foram armazenados a -20ºC, para 

posterior utilização. 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

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, Moda, Média e Intervalos de Confiança a 95% das variáveis 

demográficas relativas à população alvo, bem como dos resultados obtidos relativamente às 

taxas de serorreatividade com as estirpes utilizadas na TAM.  

Os dados obtidos pela técnica de PCR foram expressos em termos de 

positivos/negativos, não tendo sido alvo de tratamento estatístico. 

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

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

 CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO ESTUDADA 

A população analisada constou de 80 canídeos presentes à consulta com sinais clínicos 

compatíveis com leptospirose. Estes animais eram provenientes de diferentes locais ou regiões 

do norte e centro de Portugal. 

 

4.1.1 SEXO 

O sexo dos animais presentes à consulta com suspeita de leptospirose foi registado em 

formulário para envio ao laboratório (Anexo I).  

 

 

Figura 12 – Distribuição da população de canídeos com sinais clínicos compatíveis com leptospirose por sexo. 

 

No presente estudo, observou-se que 60% dos animais presentes à consulta com 

suspeita de leptospirose eram machos (95% IC=49,046-70,038), enquanto apenas 40% eram 

fêmeas (95% IC=29,962 - 50,955) (Figura 12; Tabela 4). 

 

Tabela 4 – Frequência da população de canídeos com sinais clínicos compatíveis com leptospirose por sexo. 

Sexo Frequência Intervalo de Confiança (95%) 

n % 

Fêmea 32 40 29,962 - 50,955 

Macho 48 60 49,0456 - 70,038 

Total 80 100  

Fêmeas
40%

Machos
60%
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Os resultados obtidos quanto à variável “sexo” estão de acordo com vários outros 

estudos (Gautam et al., 2010; Raghavan et al., 2012; Mayerscholl et al., 2013; Azócar-Aedo e 

Monti, 2016). De acordo com Ward et al. (2004), os machos são mais afetados pela doença, 

dado o seu comportamento sexual e de marcação de território (maior “home range” do que as 

fêmeas), o que aumenta a possibilidade de infeção pelo contacto com cães errantes, animais 

selvagens ou ambientes contaminados com leptospiras patogénicas. No entanto, alguns autores 

afirmam não ter encontrado qualquer relação estatística entre o sexo e a suspeita/ocorrência de 

leptospirose (Alton et al., 2009; Lee et al., 2014b). 

 

4.1.2 IDADE 

A idade foi registada em 93,8% (75/80) dos cães presentes à consulta, tendo as idades 

variado entre os 3 e 132 meses (Figura 13). 

 

Figura 13 - Distribuição das idades dos cães com sinais clínicos compatíveis com leptospirose. 

 

Verificou-se que os canídeos que se apresentaram com maior frequência à consulta 

por suspeita de leptospirose, tinham entre 24 e 36 meses (7,5%; 95% IC=3,483-15,412 em 

ambos os casos). Os resultados obtidos sugerem que nos primeiros meses de vida, os animais 

possam ser mais suscetíveis à infeção devido à conjugação de vários fatores: i) sistema 

imunitário imaturo (Aytug, 2004); ii) interferência de anticorpos maternais com a 

primovacinação (vacinação demasiado precoce); iii) falha vacinal. Segundo Ward et al. (2004), 

os cães adultos são mais ativos e têm uma maior propensão a sair do seu território que os cães 

jovens ou idosos, o que aumenta o risco de exposição a leptospiras patogénicas. 
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A média das idades observadas foi de 45,907±39,850 (95% IC=36,738 – 55,075) 

(Tabela 5). 

 

Tabela 5 – Valor médio e desvio padrão da idade dos canídeos com sinais clínicos compatíveis com leptospirose. 

Teste Valores Intervalo de Confiança (95%) 

Média 45,907 36,738 – 55,075 

Desvio Padrão 39,850 34,335 – 47,490 

 

4.1.3 RAÇA 

Os canídeos presentes à consulta com sinais clínicos compatíveis com leptospirose 

eram maioritariamente de raça indeterminada (50%; 95% IC=39,297 – 60,703), distribuindo-

se os restantes cães por 19 raças diferentes (Figura 14; Tabela 6). 

 

 

Figura 14 - Distribuição dos canídeos, com sinais clínicos compatíveis com leptospirose, por raça. 

 

O resultado obtido pode dever-se ao facto da maioria da população canina em Portugal 

ser de raça indeterminada, ou poderá dever-se a outros fatores ainda não identificados, que só 

um estudo mais aprofundado poderá esclarecer. Estes resultados são concordantes com o de 

outros estudos, em que é referido que a variável raça não constitui um fator de risco para a 

leptospirose (Ward et al., 2004; Alton et al., 2009; Lee et al., 2014b). 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

B
ox

er

B
ul

l T
er

ri
er

C
an

ic
he

C
as

tr
o 

L
ab

or
ei

ro

C
oc

ke
r 

S
pa

ni
el

D
ob

er
m

an

D
og

ue
 A

rg
en

ti
no

G
ra

nd
 D

an
oi

s

H
us

ky
 S

ib
er

ia
no

In
de

te
rm

in
ad

a

L
ab

ra
do

r 
R

et
ri

ev
er

L
eã

o 
da

 R
od

és
ia

P
as

to
r 

A
le

m
ão

P
er

di
gu

ei
ro

P
od

en
go

P
oi

nt
er

R
ot

tw
ei

le
r

S
er

ra
 d

a 
E

st
re

la

S
er

ra
 d

e 
A

ir
es

W
ei

m
ar

an
er

n

Raças



60 

 

Tabela 6 - Frequência dos canídeos, com sinais clínicos compatíveis com leptospirose, por raça. 

Raça Frequência Intervalo de Confiança (95%) 

n % 

Indeterminada 40 50,00 39,297 – 60,703 

Cocker Spaniel 4 5,00 1,961 – 12,162 

Caniche 3 3,75 1,284 – 10,455 

Doberman 3 3,75 1,284 – 10,455 

Husky Siberiano 3 3,75 1,284 – 10,455 

Pastor Alemão 3 3,75 1,284 – 10,455 

Podengo 3 3,75 1,284 – 10,455 

Serra da Estrela 3 3,75 1,284 – 10,455 

Boxer 2 2,50 0,688 – 8,664 

Castro Laboreiro 2 2,50 0,688 – 8,664 

Husky 2 2,50 0,688 – 8,664 

Pointer 2 2,50 0,688 – 8,664 

Rottweiler 2 2,50 0,688 – 8,664 

Bull Terrier 1 1,25 0,221 – 6,746 

Dogue Argentino 1 1,25 0,221 – 6,746 

Grand Danois 1 1,25 0,221 – 6,746 

Labrador Retriever 1 1,25 0,221 – 6,746 

Leão da Rodésia 1 1,25 0,221 – 6,746 

Perdigueiro 1 1,25 0,221 – 6,746 

Serra de Aires 1 1,25 0,221 – 6,746 

Weimaraner 1 1,25 0,221 – 6,746 

Total 80 100  
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4.1.4 ORIGEM  

A população de canídeos presente à consulta por suspeita de leptospirose foi 

classificada quanto à sua proveniência, em dois grupos distintos, os provenientes de áreas 

urbanas e os residentes em áreas rurais (Figura 15). 

 

 

Figura 15 - Distribuição da população de canídeos, com sinais clínicos compatíveis com leptospirose, por área de 
proveniência. 

Verificou-se que 42,5% (95% IC=32,257 – 53,431) dos animais eram de áreas urbanas 

e 46,25% (95% IC=35,748 – 57,096) dos canídeos eram de áreas rurais, não havendo 

informação registada acerca da proveniência de 11,25% dos animais (95% IC=6,033 – 20,018) 

(Tabela 7).  

 

Tabela 7 – Frequência da população de canídeos com sinais clínicos compatíveis com leptospirose por área de 
proveniência. 

Proveniência Frequência Intervalo de Confiança (95%) 

n % 

Urbano 34 42,5 32,2566 – 53,4307 

Rural 37 46,25 35,748 – 57,0956 

Sem informação  9 11,25 6,0327 – 20,0182 

Total 80 100  
 

Os resultados obtidos são concordantes com os estudos realizados por Ghneim et al. 

(2007) e Gautam et al. (2010), que referem que tanto os cães que vivem em ambientes urbanos 

como os que habitam zonas rurais podem estar expostos a leptospiras patogénicas, devido à 

presença de hospedeiros de manutenção domésticos, sinantrópicos e/ou selvagens. No entanto, 

os canídeos de áreas rurais demonstraram ter um maior risco de infeção, uma vez que nestas 

áreas tende a ocorrer uma maior concentração de hospedeiros de manutenção, como gado, 

roedores e outros pequenos mamíferos selvagens. 

Urbano
42,50%

Rural
46,25%

Sem 
informação

11,25%
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4.1.5 ESTADO VACINAL 

O estado vacinal dos canídeos com sinais clínicos compatíveis com leptospirose, foi 

registado em 91,3% (73/80) dos animais.  

 

 

Figura 16 – Distribuição da população de canídeos de acordo com o seu estado vacinal para a leptospirose. 

 

Verificou-se que 60% (95% IC=49,046 – 70,038) dos animais encontravam-se 

imunizados com vacina bivalente contra a leptospirose (Icterohaemorrhagiae e Canicola), 

31,25% (95% IC=22,150 – 42,068) não tinham qualquer imunização para a leptospirose, e 

8,75% (95% IC=4,303 – 16,977) dos animais não tinham informação vacinal registada (Figura 

16; Tabela 8), por desconhecimento do proprietário ou por falta do boletim sanitário do animal. 

 

Tabela 8 – Frequência da população de canídeos de acordo com o seu estado vacinal para a leptospirose. 

Estado vacinal Frequência Intervalo de Confiança (95%) 

n % 

Não vacinado 25 31,25 22,1504 – 42,0678 

Vacinado 48 60 49,0455 – 70,0382 

Sem informação  7 8,75 4,3032 – 16,9768 

Total 80 100  

 

  

Não vacinado
31,25%

Vacinado
60,0%

Sem informação
8,75%
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4.1.6 ANTIBIOTERAPIA 

A administração de antibióticos prévia à recolha da amostra de sangue para o teste de 

diagnóstico encontra-se ilustrada na Figura 17.  

 

 

Figura 17 – Distribuição da população de canídeos, com sinais clínicos compatível com leptospirose, de acordo 
com a administração de antibioterapia. 

 

A antibioterapia, foi realizada em 51,25% (95% IC=40,493 – 61,892) dos canídeos, a 

40% (95% IC=29,962 – 50,955) dos cães não foi administrado qualquer antibiótico, não 

havendo registo deste parâmetro em 8,75% dos animais (95% IC=4,303 – 16,977) (Tabela 9). 

 

Tabela 9 – Frequência da população de canídeos com sinais clínicos compatíveis com leptospirose por 
administração de antibioterapia. 

Antibioterapia Frequência Intervalo de Confiança (95%) 

n % 

Não 32 40 29,9618 – 50,9545 

Sim 41 51,25 40,4933 – 61,8921 

Sem informação 7 8,75 4,3032 – 16,9768 

Total 80 100  

 

A administração de antibioterapia prévia à recolha da amostra de sangue, 

frequentemente praticada, pode resultar no aparecimento de títulos baixos de anticorpos na 

técnica de aglutinação microscópica (Gaschen, 2008). 

  

Não
40,0%

Sim
51,25%

Sem Informação
8,75%
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4.1.7 SINAIS CLÍNICOS 

 

Os sinais clínicos observados nos canídeos, com suspeita de leptospirose, presentes à 

consulta foram devidamente registados e analisados, verificando-se que estes eram variados e 

frequentemente comuns a outras doenças. Apesar de a leptospirose ser uma doença sem sinais 

clínicos patognomónicos e de se observarem com frequência quadros clínicos sobreponíveis 

com outras doenças, algumas manifestações clínicas são mais frequentemente observadas. 

 

O registo das temperaturas corporais foi realizado em todos os 80 canídeos presentes 

à consulta com sinais clínicos compatíveis com leptospirose, uma vez que este é um 

procedimento habitual durante o exame físico geral do animal, tendo as temperaturas registadas 

variado entre os 35,9 e 40,7°C (Figura 18).  

 

 

Figura 18 – Distribuição dos valores da temperatura corporal observada em canídeos suspeitos de leptospirose. 
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O valor de temperatura corporal mais frequentemente observado (Moda) foi 38,5ºC 

em 16,3% dos animais (95% IC=9,750 – 25,843) (Tabela 10). 

 

Tabela 10 - Frequência dos valores da temperatura corporal observada em canídeos suspeitos de leptospirose. 

Temperatura Corporal Frequência Intervalo de Confiança 
n % 

35,9 1 1,25 0,221 – 6,746 

36,1 1 1,25 0,221 – 6,746 

36,2 1 1,25 0,221 – 6,746 

36,5 1 1,25 0,221 – 6,746 

36,6 1 1,25 0,221 – 6,746 

36,8 1 1,25 0,221 – 6,746 

37,2 1 1,25 0,221 – 6,746 

37,5 2 2,5 0,688 – 8,664 

37,6 2 2,5 0,688 – 8,664 

37,7 2 2,5 0,688 – 8,664 

37,8 2 2,5 0,688 – 8,664 

38 2 2,5 0,688 – 8,664 

38,2 2 2,5 0,688 – 8,664 

38,4 2 2,5 0,688 – 8,664 

38,5 13 16,25 9,750 – 25,843 

38,6 4 5,0 1,961 – 12,162 

38,7 5 6,25 2,699 – 13,810 

38,8 3 3,75 1,284 – 10,455 

38,9 1 1,25 0,221 – 6,746 

39 2 2,5 0,688 – 8,664 

39,1 6 7,5 3,483 – 15,412 

39,3 2 2,5 0,688 – 8,664 

39,4 2 2,5 0,688 – 8,664 

39,5 3 3,75 1,284 – 10,455 

39,6 2 2,5 0,688 – 8,664 

39,7 4 5,0 1,961 – 12,162 

39,9 5 6,25 2,699 – 13,810 

40 2 2,5 0,688 – 8,664 

40,2 2 2,5 0,688 – 8,664 

40,3 1 1,25 0,221 – 6,746 

40,6 1 1,25 0,221 – 6,746 

40,7 1 1,25 0,221 – 6,746 

Total 80 100  
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A média dos valores observados foi de 38,7ºC ± 1,023617 (95% IC=38,48971 - 

38,94529) (Tabela 11). 

 

Tabela 11 – Valores da média e do desvio padrão da temperatura corporal em canídeos suspeitos de leptospirose. 

Teste Valores Intervalo de Confiança (95%) 

Média 38,7175 38,48971 - 38,94529 

Desvio Padrão 1,023617 0,885892 - 1,212446 

 

Segundo Ettinger et al. (2016), no cão o intervalo da temperatura rectal considerado 

normal varia entre 38,0ºC a 39,2ºC, com base neste pressuposto verificou-se que 48,8% (95% 

IC=38,108 – 59,507) da população de canídeos analisada foi considerada normotérmica, 32,5% 

(95% IC=23,244 – 43,360) hipertérmica e 18,8% (95% IC=11,705 – 28,658) hipotérmica 

(Figura 19).  

 

 

Figura 19 – Distribuição da população de canídeos, com sinais clínicos compatíveis com leptospirose, por 
intervalo de temperatura corporal. 

 

Os resultados obtidos demonstram que a maioria dos animais presentes à consulta, 

com sinais clínicos compatíveis com leptospirose, tinham a temperatura corporal dentro dos 

valores de referência.  

Segundo Greene et al. (2012), a leptospirose aguda é a forma mais frequentemente 

diagnosticada e os cães podem apresentar hipertermia, no entanto, em muitos canídeos com 

leptospirose subaguda ou crónica, a temperatura corporal encontra-se com frequência dentro do 

intervalo dos valores de referência. 

Hipotermia
18,75%

Hipertermia
32,50%

Normotermia
48,75%
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A presença/ausência da manifestação clínica “depressão” na população analisada 

encontra-se ilustrada na Figura 20.  

A presença de depressão foi observada em 78,8% dos animais (95% IC=68,578 - 

86,288), estando ausente em 21,2% (95% IC=13,712 - 31,422) (Tabela 12). 

 

 

Figura 20 – Distribuição da população de canídeos, suspeitos de leptospirose por presença/ausência de depressão. 

 

O resultado obtido está de acordo com a maioria dos estudos publicados, os quais 

consideram a depressão como um sinal clínico importante quando se suspeita de leptospirose 

canina, apesar de ser uma manifestação clínica inespecífica e comum à maioria das doenças 

(Geisen et al., 2007; Kohn et al., 2010; Klaassen e Adler, 2015).  

A depressão ocorre com maior frequência em casos agudos e hiperagudos sendo menos 

comum em casos de doença crónica. 

 

Tabela 12 – Frequência da população de canídeos suspeitos de leptospirose por presença/ausência de depressão. 

Depressão Frequência Intervalo de Confiança (95%) 

n % 

Ausente 17 21,2 13,7124 - 31,4222 

Presente 63 78,8 68,5778 - 86,2876 

Total 80 100  

 

  

Ausente
21,2%

Presente
78,8%



68 

A presença/ausência da manifestação clínica “anorexia” encontra-se ilustrada na 

Figura 21. A presença de anorexia foi observada em 85% dos animais (95% IC=75,587 – 

91,206), estando ausente em 15% (95% IC=8,794 – 24,413) (Tabela 13). 

 

 

Figura 21 – Distribuição da população de canídeos, suspeitos de leptospirose por presença/ausência de anorexia. 

 

A maioria da população analisada apresentou anorexia, o que de acordo com diversos 

autores constitui um sinal clínico habitualmente presente em cães suspeitos de leptospirose 

(Goldstein et al., 2006; Geisen et al., 2007; Kohn et al., 2010; Tangeman e Littman, 2013; 

Klaasen e Adler, 2015), apesar de ser muito frequente em animais afetados por outras doenças, 

nomeadamente doenças infeciosas. 

 

Tabela 13 – Frequência da população de canídeos suspeitos de leptospirose por presença/ausência de anorexia. 

Anorexia Frequência Intervalo de Confiança (95%) 

n % 

Ausente 12 15,0 8,794 – 24,4132 

Presente 68 85,0 75,5868 – 91,206 

Total 80 100  

 

A anorexia é detetada com menor frequência em animais que são alimentados no 

exterior ou que vivem em conjunto com outros animais. 

 

Ausente
15%

Presente
85%
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A presença/ausência da manifestação clínica “vómito” encontra-se ilustrada na Figura 

22. O vómito foi observado em 55% dos animais (95% IC=44,120 – 65,422), estando ausente 

em 45% (95% IC=34,578 – 55,881) (Tabela 14).  

 

 

Figura 22 – Distribuição da população de canídeos, suspeitos de leptospirose por presença/ausência de vómito. 

 

O resultado obtido foi consistente com vários estudos publicados, os quais mencionam 

que a presença do sinal clínico “vómito” é também frequentemente observado (Goldstein et al., 

2006; Geisen et al., 2007; Kohn et al., 2010; Tangeman e Littman, 2013; Klaasen e Adler, 

2015). Muitas vezes é decorrente de alterações da função renal que cursam com azotémia, que 

induz irritação da superfície gástrica e hálito a pescado, ou devido a inflamação/dor 

gastrointestinal. 

 

Tabela 14 – Frequência da população de canídeos, suspeitos de leptospirose por presença/ausência de vómitos.  

Vómito Frequência Intervalo de Confiança (95%) 

n % 

Ausente 36 45,0 34,5777 – 55,8805 

Presente 44 55,0 44,1195 – 65,4223 

Total 80 100  

 

  

Ausente
45%

Presente
55%
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A Figura 23, ilustra a presença/ausência da manifestação clínica “diarreia”. O sinal 

clínico “diarreia” foi observado em 26,25% dos animais (95% IC=17,857 – 36,819), estando 

ausente em 73,75% (95% IC=63,181 – 82,143) (Tabela15).  

 

 

Figura 23 – Distribuição da população de canídeos, suspeitos de leptospirose por presença/ausência de diarreia. 

 

No presente estudo, o resultado obtido para a presença de diarreia coincide com os 

estudos realizados por vários autores, que consideram a diarreia como um sinal clínico 

frequentemente observado em casos de leptospirose aguda, presumivelmente associada à 

inflamação gastrointestinal e distúrbios na motilidade intestinal (Greene et al., 2012).  

 

Tabela 15 – Frequência da população de canídeos, suspeitos de leptospirose por presença/ausência de diarreia. 

Diarreia Frequência Intervalo de Confiança (95%) 

n % 

Ausente 59 73,75 63,181 – 82,1426 

Presente 21 26,25 17,8574 – 36,819 

Total 80 100  

 

A observação da presença/ausência de diarreia é dificultada nos animais que habitam 

o exterior, nomeadamente em zonas rurais, e especialmente quando existem outros 

cohabitantes. A sua ocorrência por vezes só é detetada quando se faz a medição da temperatura 

retal. 

  

Ausente 
73,75%

Presente
26,25%
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A presença/ausência da manifestação clínica “sangue nas fezes” foi registada, tendo-

se verificado a presença de sangue nas fezes em 18,75% dos animais (95% IC=11,705 – 28,658) 

estando ausente em 81,25% (95% IC=71,342 – 88,295) (Figura 24; Tabela 16). 

 

Figura 24 – Distribuição da população de canídeos, suspeitos de leptospirose por presença/ausência de sangue nas 
fezes. 

 

A presença de sangue nas fezes em casos de leptospirose canina, não é frequentemente 

referida. Goldstein et al. (2006), menciona que 11% da população analisada apresentava sangue 

nas fezes, não tendo sido encontrados outros estudos em que a frequência deste sinal clínico 

fosse reportada. 

 

Tabela 16 – Frequência da população de canídeos, suspeitos de leptospirose por presença/ausência de sangue nas 
fezes. 

Sangue nas fezes Frequência Intervalo de Confiança (95%) 

n % 

Ausente 65 81,25 71,3417 – 88,2947 

Presente 15 18,75 11,7053 – 28,6583 

Total 80 100  

 

A presença de sangue nas fezes resulta da deposição de imunocomplexos na íntima 

dos vasos sanguíneos e que muitas vezes ocasiona pequenas hemorragias no trato 

gastrointestinal (Adler e de la Peña-Moctezuma, 2010). Podendo também só ser detetada no 

momento de medição da temperatura corporal. 

 

Ausente
81,25%

Presente
18,75%
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A presença/ausência da manifestação clínica “conjuntivite” encontra-se ilustrada na 

Figura 25. Este sinal clínico foi observado em 13,75% dos animais (95% IC=7,855 – 22,967) 

estando ausente em 86,25% (95% IC=77,033 – 92,145) (Tabela 17). 

 

 

Figura 25 – Distribuição da população de canídeos, suspeitos de leptospirose por presença/ausência de 
conjuntivite. 

 

Segundo Levett (2001), na leptospirose humana e equina as alterações oculares são 

comuns e estão bem descritas. Em cães suspeitos de leptospirose, têm sido descritos diferentes 

tipos de alterações oftalmológicas em consequência da presença de leptospiras patogénicas no 

humor vítreo, tais como secreção mucopurulenta, diminuição dos reflexos pupilares, 

conjuntivite, panuveíte, injeção escleral, hifema, descolamento e hemorragias da retina 

(Schuller et al., 2015; Ellis, 2015). 

 

Tabela 17 – Frequência da população de canídeos, suspeitos de leptospirose por presença/ausência de conjuntivite. 

Conjuntivite Frequência Intervalo de Confiança (95%) 

n % 

Ausente 69 86,25 77,0329 – 92,1453 

Presente 11 13,75 7,8547 – 22,9671 

Total 80 100  

 

  

Ausente
86,25%

Presente
13,75%
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A população de canídeos foi analisada quanto à presença/ausência da manifestação 

clínica “mucosas anémicas”. Este sinal clínico foi observado em 23,75% dos animais (95% 

IC=15,765 – 34,141), estando ausente em 76,25% (95% IC= 65,859 – 84,235) (Figura 26; 

Tabela 18). 

 

Figura 26 – Distribuição da população de canídeos, suspeitos de leptospirose, por presença/ausência de mucosas 
anémicas. 

 

O resultado obtido está de acordo com o estudo realizado por Goldstein et al. (2006), 

que refere que 22% da população analisada apresentava mucosas anémicas. 

A manifestação clínica “mucosas anémicas” é frequente na leptospirose canina, uma 

vez que as primeiras lesões que ocorrem são no endotélio de pequenos vasos sanguíneos, que 

conduzem a isquemia em vários órgãos, nomeadamente em infeções por estirpes pouco 

adaptadas ao hospedeiro (Adler e de la Peña-Moctezuma, 2010). A observação de mucosas 

pálidas é considerada uma consequência da destruição dos eritrócitos devido à produção de 

hemolisinas por parte de estirpes de serovares mais patogénicos (Levett, 2001). 

 

Tabela 18 – Frequência da população de canídeos, suspeitos de leptospirose, por presença/ausência de mucosas 
anémicas.  

Mucosas anémicas Frequência Intervalo de Confiança (95%) 

n % 

Ausente 61 76,25 65,8592 – 84,2353 

Presente 19 23,75 15,7647 – 34,1408 

Total 80 100  

 

 

Ausente
76,25%

Presente
23,75%
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A Figura 27, ilustra a presença/ausência da manifestação clínica “icterícia”. Este sinal 

clínico foi observado em 27,5% (95% IC=11,705 – 28,658) da população de canídeos analisada, 

estando ausente em 72,5% (95% IC= 71,342 – 88,295) dos animais (Tabela 19).  

 

 

Figura 27 – Distribuição da população de canídeos, suspeitos de leptospirose por presença/ausência de icterícia. 

 

No presente estudo o resultado obtido para a presença de icterícia está de acordo com 

o referido na literatura científica (Geisen et al., 2007; Kohn et al., 2010). 

O sinal cliníco “icterícia” é frequente em casos de leptospirose canina uma vez que o 

fígado sofre lesões durante a fase leptospirémica que interferem com o fluxo biliar, originando 

icterícia colestática, sendo o grau de icterícia proporcional à gravidade da necrose hepática (Van 

de Malae et al., 2008). Em cães com leptospirose crónica surge hepatite crónica ou fibrose 

hepática sendo um dos principais sinais desta condição a icterícia (Azócar-Aedo et al., 2014).  

 

Tabela 19 – Frequência da população de canídeos, suspeitos de leptospirose por presença/ausência de icterícia 

Icterícia Frequência Intervalo de Confiança (95%) 

n % 

Ausente 58 72,5 61,8559 – 81,0822 

Presente 22 27,5 18,9178 – 38,1441 

Total 80 100  

 

  

Ausente
72,50%

Presente
27,50%
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A população de canídeos, foi analisada quanto à presença/ausência da manifestação 

clínica “hemorragias/petéquias”. A presença de hemorragias/petéquias foi observada em 2,5% 

(95% IC=0,688 - 8,664) dos animais da população amostrada, estando ausente em 97,5% (95% 

IC=91,336 – 99,312) (Figura 28; Tabela 20).  

 

 

Figura 28 – Distribuição da população de canídeos, suspeitos de leptospirose por presença/ausência de 
hemorragias/petéquias. 

 

O resultado obtido para a presença de hemorragias/petéquias (2,5%), foi baixo, uma 

vez que Adler e de la Peña-Moctezuma, (2010), refere que na fase de leptospirémia, é frequente 

ocorrerem lesões no endotélio vascular, que podem ser devidas a substâncias com atividade 

tóxica, como hemolisinas e esfigomielinases produzidas pelas leptospiras, ou devido à resposta 

imunitária do hospedeiro. Estes mecanismos provocam vasculite com dano endotelial 

significativo que em casos graves de leptospirose podem dar origem a hemorragias. 

Segundo Azócar-Aedo et al. (2014), o comprometimento hepático também pode 

conduzir a alterações na coagulação e consequentemente ao aparecimento de petéquias e/ou 

equimoses.  

 

Tabela 20 – Frequência da população de canídeos, suspeitos de leptospirose por presença/ausência de 
hemorragias/petéquias. 

Hemorragias/petéquias Frequência Intervalo de Confiança (95%) 

n % 

Ausente 78 97,5 91,3356 – 99,3117 

Presente 2 2,5 0,6883-8,6644 

Total 80 100  

 

Ausente
97,50%

Presente
2,50%
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A presença/ausência da manifestação clínica “polidipsia/poliúria” encontra-se 

ilustrada na Figura 29. A presença de polidpsia/poliúria foi observada em 3,75% dos animais 

presentes à consulta (95% IC=1,284 – 10,455), estando ausente em 96,25% (95% IC=89,545 – 

98,717) (Tabela 21).  

 

Figura 29 – Distribuição da população de canídeos, suspeitos de leptospirose por presença/ausência de 
polidipsia/poliúria. 

 

Van de Maele et al. (2008), considera a polidipsia/poliúria como um sinal clínico 

frequentemente observado na leptospirose aguda, uma vez, que este pode surgir como 

consequência da deterioração progressiva da função renal. A frequência observada de 3,75% é 

baixa, quando comparada com o resultado de 31% obtido no estudo desenvolvido por Goldstein 

et al. (2006).  

 

Tabela 21 – Frequência da população de canídeos, suspeitos de leptospirose por presença/ausência de 
polidipsia/poliúria. 

Polidipsia/poliúria Frequência Intervalo de Confiança (95%) 

n % 

Ausente 77 96,25 89,5453 – 98,7165 

Presente 3 3,75 1,2835 – 10,4547 

Total 80 100  

 

As diferenças observadas entre os vários estudos poderão estar relacionadas com os 

serovares circulantes na região onde habita a população alvo, uma vez que apenas uma fração 

dos serovares existentes têm marcado tropismo para o rim. A outra possibilidade poderá estar 

relacionada com o facto da maioria dos animais presentes à consulta provir de meios rurais, e 

os que habitam em meios urbanos poderem passar muito tempo no exterior, não sendo possível 

aos proprietários identificarem a manifestação de polidipsia/poliúria. 

Ausente
96,25%

Presente
3,75%
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A presença/ausência da manifestação clínica “anúria” encontra-se ilustrada na Figura 

30. A presença de anúria foi registada em apenas 2,5% (95% IC=0,688 – 8,664) dos canídeos 

com sinais compatíveis com leptospirose, estando ausente em 97,5% (95% IC=91,336 – 

99,312) (Tabela 22).  

 

Figura 30 – Distribuição da população de canídeos, suspeitos de leptospirose por presença/ausência de anúria. 

 

A anúria pode surgir como resultado do agravamento progressivo da função renal na 

leptopirose aguda (Greene et al., 2012). 

A frequência obtida no presente trabalho é muito inferior à registada por Major et al. 

(2014), em que cerca de 30% da população canina com leptospirose apresentou oligúria/anúria. 

No entanto, Tangeman e Littman (2013), observaram uma frequência de 4% relativamente à 

manifestação clínica referida. As diferenças observadas entre os resultados poderá estar 

relacionada com a dificuldade dos proprietários identificarem a manifestação clínica uma vez 

que a maioria da população canina era proveniente de meios rurais, e os de meio urbano viverem 

no exterior. 

 

Tabela 22 – Frequência da população de canídeos, suspeitos de leptospirose por presença/ausência de anúria. 

Anúria Frequência Intervalo de Confiança (95%) 

n % 

Ausente 78 97,5 91,3356 – 99,3117 

Presente 2 2,5 0,6883 – 8,6644 

Total 80 100  

 

 

Ausente
97,50%

Presente
2,50%
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A Figura 31, ilustra a presença/ausência da manifestação clínica “hematúria”. A 

presença de hematúria foi observada em 32,5% (95% IC=23,244 – 43,360) dos canídeos 

suspeitos de leptospirose presentes à consulta, estando ausente em 67,5% (95% IC=56,641 – 

76,756) (Tabela 23).  

 

 

Figura 31 – Distribuição da população de canídeos, suspeitos de leptospirose por presença/ausência de hematúria. 

 

O resultado obtido coincide com o trabalho publicado por Schuller et al. (2015), que 

refere que a evidência de hematúria é frequentemente observada na leptospirose canina devido 

a lesão tubular aguda. A lesão renal provocada por alguns serovares menos adaptados ao 

hospedeiro e a produção de hemolisinas por outras serovariedades pode explicar a ocorrência 

deste sinal clínico em casos de leptospirose canina (André-Fontaine, 2006). 

 

Tabela 23 – Frequência da população de canídeos, suspeitos de leptospirose por presença/ausência de hematúria. 

Hematúria Frequência Intervalo de Confiança (95%) 

n % 

Ausente 54 67,5 56,6405 – 76,7558 

Presente 26 32,5 23,2442 – 43,3595 

Total 80 100  

 

  

Ausente
67,50%

Presente
32,50%
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A população de canídeos suspeitos de leptospirose, foi analisada quanto à 

presença/ausência da manifestação clínica “fraqueza muscular”. A presença de fraqueza 

muscular foi observada em 41,25% (95% IC=31,106 – 52,196) dos canídeos, estando ausente 

em 58,75% (95% IC=47,804 – 68,894) (Figura 32; Tabela 24).  

 

 

Figura 32 – Distribuição da população de canídeos, suspeitos de leptospirose por presença/ausência de fraqueza 
muscular. 

 

Na leptospirose aguda, a fraqueza muscular generalizada é frequentemente um dos 

primeiros sinais clínicos que se observam, acompanhada por hipertermia, tremores musculares, 

relutância ao movimento, dor e desidratação. Esta ocorre devido à anorexia, presença de anemia 

e às lesões que ocorrem no endotélio de pequenos vasos, que conduzem à isquémia de vários 

órgãos, podendo dar origem a miosite (Van de Maele et al., 2008; Greene et al., 2012). No 

presente estudo, o resultado obtido está de acordo com o estudo publicado por Geisen et al. 

(2007). 

 

Tabela 24 – Frequência da população de canídeos, suspeitos de leptospirose por presença/ausência de fraqueza 
muscular. 

Fraqueza 
muscular 

Frequência Intervalo de Confiança (95%) 

n % 

Ausente 47 58,75 47,804 – 68,8941 

Presente 33 41,25 31,1059 – 52,196 

Total 80 100  

 

  

Ausente
58,75%

Presente
41,25%
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A presença/ausência da manifestação clínica “taquipneia/dispneia” na população de 

canídeos suspeitos de leptospirose analisada encontra-se ilustrada na Figura 33. A presença de 

taquipneia foi observada em 8,75% (95% IC=4,303 – 16,977) dos animais, estando ausente em 

91,25% (95% IC=83,023 – 95,697) (Tabela 25).  

 

 

Figura 33 – Distribuição da população de canídeos, suspeitos de leptospirose por presença/ausência de taquipneia. 

 

Segundo Kohn et al. (2010), em cães com leptospirose podem estar presentes 

alterações respiratórias como taquipneia e dispneia, essencialmente devidas a edema pulmonar 

por sobrehidratação, pneumonia por aspiração, dor ou acidose. Os clínicos devem ainda 

considerar como causa de dispneia a LPHS. Os cães com LPHS podem apresentam hemorragia 

interalveolar multifocal que conduz a hemoptise e insuficiência respiratória, estando associada 

a taxas de mortalidade elevadas, podendo ser mais comum em cães com leptospirose do que se 

julga, pois podem ocorrer hemorragias interalveolares mesmo em cães sem sinais respiratórios 

evidentes.  

 

Tabela 25 – Frequência da população de canídeos, suspeitos de leptospirose por presença/ausência de taquipneia. 

Taquipneia Frequência Intervalo de Confiança (95%) 

n % 

Ausente 73 91,25 83,0232 – 95,6968 

Presente 7 8,75 4,3032 – 16,9768 

Total 80 100  

 

  

Ausente
91,25%

Presente
8,75%
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A Figura 34, ilustra a presença/ausência da manifestação clínica “dor abdominal”. O 

sinal clínico “fraqueza muscular” foi observado em 2,5% (95% IC=0,688 – 8,664) dos canídeos 

presentes à consulta, estando ausente em 97,5% (95% IC=91,336 – 99,312) (Tabela 26).  

 

 

Figura 34 – Distribuição da população de canídeos, suspeitos de leptospirose por presença/ausência de dor 
abdominal. 

 

Segundo vários autores, a dor abdominal é frequentemente observada em cães suspeitos 

de leptospirose, como consequência da inflamação de órgãos como os rins, fígado ou pâncreas 

(Geisen et al., 2007; Mastrorilli et al., 2007; Kohn et al., 2010; Greene et al., 2012; Klaasen e 

Adler, 2015).  

No universo da população alvo, verificámos que os clínicos deram pouca relevância à 

presença de dor abdominal ao identificarem possíveis suspeitos de leptospirose canina. 

 

Tabela 26 – Frequência da população de canídeos, suspeitos de leptospirose por presença/ausência de dor 
abdominal. 

Dor abdominal Frequência Intervalo de Confiança (95%) 

n % 

Ausente 78 97,5 91,3356 – 99,3117 

Presente 2 2,5 0,6883 – 8,6644 

Total 80 100  

 

  

Ausente
97,50%

Presente
2,50%
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A presença/ausência da manifestação clínica “uveíte” na população de canídeos 

suspeitos de leptospirose analisada encontra-se ilustrada na Figura 35. A presença de “uveíte” 

foi apenas observada em 1,25% dos animais (95% IC=0,221 – 6,746), estando ausente em 

98,75% (95% IC=93,253 – 99,779) (Tabela 27).  

 

 

Figura 35 – Distribuição da população de canídeos, suspeitos de leptospirose por presença/ausência de uveíte. 

 

Dos 80 animais suspeitos de leptospirose apenas 1 apresentava uveíte, o que coincide 

com o descrito por Schuller et al. (2015), que refere que as alterações oculares, como 

conjuntivite e uveíte, são pouco comuns na leptospirose canina. No entanto, sendo a 

leptospirose uma doença caraterizada por vasculite, é espectável que ocorra uveíte em casos de 

doença aguda (Dziezyc, 2000). 

 

Tabela 27 – Frequência da população de canídeos, suspeitos de leptospirose por presença/ausência de uveíte. 

Uveíte Frequência Intervalo de Confiança (95%) 

n % 

Ausente 79 98,75 93,253 – 99,779 

Presente 1 1,25 0,221 – 6,7463 

Total 80 100  

 

  

Ausente
98,75%

Presente
1,25%
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A presença/ausência da manifestação clínica “aborto” na população de canídeos 

suspeitos de leptospirose analisada encontra-se ilustrada na Figura 36. A presença de “aborto” 

foi apenas verificada em 1,25% (95% IC=0,221 – 6,746) dos animais presentes à consulta 

(Tabela 28).  

 

 

Figura 36 – Distribuição da população de canídeos, suspeitos de leptospirose por presença/ausência de aborto. 

 

Segundo Schuller et al. (2015), as desordens reprodutivas em cães devido à infeção por 

leptospirose estão pouco documentadas. No entanto, Ellis (1986), refere que estão 

documentados distúrbios reprodutivos, tais como aborto e infertilidade associados à infeção 

pelos serovares Bratislava e Buenos Aires em cadelas. 

 

Tabela 28 – Frequência da população de canídeos suspeitos, de leptospirose por presença/ausência de aborto.  

Aborto Frequência Intervalo de Confiança (95%) 

n % 

Ausente 79 98,75 93,253 – 99,779 

Presente 1 1,25 0,221 – 6,7463 

Total 80 100  

 

  

Ausente
98,75%

Presente
1,25%
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A Figura 37, ilustra a presença/ausência da manifestação clínica “convulsões”. A 

presença de “convulsões” foi observada em 2,5% dos animais (95% IC=0,688 – 8,664), estando 

ausente em 97,5% (95% IC=91,336 – 99,312) (Tabela 29). 

 

Figura 37 – Distribuição da população de canídeos, suspeitos de leptospirose por presença/ausência de convulsões. 

 

O resultado obtido da população analisada para a presença do sinal clínico “convulsões” 

é concordante com a pouca relevância apresentada na literatura científica. 

 

Tabela 29 – Frequência da população de canídeos suspeitos de leptospirose por presença/ausência de convulsões.  

Convulsões Frequência Intervalo de Confiança (95%) 

n % 

Ausente 78 97,5 91,3356 – 99,3117 

Presente 2 2,5 0,6883 – 8,6644 

Total 80 100  

 

  

Ausente
97,50%

Presente
2,50%



85 

A presença/ausência da manifestação clínica “outros sinais neurológicos” na população 

de canídeos suspeitos de leptospirose analisada encontra-se ilustrada na Figura 38. Esta foi 

observada em 7,5% dos animais (95% IC=3,483 – 15,412), estando ausente em 92,5% (95% 

IC=84,588 – 96,518) (Tabela 30). 

 

 

Figura 38 – Distribuição da população de canídeos, suspeitos de leptospirose por presença/ausência de outros 
sinais neurológicos. 

 

Segundo Greene et al. (2012), os cães com leptospirose podem apresentar sinais 

neurológicos como ataxia e hiperestesia paraespinal associado a casos de leptospirose 

subaguda. 

 

Tabela 30 – Frequência da população de canídeos suspeitos de leptospirose por presença/ausência de outros sinais 
neurológicos.  

Outros sinais 
neurológicos 

Frequência Intervalo de Confiança (95%) 

n % 

Ausente 74 92,5 84,588 – 96,5175 

Presente 6 7,5 3,4825 – 15,412 

Total 80 100  

 

No presente estudo, embora haja uma pequena percentagem de animais suspeitos que 

efetivamente revelaram sinais neurológicos, a maioria dos clínicos não está sensibilizada para 

esta possibilidade, não incluindo a leptospirose no diagnóstico diferencial. Schuller et al. 

(2015), refere que as alterações neurológicas na leptospirose canina estão ainda pouco 

documentadas. 

Ausente
92,50%

Presente
7,50%
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4.1.8 EXAMES COMPLEMENTARES 

 

No presente trabalho sempre que possível procedeu-se ao registo dos resultados 

obtidos nos exames complementares realizados – hemograma, bioquímica sérica e análise de 

urina tipo II.  

A realização de exames complementares na população de canídeos com sinais 

compatíveis com leptospirose foi analisada, verificando-se que estes foram efetuados em 

73,75% (95% IC=63,181 – 82,143) dos animais, não tendo sido possível obter informação em 

26,25% (95% IC=17,857 – 36,819) dos canídeos da população alvo (Figura 39; Tabela 31). 

 

 

Figura 39 – Distribuição da população de canídeos, suspeitos de leptospirose por exames complementares 
realizados. 

 

A percentagem elevada de canídeos sem informação, poder-se-á ter ficado a dever a 

falha no preenchimento das fichas clínicas por parte dos clínicos, que muitas vezes por falta de 

tempo e/ou minúcia, deixaram os campos destinados aos resultados dos exames 

complementares em branco, podendo alguma alteração clínica encontrar-se subvalorizada. 

 

Tabela 31 – Frequência da população de canídeos, suspeitos de leptospirose por exames complementares 
realizados.  

Exames complementares Frequência Intervalo de Confiança (95%) 

n % 

Com exames 59 73,75 63,181 – 82,1426 

Sem informação  21 26,25 17,8574 – 36,819 

Total 80 100  

 

Com exames 
complementares

73,75%

Sem Informação
26,25%
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As alterações presentes no hemograma foram classificadas segundo a presença, 

ausência e sem informação de determinada alteração. 

A presença da alteração clínica “anemia” foi observada em 41,25% dos animais (95% 

IC=31,106 – 52,196), estando ausente em 15% (95% IC=8,794 – 24,413), e 43,75% dos animais 

não tinham informação sobre este parâmetro (95% IC=33,414 – 54,659) (Figura 40; Tabela 32). 

 

 

Figura 40 – Distribuição da população de canídeos, suspeitos de leptospirose por alteração clínica anemia. 

 

A presença de anemia moderada geralmente não regenerativa, pode refletir: i) a 

presença de IRA oligúrica com sobrehidratação; ii) diminuição da produção de eritrócitos 

devido a IRC; iii) doença inflamatória crónica; iv) perda de sangue aguda por trombose; e v) 

hemorragia pulmonar ou gastrointestinal (Greene et al., 2012; Schuller et al., 2015). 

Segundo Azócar-Aedo et al. (2014) e Schuller et al. (2015), aproximadamente metade 

dos cães com leptospirose pode apresentar anemia não regenerativa, moderada a grave. 

Goldstein et al. (2006), considera a presença de anemia como uma das alterações clínicas mais 

comuns. O resultado obtido, no presente estudo, coincide com o descrito pelos autores citados, 

pelo que a anemia deverá ser considerada como uma alteração no hemograma relevante em 

casos de leptospirose canina. 

 

Tabela 32 – Frequência da população de canídeos, suspeitos de leptospirose por alterações clínica anemia. 

Anemia Frequência Intervalo de Confiança (95%) 

n % 

Ausente 12 15 8,794 – 24,4132 

Presente 33 41,25 31,1059 – 52,196 

Sem informação 35 43,75 33,4139 – 54,6589 

Total 80 100  

Ausente
15,00%

Presente
41,25%

Sem 
informação

43,75%
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A Figura 41, ilustra a presença/ausência da alteração clínica “leucocitose”. A presença 

da alteração clínica “leucocitose” apesar de ter sido registada em 28,75% dos animais (95% 

IC=19,987 – 39,460), não se observou em 30% dos casos (95% IC=21,065 – 40,788) e 41,25% 

dos animais não tinham informação sobre este parâmetro (95% IC=31,106 – 52,196) (Tabela 

33). 

 
Figura 41 – Distribuição da população de canídeos, suspeitos de leptospirose por alteração clínica leucocitose. 

 

O hemograma de cães com leptospirose revela com frequência leucocitose. Na fase de 

leptospirémia quando o número de leptospiras no sangue atinge um nível crítico, leva ao 

aparecimento dos primeiros sinais clínicos como a leucocitose, devido à ação de toxinas ou de 

componentes celulares tóxicos produzidos pelas leptospiras (Adler e de la Peña-Moctezuma, 

2010). 

A maioria dos autores, refere a que a presença de leucocitose é muito comum em cães 

com leptospirose, estando descrita com frequências entre 31% e 81% (Prescott et al., 2002; 

Goldstein et al., 2006; Geisen et al., 2007; Mastrorilli et al., 2007; Kohn et al., 2010; Greene 

et al., 2012).  

 

Tabela 33 – Frequência da população de canídeos, suspeitos de leptospirose por alteração clínica leucocitose. 

Leucocitose Frequência Intervalo de Confiança (95%) 

n % 

Ausente 24 30 21,0646 – 40,7882 

Presente 23 28,75 19,9869 – 39,4603 

Sem informação 33 41,25 31,1059 – 52,196 

Total 80 100  

 

O resultado obtido coincide com o referido pelos autores, uma vez que, da população 

na qual se efetuou o hemograma, 49 % apresentava leucocitose. 

Ausente
30,00%

Presente
28,75%

Sem 
informação

41,25%
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A presença/ausência da alteração clínica “leucopenia” na população de canídeos 

suspeitos de leptospirose analisada encontra-se ilustrada na Figura 42. A presença da alteração 

clínica “leucopenia” foi observada em 18,75% dos animais (95% IC=11,705 – 28,658), estando 

ausente em 41,25% (95% IC=31,106 – 52,196) e 40% dos animais não apresentavam 

informação sobre este parâmetro (95% IC=29,962 – 50,955) (Tabela 34). 

 

 

Figura 42 – Distribuição da população de canídeos, suspeitos de leptospirose por alteração clínica leucopenia. 

 

O aumento ou diminuição do número de leucócitos no sangue depende da fase e 

gravidade da infeção. Assim na fase de leptospirémia pode ocorrer leucopenia, que mais tarde 

poderá evoluir para leucocitose com desvio à esquerda (Prescott et al., 2002; Greene et al., 

2012). No presente trabalho, a frequência obtida foi mais elevada que a descrita por Mastrorilli 

et al. (2007), que consideram a leucopenia como uma alteração clínica pouco frequente na 

leptospirose canina. 

 

Tabela 34 – Frequência da população de canídeos, suspeitos de leptospirose por alteração clínica leucopenia. 

Leucopenia Frequência Intervalo de Confiança (95%) 

n % 

Ausente 33 41,25 31,1059 – 52,196 

Presente 15 18,75 11,7053 – 28,6583 

Sem informação 32 40,0 29,9618 – 50,9545 

Total 80 100  

 

  

Ausente
41,25%

Presente
18,75%

Sem 
informação

40,00%
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A presença/ausência da alteração clínica “trombocitopenia” na população de canídeos 

suspeitos de leptospirose analisada encontra-se ilustrada na Figura 43. A presença de 

trombocitopenia foi observada em 32,5% dos animais (95% IC=23,244 – 43,360), estando 

ausente em 18,75% (95% IC=11,705 – 28,658) e 48,75% dos animais não apresentavam 

informação sobre este parâmetro (95% IC=38,108 – 59,507) (Tabela 35). 

 

 

Figura 43 – Distribuição da população de canídeos suspeitos de leptospirose por presença de trombocitopenia. 

 

O hemograma de cães com leptospirose revela com frequência trombocitopenia. 

Frequentemente os parâmetros de coagulação estão dentro dos limites de referência, e a 

trombocitopenia pode ser a única alteração, sugerindo mecanismos hemostáticos 

compensatórios (Greene et al., 2012). 

A maioria da população amostrada não tinha informação registada para este parâmetro, 

no entanto, 26 animais (32,5%) apresentavam trombocitopenia, um valor semelhante ao 

observado por vários autores (Prescott et al., 2002; Goldstein et al., 2006; Mastrorilli et al., 

2007). Kohn et al. (2010) e Tangeman e Littman (2013), mencionam frequências superiores a 

50%, considerando a trombocitopenia moderada a grave, uma alteração clínica comum em cães 

com leptospirose. 

 

Tabela 35 – Frequência da população de canídeos suspeitos de leptospirose por presença de trombocitopenia. 

Trombocitopenia Frequência Intervalo de Confiança (95%) 

n % 

Ausente 15 18,75 11,7053 – 28,6583 

Presente 26 32,5 23,2442 – 43,3595 

Sem informação 39 48,75 38,1079 – 59,5067 

Total 80 100  

Ausente
18,75%

Presente
32,50%

Sem 
informação

48,75%
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As alterações dos parâmetros que fazem parte do painel de bioquímica sérica serão 

apresentadas segundo a presença/ausência, aumento/diminuição ou sem informação de 

determinado parâmetro.  

 

O aumento da concentração sérica de ureia foi observado em 42,5% (95% IC=32,257 

– 53,431) dos animais, encontrando-se dentro do intervalo dos valores de referência em 16,25% 

dos casos (95% IC=9,7499 – 25,843), e 41,25% (95% IC=31,106 – 52,196) dos animais não 

tinham informação sobre este parâmetro (Figura 44; Tabela 36). 

 

 

Figura 44 – Distribuição da população de canídeos, suspeitos de leptospirose por aumento da concentração sérica 
de ureia. 

 

De acordo com Schuller et al. (2015), a maioria dos cães apresenta concentrações de 

ureia e creatinina aumentadas no exame inicial e durante o curso da doença. Os resultados 

obtidos são concordantes com os descritos pela maioria dos autores, que referem que o aumento 

da concentração sérica de ureia e creatinina pode estar presente em 80 – 90% dos cães com 

leptospirose (Goldstein et al., 2006; Sykes et al., 2011; Azócar-Aedo et al., 2014).  

 

Tabela 36 – Frequência da população de canídeos suspeitos de leptospirose por aumento da concentração sérica 
de ureia. 

Aumento da ureia Frequência Intervalo de Confiança (95%) 

n % 

Ausente 13 16,25 9,74998 – 25,8429 

Presente 34 42,5 32,2566 – 53,4307 

Sem informação 33 41,25 31,1059 – 52,196 

Total 80 100  

 

Ausente
16,25%

Presente
42,50%

Sem 
informação

41,25%
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O aumento da concentração sérica de creatinina foi observado em 37,5% (95% 

IC=27,694 – 48,451) dos animais, estando dentro do intervalo dos valores de referência em 

21,25% (95% IC=13,712 – 31,422), e 41,25% dos animais não tinha informação sobre este 

parâmetro (95% IC=31,106 – 52,196) (Figura 45;Tabela 37). 

 

 

Figura 45 – Distribuição da população de canídeos suspeitos de leptospirose por aumento da concentração sérica 
da creatinina. 

 

O resultado obtido para a alteração clínica aumento da concentração sérica de 

creatinina está de acordo com o referido anteriormente. O aumento sérico de ureia e da 

creatinina são frequentemente observados em animais com lesões renais (Azócar-Aedo et al., 

2014). 

 

Tabela 37 – Frequência da população de canídeos suspeitos de leptospirose por aumento da concentração sérica 
da creatinina. 

Aumento da creatinina Frequência Intervalo de Confiança (95%) 

n % 

Ausente 17 21,25 13,7124 – 31,4222 

Presente 30 37,5 27,6942 – 48,4513 

Sem informação  33 41,25 31,1059 – 52,196 

Total 80 100  

 

  

Ausente
21,25%

Presente
37,50%

Sem 
informação

41,25%
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O diagnóstico de insuficiência renal pelos clínicos, verificou-se em 40% (95% 

IC=29,962 – 50,955) dos canídeos com sinais compatíveis com leptospirose, estando ausente 

em 26,25% dos casos (95% IC=17,858 – 36,819), não havendo informação registada em 

33,75% dos animais (95% IC=24,346 – 44,644) (Figura 46; Tabela 38). Estes resultados 

confirmam o elevado grau de suspeição de leptospirose na presença de quadros de insuficiência 

renal em canídeos.  

 

Figura 46 – Distribuição da população de canídeos, suspeitos de leptospirose por presença de insuficiência renal. 

 

Na prática clínica, os casos clínicos com icterícia e sinais de insuficiência renal aguda 

devem ser considerados casos suspeitos de leptospirose até surgir um diagnóstico definitivo 

(Van de Maele et al., 2008). A insuficiência renal aguda quando associada a trombocitopenia, 

reforça a suspeita de leptospirose (Sykes, 2014). Um estudo realizado por Major et al. (2014), 

em cães com leptospirose, demonstrou que 99,7% apresentavam envolvimento renal. 

Nos cães, a infeção pelos serovares Icterohemorrhagiae e Canicola é associada a 

coagulopatias, alterações hepáticas e insuficiência renal, enquanto que, a infeção por serovares 

emergentes é associada a insuficiência renal aguda (Adin et al., 2000).  

 

Tabela 38 – Frequência da população de canídeos, suspeitos de leptospirose por presença de insuficiência renal. 

Insuficiência renal Frequência Intervalo de Confiança (95%) 

n % 

Ausente 21 26,25 17,8574 – 36,819 

Presente 32 40,0 29,9618 – 50,9545 

Sem informação 27 33,75 31,1059 – 52,196 

Total 80 100  

 

Ausente
26,25%

Presente
40,00%

Sem informação
33,75%
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As alterações hepáticas na leptospirose podem manifestar-se pelo aumento da 

atividade das enzimas hepáticas - alanina aminotransferase, aspartato aminotransferase e 

fosfatase alcalina. Na população de canídeos amostrada, o aumento das enzimas hepáticas foi 

observado em 25% (95% IC=16,806 – 35,485) dos animais, estando dentro do intervalo dos 

valores de referência em 18,75% (95% IC=11,705 – 28,658), e 56,25% dos animais não tinham 

informação sobre este parâmetro (95% IC=45,341 – 66,586) (Figura 47;Tabela 39). 

 

 

Figura 47 – Distribuição da população de canídeos suspeitos de leptospirose por aumento da atividade das enzimas 
hepáticas. 

 

A lesão hepática é demonstrada pelo aumento da atividade sérica de alanina 

aminotransferase, aspartato aminotransferase, fosfatase alcalina, (Greene et al., 2012). O 

resultado obtido para este parâmetro está em concordância com o descrito em trabalhos 

publicados, os quais relatam que a percentagem de casos com aumento da atividade das enzimas 

hepáticas pode estar presente entre 33% a 76% dos canídeos suspeitos de leptospirose 

(Goldstein et al., 2006; Geisen et al., 2007; Mastrorilli et al., 2007; Kohn et al., 2010; Tangeman 

e Littmann, 2013). 

 

Tabela 39 – Frequência da população de canídeos suspeitos de leptospirose por aumento da atividade das enzimas 
hepáticas. 

Aumento das 
enzimas hepáticas 

Frequência Intervalo de Confiança (95%) 

n % 

Ausente 15 18,75 11,7053 – 28,6583 

Presente 20 25,0 16,8062 – 35,4847 

Sem informação 45 56,25 45,3411 – 66,5861 

Total 80 100  

 

Ausente
18,75%

Presente
25,00%

Sem 
informação

56,25%
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O aumento da concentração sérica das proteínas plasmáticas totais foi observado em 

17,5% (95% IC=10,721 – 27,258) dos canídeos, estando dentro do intervalo dos valores de 

referência em 25% (95% IC=16,806 – 35,485), e 57,5% dos animais não tinham informação 

registada sobre este parâmetro (95% IC=46,5669 – 67,743) (Figura 48; Tabela 40). 

 

 

Figura 48 – Distribuição da população de canídeos suspeitos de leptospirose por aumento da concentração sérica 
das proteínas plasmáticas. 

 

Dos 80 canídeos amostrados, apenas 14 apresentavam aumento da concentração sérica 

das proteínas plasmáticas. Segundo Greene et al. (2012), a concentração sérica de proteínas 

pode estar aumentada em alguns cães, podendo este aumento estar relacionado com a 

estimulação antigénica prolongada, ou a desidratação em consequência da insuficiência renal. 

 

Tabela 40 – Frequência da população de canídeos suspeitos de leptospirose por aumento da concentração sérica 
das proteínas plasmáticas. 

Aumento das 
proteínas totais 

Frequência Intervalo de Confiança (95%) 

n % 

Ausente 20 25,0 16,8062 – 35,4847 

Presente 14 17,5 10,7206 – 27,2575 

Sem informação 46 57,5 46,56693 – 67,7434 

Total 80 100  

 

  

Ausente
25,00%

Presente
17,50%

Sem 
Informação

57,50%
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A diminuição da concentração plasmática de albumina foi observada em 5% (95% 

IC=1,961 – 12,162) dos animais, estando dentro do intervalo dos valores de referência em 

21,25% (95% IC=13,712 – 31,422), e 73,75% dos animais não tinham informação registada 

sobre este parâmetro (95% IC=63,181 – 82,143) (Figura 49; Tabela 41). 

 

 

Figura 49 – Distribuição da população de canídeos suspeitos de leptospirose por presença de hipoalbuminemia. 

 

No estudo efetuado por Goldstein et al. (2006), a hipoalbuminemia foi identificada 

como uma das alterações que pode ocorrer no painel de bioquímica sérica de cães suspeitos de 

leptospirose, tendo sido relatada a sua presença em 35% dos casos. Os autores referem que a 

hipoalbuminemia pode estar presente devido a uma diminuição da produção albumina 

secundária a alterações hepáticas, perdas por via renal ou a anorexia.  

 

Tabela 41 – Frequência da população de canídeos suspeitos de leptospirose por presença de hipoalbuminemia. 

Hipoalbuminemia Frequência Intervalo de Confiança (95%) 

n % 

Ausente 17 21,25 13,7124 – 31,4222 

Presente 4 5,0 1,9614 – 12,1623 

Sem informação 59 73,75 63,181 – 82,1426 

Total 80 100  

 

  

Ausente
21,25%

Presente
5,00%

Sem informação
73,75%
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O aumento da bilirrubina total foi observada em 28,75% (95% IC=19,987 – 39,460) 

dos canídeos, estando dentro do intervalo dos valores de referência em 27,5% (95% IC=18,918 

– 38,144), e 43,75% dos animais não tinham informação registada sobre este parâmetro (95% 

IC=33,414 – 54,659) (Figura 50;Tabela 42). 

 

Figura 50 – Distribuição da população de canídeos suspeitos de leptospirose por presença de bilirrubinemia. 

 

Segundo Greene et al. (2012), a concentração de bilirrubina pode estar aumentada no 

sangue e na urina, o aumento da concentração no sangue, geralmente é proporcional ao grau de 

comprometimento do fígado sendo uma alteração muito comum em cães suspeitos de 

leptospirose. Vários estudos realizados, apresentam valores de bilirrubinemia entre 41% e 79% 

(Goldstein et al., 2006; Geisen et al., 2007; Mastrorilli et al., 2007; Kohn et al., 2010; Tangeman 

e Littmann, 2013). O resultado obtido no presente trabalho coincide com o referido pelos 

autores, uma vez que na população em que foi medida a bilirrubina total, 51% apresentavam 

aumento deste parâmetro. 

 

Tabela 42 – Frequência da população de canídeos suspeitos de leptospirose por presença de bilirrubinemia. 

Bilirrubinemia Frequência Intervalo de Confiança (95%) 

n % 

Ausente 22 27,5 18,9178 – 38,1441 

Presente 23 28,75 19,9869 – 39,4603 

Sem informação 35 43,75 33,4139 – 54,6589 

Total 80 100  

 

  

Ausente
27,50%

Presente
28,75%

Sem 
informação

43,75%
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Os dados da população de canídeos suspeitos de leptospirose relativamente aos 

parâmetros da análise de urina tipo II foram sempre que possível recolhidos e analisados.  

 

A alteração da densidade de urina foi observada em 23,75% (95% IC=15,765 – 34,141) 

da população amostrada, 12,5% (95% IC=6,934 – 21,503) estava dentro do intervalo de valores 

de referência, e 63,75% (95% IC=52,811 – 73,429) dos animais não tinham informação 

registada sobre este parâmetro (Figura 51;Tabela 43). 

 

 

Figura 51 – Distribuição da população de canídeos suspeitos de leptospirose por alteração na densidade da urina. 

 

Schuller et al. (2015), refere que a análise de urina da maioria dos cães suspeitos de 

leptospirose apresenta uma densidade de urina isostenúrica, no entanto, também estão descritos 

casos de animais com urina hipostenúrica. O resultado obtido no presente estudo, coincide com 

os resultados de publicações recentes, que demonstram que em cães suspeitos de leptospirose 

as alterações na densidade de urina são frequentemente observadas (Geisen et al., 2007; 

Goldstein et al., 2006; Greene et al., 2012; Kohn et al., 2010; Sykes, 2014).  

 

Tabela 43 – Frequência da população de canídeos suspeitos de leptospirose por alteração na densidade da urina. 

Alterações na 
densidade da urina 

Frequência Intervalo de Confiança 
(95%) n % 

Ausente 10 12,5 6,9336 – 21,5028 

Presente 19 23,75 15,7647 – 34,1408 

Sem informação 51 63,75 52,8108 – 73,4292 

Total 80 100  

 

Ausente
12,50%

Presente
23,75%

Sem 
informação

63,75%
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A Figura 52 representa a presença/ausência de proteínas na urina. A presença de 

proteínas na urina foi observada em 36,25% dos animais (95% IC=26,571 – 47,189), estando 

ausente em 7,5% (95% IC=3,483 – 15,412), não havendo informação registada sobre este 

parâmetro em 56,25% dos animais (95% IC=45,3411 – 66,5861) (Tabela 44). 

 

 

Figura 52 – Distribuição da população de canídeos suspeitos de leptospirose por ausência/presença de proteínas 
na urina. 

 

A proteinúria está presente na maioria dos cães com leptospirose, podendo estar 

presentes proteínas de elevado peso molecular indicadoras de lesão glomerular e/ou proteínas 

de baixo peso molecular de origem tubular (Mastrorilli et al., 2007; Schuller et al., 2015). Na 

população alvo, verificou-se que a maioria dos animais apresentavam proteinúria, o que está de 

acordo com os resultados publicados (Geisen et al., 2007; Goldstein et al., 2006; Kohn et al., 

2010). 

 

Tabela 44 – Frequência da população de canídeos suspeitos de leptospirose por ausência/presença de proteínas na 
urina. 

Proteinúria Frequência Intervalo de Confiança (95%) 

n % 

Ausente 6 7,5 3,4825 – 15,412 

Presente 29 36,25 26,5708 – 47,1892 

Sem informação 45 56,25 45,3411 – 66,5861 

Total 80 100  

 

  

Ausente
7,50%

Presente
36,25%

Sem 
informação

56,25%
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A Figura 53 mostra a presença/ausência de bilirrubina na urina. A presença de 

bilirrubina na urina foi observada em 26,25% dos animais (95% IC=17,857 – 36,819), estando 

ausente em 13,75% (95% IC=7,855 – 22,967), não havendo informação registada sobre este 

parâmetro em 60% dos animais (95% IC=49,046 – 70,038) (Tabela 45). 

 

 

Figura 53 – Distribuição da população de canídeos suspeitos de leptospirose por ausência/presença de bilirrubina 
na urina. 

 

A bilirrubinúria, é referida por vários autores como sendo uma alteração frequente na 

análise de urina de cães suspeitos de leptospirose, uma vez que ocorre inflamação hepática, 

com a consequente colestase hepática, provocando um aumento da bilirrubina no sangue, 

icterícia e presença de bilirruna na urina (Greene et al., 2012; Sykes, 2014).  

Na população alvo observou-se que a maioria dos canídeos apresentou bilirrubinúria, 

o que está de acordo com o referido pelos autores citados anteriormente. 

 

Tabela 45 – Frequência da população de canídeos suspeitos de leptospirose por ausência/presença de bilirrubina 
na urina. 

Proteinúria Frequência Intervalo de Confiança (95%) 

n % 

Ausente 11 13,75 7,8547 – 22,967 

Presente 21 26,25 17,8574 – 36,819 

Sem informação 48 60,0 49,0455 – 70,0382 

Total 80 100  

 

  

Ausente
13,75%

Presente
26,25%Sem informação

60,00%
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A Figura 54 ilustra a presença/ausência de hemoglobina na urina. A presença de 

hemoglobina na urina foi observada em 15,5% dos animais (95% IC=10,721 – 27,258), estando 

ausente em 18,75% (95% IC=11,705 – 28,658), não havendo informação registada sobre este 

parâmetro em 63,75% dos animais (95% IC=52,811 – 73,429) (Tabela 46). 

 

 

Figura 54 – Distribuição da população de canídeos suspeitos de leptospirose por ausência/presença de 
hemoglobina na urina. 

 

O resultado obtido para a presença de hemoglobinúria está de acordo com o referido 

em trabalhos publicados, que demonstram que a hemoglobinúria está presente em cães com 

leptospirose, sendo secundária a lesão tubular aguda (Mastrorilli et al., 2007; Kohn et al., 2010). 

 

Tabela 46 – Frequência da população de canídeos suspeitos de leptospirose por ausência/presença de hemoglobina 
na urina. 

Hemoglobinúria Frequência Intervalo de Confiança (95%) 

n % 

Ausente 15 18,75 7,8547 – 22,967 

Presente 14 17,5 11,7053 – 28,6583 

Sem informação 51 63,75 52,8108 – 73,4292 

Total 80 100  

 

  

Ausente
18,75%

Presente
17,50%Sem informação

63,75%
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Na população de canídeos amostrada foi ainda averiguado o registo de pesquisa de 

parasitas (Babesia spp., Leishmania spp.). A Figura 55 mostra a presença/ausência de parasitas.  

 

 

Figura 55 – Distribuição da população de canídeos suspeitos de leptospirose por ausência/presença de parasitas. 

 

A presença de parasitas foi detetada em 2,5% dos animais (95% IC=0,688 – 8,664), 

estando ausente em 3,75% (95% IC=1,284 – 10,455), não havendo informação registada sobre 

este parâmetro em 93,75% dos animais (95% IC=86,1899 – 97,301) (Tabela 47).  

 

Tabela 47 – Frequência da população de canídeos suspeitos de leptospirose por ausência/presença de parasitas. 

Parasitas Frequência Intervalo de Confiança (95%) 

n % 

Ausente 3 3,75 1,2835 – 10,4547 

Presente 2 2,5 0,6883 – 8,6644 

Sem informação 75 93,75 86,1899 – 97,3011 

Total 80 100  

 

  

Ausente 4%

Presente 2%

Sem 
Informação

94%
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A distribuição da população analisada por presença/ausência de anticorpos anti-

Leptospira encontra-se ilustrada na Figura 56. 

 

 

Figura 56 – Distribuição da população de canídeos suspeitos de leptospirose por ausência/presença de anticorpos. 

 

A presença de anticorpos foi observada em 78,75% dos canídeos (95% IC=49,046 - 

70,038) estando ausentes em 21,25% (95% IC=29,962 - 50,955) (Tabela 48). 

 

Tabela 48 – Frequência da população de canídeos suspeitos de leptospirose por ausência/presença de anticorpos. 

Anticorpos Frequência Intervalo de Confiança (95%) 

n % 

Ausente 17 21,25 29,9618 - 50,9545 

Presente 63 78,75 49,0455 - 70,0382 

Total 80 100  

 

  

Ausência
21,25%

Presença
78,75%
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A Figura 57 ilustra a distribuição da população de canídeos analisada por doença ativa, 

não ativa, duvidoso ou sem doença. 

 

 

Figura 57 – Distribuição da população de canídeos suspeitos de leptospirose por doença ativa, não ativa, duvidoso 
ou sem doença. 

 

Foi atribuído o estatuto de doença ativa a 70% dos canídeos (95% IC=59,232 – 

78,935), doença não ativa a 6,25% (95% IC=2,699 – 13,810), casos duvidosos em 13,75% (95% 

IC=7,855 – 22,967) e sem doença 10% (95% IC=5,155 – 18,511) dos animais (Tabela 49). 

Foram considerados com doença ativa, os animais que apresentaram elevados títulos 

de anticorpos ou numerosas reatividades para serovares diferentes. Com doença não ativa, 

aqueles em que se observou títulos baixos de anticorpos e com reatividades a apenas 1ou 2 

serovares, nomeadamente os potencialmente induzidos pela vacinação, e cujos sinais clínicos 

indiciavam uma fase da doença não compatível com os achados laboratoriais. Os duvidosos 

foram aqueles que tinham sinais clínicos compatíveis com leptospirose, mas não tínham 

anticorpos. 

 

Tabela 49 – Frequência da população de canídeos suspeitos de leptospirose por doença ativa, não ativa, duvidoso 
ou sem doença. 

Doença Frequência Intervalo de Confiança (95%) 

n % 

Ativa 56 70 59,2318 – 78,9354 

Não ativa 5 6,25 2,6989 – 13,8101 

Duvidoso 11  13,75  7,8547 – 22,9671 

Sem doença 8  10  5,1548 – 18,5107 

Total 80 100  

 

Sem doença
10,0%

Doença ativa
70,0%

Duvidoso
13,75%

Não ativa
6,25%
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Relativamente ao título de anticorpos anti-Leptospira obtido, verificou-se que dos 80 

soros analisados 21,25% (95% IC=13,712 – 31,422) não apresentaram qualquer título de reação 

(Figura 58). 

 

Figura 58 – Distribuição dos títulos de anticorpos anti-Leptospira obtidos nas amostras analisadas pela TAM. 

 

Nos soros em que se observou reatividade, os títulos variaram entre 50 e 6400. 

Verificou-se um predomínio dos títulos de 400 (25%; 95% IC=16,806 – 35,485) e de 800 

(18,75%; 95% IC=11,705 – 28,658). O título mais baixo observado foi 50 e o mais elevado de 

6400, ambos com uma frequência de 1,25% (95% IC=0,221 – 6,746) (Tabela 50).  

 

Tabela 50 – Frequência dos títulos de anticorpos anti-Leptospira obtidos nas amostras analisadas pela TAM. 

Título Frequência Intervalo de Confiança (95%) 

n % 

0 17 21,25 13,7124 – 31,4222 

50 1 1,25 0,221 – 6,7463 

100 2 2,5 0,6883 – 8,6644 

200 10 12,5 6,9336 – 21,5028 

400 20 25,0 16,8062 – 35,4847 

800 15 18,75 11,7053 – 28,6583 

1600 7 8,75 4,3032 – 16,9768 

3200 7 8,75 4,3032 – 16,9768 

6400 1 1,25 0,221 – 6,7463 

Total 80 100  
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Nos soros em que se observou a presença de anticorpos anti-Leptospira determinou-

se o serogrupo presuntivo da estirpe infetante. Os serogrupos para os quais se obtiveram as 

principais reatividades foram, por ordem decrescente, os serogrupos Icterohaemorrhagiae, 

Pomona, Canicola, Ballum, Australis, Autumnalis e Grippotyphosa (Figura 59). 

 

 

Figura 59 – Distribuição de reatividade anti-Leptospira por serogrupo pela TAM. 

 

A percentagem de reatividade das estirpes do serogrupo Icterohaemorrhagiae foi de 

46% (95% IC=34,309 – 58,211), para as do serogrupo Pomona 19,1% (95% IC=11,246 – 

30,407) e para as de Canicola de 17,5% (95% IC=10,039 – 28,621) (Tabela 51). 

 

Tabela 51 – Frequência de reatividade anti-Leptospira por serogrupo pela TAM. 

Resultados da TAM 
por serogrupo 

Frequência Intervalo de Confiança (95%) 

n % 

Icterohaemorrhagiae 29 46,03 34,3089 – 58,2107 

Pomona 12 19,05 11,2462 – 30,4068 

Canicola 11 17,46 10,0394 – 28,6214 

Ballum 6 9,52 4,4383 – 19,261 

Australis 3 4,76 1,6326 – 13,091 

Grippotyphosa 1 1,59 0,2807 – 8,4585 

Autumnalis 1 1,59 0,2807 – 8,4585 

Total 63 100  
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Os serovares para os quais se observou maior taxa de reatividade anti-Leptospira 

foram, por ordem decrescente: Copenhageni, Canicola, Icterohaemorrhagiae, Altodouro, 

Arboreae, Autumnalis, Bratislava, Valbuzzi e Mozdok (Figura 60).  

 

 

Figura 60 – Distrinuição da reatividade anti-Leptospira por serovar pela TAM. 

 

Os serovares mais reativos foram, o serovar Copenhageni com 31,8% das 

seroreatividades (95% IC=21,587 – 44,004), Canicola com 17,5% (95% IC=10,039 – 28,621), 

Altodouro com 15,9% (95% IC=8,857 – 26,812) e Icterohaemorrhagiae com 14,3% (95% 

IC=7,702 – 24,975) (Tabela 52). 

 

Tabela 52 – Frequência de reatividade anti-Leptospira por serovar pela TAM. 

Resultados da TAM 
por serovar 

Frequência Intervalo de Confiança 
(95%) n % 

Copenhageni  20 31,75 21,5867 – 44,0035 

Canicola 11 17,46 10,0394 – 28,6214 

Altodouro 10 15,87 8,8571 – 26,8116 

Icterohaemorrhagiae 9 14,29 7,7019 – 24,9746 

Arboreae  6 9,52 4,4383 – 19,2617 

Bratislava 3 4,76 1,6326 – 13,091 

Mozdok 2 3,18 0,875 – 10,8565 

Autumnalis 1 1,59 0,2807 – 8,4585 

Valbuzzi 1 1,59 0,2807 – 8,4585 

Total 63 100  
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 ANÁLISE DE PCR DOS SOROS NEGATIVOS PELA TAM 

 

Das seis amostras provenientes de animais com sinais compatíveis com leptospirose 

mas seronegativos pela técnica de aglutinação microscópica e analisadas por PCR, nenhuma 

revelou amplificação de ADN de leptospiras patogénicas (Figura 61). A banda do ADN 

controlo (controlo positivo) observada apresentou uma boa qualidade e o peso molecular 

previsto (cerca de 423 pares de bases), o que significa que o protocolo de amplificação decorreu 

dentro da normalidade, não se observando outras bandas de amplificação de ADN nos soros 

suspeitos. 

 

 

Figura 61 - Imagem dos produtos gerados por PCR, utilizando os primers da LipL32 de acordo com protocolo de 
descrito por Paiva-Cardoso (2009), após electroforese em gel de agarose (Foto da autora). 

 

Os resultados obtidos sugerem que os animais testados não teriam sido infetados por 

leptospiras patogénicas, apesar de apresentarem sintomatologia compatível com leptospirose. 

Outra hipótese a considerar é a possibilidade do número de leptospiras presentes no sangue ser 

inferior ao nível de deteção deste protocolo de PCR, ou ainda a possibilidade de o protocolo de 

extração de ADN a partir do sangue ter que ser melhorado. No entanto, o número reduzido de 

amostras que foi possível testar poderá também ter diminuído a probabilidade da ocorrência de 

positivos. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No presente estudo analisaram-se os principais sinais clínicos reportados pelo médico 

veterinário em 80 canídeos presentes à consulta e com sinais clínicos compatíveis com 

leptospirose, da região norte e centro de Portugal. As principais observações foram:   

 

a. Verificou-se que a maioria dos animais estudados eram machos (60%), provavelmente 

por terem comportamentos reprodutivos que os predispõem à infeção por leptospiras 

patogénicas e também devido ao facto de serem mais numerosos, na população canina 

em geral. É frequente a preferência por machos, não só por serem mais imponentes, mas 

também por não terem o inconveniente de ficarem gestantes; 

b. As idades dos animais variaram entre 3 e 132 meses, no entanto, verificou-se uma maior 

frequência relativa dos animais com 24 e 36 meses; 

c. A maioria dos animais presentes à consulta eram de raça indeterminada (50%), e os 

restantes distribuídos por 19 raças diferentes, provavelmente porque a maioria da 

população de canídeos em Portugal é de raça indeterminada; 

d. Observou-se um predomínio dos animais de zonas rurais e, maioritariamente, com 

acesso ao exterior, mesmo no caso dos de zonas urbanas, o que propicia a exposição a 

ambientes contaminados com leptospiras patogénicas e ao contacto com reservatórios; 

e. A taxa de imunização anti-Leptospira com vacinas bivalentes (Icterohaemorrhagiae e 

Canicola) foi muito elevada (60%), o que não evitou que se observassem muitos casos 

de animais com suspeita de clínica e títulos de anticorpos compatíveis com leptospirose 

na forma ativa; 

f. A administração de antibioterapia prévia à recolha da amostra sanguínea foi muito 

elevada (51%), o que poderá ter resultado em títulos de anticorpos menores; 

g. A maioria dos animais apresentaram-se normotérmicos (49%), a Moda da temperatura 

corporal foi igual a 38,5ºC, a Média cerca de 38,72ºC ± 1,023617, o valor Máximo e 

Mínimo registados foram de 35,9 e 40,7 °C, respectivamente; 
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h. Os principais sinais clínicos reportados foram anorexia (85%), depressão (79%), vómito 

(55%) e fraqueza muscular (41%), sinais clínicos associados à leptospirose, mas comuns 

a outras doenças; 

i. Sinais clínicos como a diarreia (26%) e sangue nas fezes (19%), foram reportados com 

menor frequência, pois muitas vezes só são perceptíveis quando o médico veterinário 

procede à medição da temperatura corporal; 

j. A icterícia (28%) considerada pela maior parte dos médicos veterinários como um sinal 

clínico muito sugestivo de leptospirose e importante indicador de doença hepática 

crónica foi reportado com menor frequência que outros sinais clínicos; 

k. Outros sinais clínicos, tais como mucosas anémicas (24%), hemorragias/petéquias (3%) 

e hematúria (33%), foram reportadas com menor frequência, e a sua apresentação pensa-

se que estará mais associada a infeções por serovares menos adaptados ao cão; 

l. Ao contrário do expectável, verificou-se uma frequência reduzida na apresentação de 

polidipsia/poliúria (4%) e anúria (3%), provavelmente porque a prescrição de 

antibióticos é muito frequente (51,3%) mesmo antes de se efetuar a colheita de amostra 

sanguínea para serologia anti-Leptospira, reduzindo a magnitude da lesão renal; 

m. As alterações oculares, tais como conjuntivite (14%) e uveíte (1%), foram observadas 

num menor número de casos clínicos; 

n. Sinais clínicos do foro respiratório, nomeadamente taquipneia/dispneia (9%), foram 

observados com reduzida frequência, bem como dor abdominal (3%) e aborto (1%); 

o. As alterações do sistema nervoso, tais como convulsões (2,5%) e outras manifestações 

neurológicas (7,5%), foram reportadas com uma pouca frequência; 

p. Relativamente aos exames complementares foram frequentemente reportadas alterações 

no hemograma, tais como anemia, leucocitose, e trombocitopenia, achados 

frequentemente descritos na literatura científica; 

q. As análises da bioquímica sérica revelaram com frequência alterações na atividade das 

enzimas hepáticas, nomeadamente aumento da ALT e AST, compatíveis com alterações 

da função hepática. Foram também observadas alterações dos marcadores da função 

renal, nomeadamente aumento dos valores de ureia e creatinina; 
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r. Os dados da urianálise são escassos, geralmente só são registadas a densidade urinária,

a presença de proteinúria, bilirrubinúria e hemoglobinúria;

s. Registou-se uma taxa muito elevada de anticorpos anti-Leptospira na população alvo

(79%), apesar de apenas 70% dos canídeos terem títulos de anticorpos compatíveis com

doença ativa;

t. Os títulos de anticorpos obtidos variaram entre 50 e 6.400, observando-se uma maior

frequência de títulos de 400 e 800;

u. Os serogrupos para os quais se obtiveram as principais reatividades foram, por ordem

decrescente, os serogrupos Icterohaemorrhagiae (46%), Pomona (19%), Canicola

(18%), Ballum (10%), Australis (5%), Autumnalis (2%) e Grippotyphosa (2%), tendo-

se verificado maiores taxas de serorreatividade com estirpes dos serovares Copenhageni,

Canicola e Altodouro.

v. Das seis amostras analisadas por PCR, provenientes de animais com sinais compatíveis

com leptospirose e negativas pela TAM, nenhuma revelou amplificação.
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Perspectivas Futuras 

O presente estudo permitiu avaliar estatisticamente um número muito relevante de casos 

de canídeos, muito bem documentados, presentes à consulta com sinais clínicos compatíveis 

com leptospirose, quer do ponto de vista laboratorial (técnica serológica de referência para a 

leptospirose e PCR), quer do ponto de vista das variáveis demográficas e exames 

complementares. 

Espera-se que possa constituir um ponto de partida para o um maior aprofundamento do 

conhecimento da leptospirose canina em Portugal. 
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ANEXOS 

ANEXO I – Ficha Clínica 
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ANEXO II 

Meio E.M.J.H. 

Equipamento, material e reagentes utilizados para a preparação do meio: 

 Água destilada estéril

 Soro de coelho

 Meio base EMJH (Difco®)

 Suplemento para meio seletivo EMJH (Difco®)

 Autoclave

 Balança analítica

 Banho termostatizado a 56ºC

 Câmara de fluxo laminar

 Frascos de 1 litro estéreis

 Potenciómetro

 Distribuidor automático (autoclavado)

 Tubos de vidro estéreis devidamente rolhados

- Método de preparação:

1. Num copo volumétrico de 1 l, dissolver 2,3 g do meio base EMJH (Difco®) em 900 ml

de água destilada estéril;

2. Ajustar o pH a 7,4 ± 0,2;

3. Colocar num frasco de 1l, e autoclavar a 121ºC durante 15 minutos;

4. Deixar arrefecer à temperatura ambiente;

5. Adicionar à chama 100 ml do suplemento para meio EMJH (Difco®) ao meio na câmara

de fluxo laminar previamente esterilizada com UV durante 30 minutos e agitar o frasco

vigorosamente;

6. Adicionar ao meio 20 ml de soro de coelho previamente filtrado e inativado;

7. Com o distribuidor automático distribuir 6 ml do meio preparado para tubos com tampa

estéreis à chama na câmara de fluxo laminar.

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

preparado são submetidos a uma prova de estufa em que ficam sujeitos a uma temperatura de 

37ºC durante 24 horas e, seguidamente são colocados num local ao abrigo da luz à temperatura 

ambiente por 48 horas. Posteriormente devem ser conservados em ambiente refrigerado. 
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Preparação do soro de coelho 

1. Retirar o soro de coelho previamente inativado, filtrado e distribuído em frascos de 20 

ml, do congelador; 

2. Deixar descongelar à temperatura ambiente; 

3. Inativar o soro em banho-maria a 56ºC durante 30 minutos 

 

Preparação da solução salina tamponada com fosfatos (P.B.S. – Phosphate Buffer Saline) 

 

 - Preparação do tampão Sorensen:  

Utilizado na preparação de PBS para a técnica de aglutinação microscópica.  

1. Adicionar 8,33 g de fosfato de sódio (Na2HPO4) e 1,09g de fosfato 

monopotássico (KH2PO) a 1 litro de água destilada; 

2. Acertar o pH a 7,6 e colocar no autoclave a 121ºC durante 15 minutos. 

 
– Preparação do P.B.S 

     Utilizado nas diluições dos soros “problema”, dos anti-soros hiperimunes, dos 

anticorpos monoclonais e como controlo de qualidade dos antigénios da TAM. 

1. Adicionar 15,64g de cloreto de sódio (NaCl) a 160ml de tampão Sorensen; 

2. Perfazer para 1 litro com água destilada; 

3. Colocar no autoclave a 121ºC durante 15 minutos. 
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ANEXO III - Purificação de ADN de sangue ou fluidos corporais (Protocolo Spin) - 

QIAamp® DNA Mini Kit 

Material, Equipamento e Reagentes 

 Vórtex

 Banho termoestatizado

 Microcentrífuga

 Micropipetas de volumes 20-200 μl; 100-1000 μl

 QIAamp® DNA Mini Kit

 Tubos de microcentrífuga de 1,5 ml

 Pontas para micropipetas de volumes 20-200 μl; 100-1000 μl

Procedimento 

1. Pipetar 20 μl de QIAGEN Protease para um tubo de microcentrífuga de 1,5 ml.

2. Adicionar 200 μl de amostra ao tubo de microcentrífuga.

3. Adicionar 200 μl de tampão AL à amostra. Misturar no vórtex durante 15 s.

4. Incubar a 56°C durante 10 min.

5. Centrifugar brevemente o tubo de para remover as gotas do interior da tampa.

6. Adicionar 200 μl de etanol (96 – 100%) à amostra e misturar novamente no vórtex

durante 15 s. Centrifugar brevemente o tubo para remover as gotas do interior da tampa. 

7. Aplicar cuidadosamente a mistura do passo 6 à coluna de centrifugação QIAamp Mini

(num tubo de recolha de 2 ml) sem molhar o rebordo. Fechar a tampa e centrifugar a 8000 rpm 

durante 1 min. Colocar a coluna de centrifugação QIAamp Mini num novo tubo de coleta de 2 

ml e descartar o tubo que contém o filtrado. 

8. Abrir cuidadosamente a coluna de centrifugação QIAamp Mini e adicionar 500 μl de

tampão AW1 sem molhar o aro. Fechar a tampa e centrifugar a 8000 rpm durante 1 min. Colocar 

a coluna de centrifugação QIAamp Mini num novo tubo de recolha de 2 ml e descartar o tubo 

de coleta que contém o filtrado. 
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9. Abrir cuidadosamente a coluna de centrifugação QIAamp Mini e adicionar 500 μl de 

tampão AW2 sem molhar o rebordo. Fechar a tampa e centrifugar a velocidade máxima (14.000 

rpm) durante 3 min. 

10. Colocar a coluna de centrifugação QIAamp Mini num novo tubo de microcentrífuga 

de 1,5 ml e descartar o tubo de coleta que contém o filtrado. Abrir cuidadosamente a coluna de 

centrifugação QIAamp Mini e adicionar 200 μl de tampão AE ou água destilada. Incubar à 

temperatura ambiente (15 – 25°C) por 1 min e, de seguida, centrifugue a 8000 rpm durante 1 

min. Armazenar a -20ºC. 
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ANEXO IV 

Tabela 53 – Sequências dos primers utilizados na PCR. 

Primers Sequência (5' - 3') 
Tamanho do 
amplicão (bp) 

Autor 

lipL32 -270F 5'-CGCTGAAATGGGAGTTCGTATGATT-3' 
423 bp 

Levett et al. 
2005 lipL32 -692R 5'-CCAACAGATGCAACGAAAGATCCTTT-3' 

Tabela 54 – Mistura utilizada na PCR. 

Reagentes Volume 

Água ultrapura esterilizada 

2x MyTaq HS Mix (Bioline®) 

Primer lipL32 -270F (Stabvida) 

Primer lipL32 -692R (Stabvida) 

ADN “template” 

5 μl 

13 μl 

1 μl 

1 μl 

5 μl 

Volume total 25 μl 

Tabela 55 – Condições de reação do programa de PCR “LIPL32”. 

Fase da amplificação Temperatura Tempo Ciclos 

Desnaturação Inicial 95ºC 2,5 min 1 

Desnaturação 
Emparelhamento 

Extensão 

95ºC 
67,2ºC 
72ºC 

30 sec 
30 sec 
30 sec 

40 

Extensão Final 72ºC 7 min 1 

Pausa 4ºC ∞ 1 
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