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Resumo 

 

Este trabalho teve como objetivo analisar a casuística de leptospirose canina no Hospital Veterinário Universitário - UFPI. 

Foram atendidos 82 cães no período de 2018 e 2019, com suspeita de leptospirose. Para a confirmação foi realizado o 

Teste de Soroaglutinação Microscópica (MAT). Os soros classificados com 50%, 75% e 100% de aglutinação foram 

submetidos a uma segunda prova do MAT para titulação com os sorovares reagentes, considerado infectante o que 

apresentou maior título, com 35 (43%) reagentes e 47 (57%) não reagentes. Conclui-se que a leptospirose se encontra 

disseminada entre os cães de Teresina - PI e tem nos roedores sinantrópicos comensais seus principais hospedeiros e ainda 

o próprio cão. 

Palavras-chave: Cães. Soroaglutinação. Zoonose. 

 

 

Abstract 

 

This study aimed to analyze the case series of canine leptospirosis at the University Veterinary Hospital - UFPI. A total 

of 82 dogs were treated between 2018 and 2019, with suspected leptospirosis. For confirmation, the Microscopic 

Seroagglutination Test (MAT) was performed. The sera classified with 50%, 75% and 100% of agglutination were 

submitted to a second test of the MAT for titration with the reactive serovars, considered infective the one with the highest 

titer, with 35 (43%) reagents and 47 (57%) non-reactive. It is concluded that leptospirosis is widespread among dogs from 

Teresina - PI and has its main hosts in synanthropic rodents, as well as the dog itself. 
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Introdução 

 

A leptospirose é uma enfermidade infectocontagiosa de caráter zoonótico que apresenta uma 

ocorrência em dimensão mundial, sendo causada por espécies de Leptospira spp. Tendo como 

hospedeiros da leptospirose muitas espécies de animais silvestres que podem atuar como reservatórios 

de Leptospira para outros animais silvestres ou domésticos e mesmo para o homem.  E entre os 

animais silvestres estão os roedores sinantrópicos comensais, principalmente o Rattus norvegicus, 

que representa o mais importante reservatório natural da doença. Mas nos ratos as leptospiras causam 

uma infecção sem sinais clínicos da doença, porém, os mesmos continuam a eliminar a bactéria por 

toda sua vida (IWASAKI et al., 2016). 

No Brasil, no ano de 1940, onze cães com manifestações clínicas compatíveis com 

leptospirose foram analisados e após a realização da necropsia, foi confirmada a presença do agente 

causador da leptospirose, na cidade do Rio de Janeiro (MORIKAWA, 2009), entretanto nos cães pode 

haver a eliminação de leptospiras vivas por meio da urina no decorrer de períodos distintos sem que 

haja a presença de sinais clínicos aparentes, tornando uma principal fonte de infecção de leptospirose 

em humano essencialmente em decorrência do seu íntimo contato com pessoas. Vale ressaltar que a 

infecção está altamente difundida nas populações caninas (MASCOLLI et al., 2002). 

A transmissão pode ocorrer de forma direta, pelo contato direto com a urina ou com órgãos 

de animais infectados, ou indireta, quando há uma exposição ao ambiente contaminado com a 

bactéria, como se verifica na água, solos úmidos, vegetação ou mesmo fômites. Nesse sentido, há 

inúmeros fatores que podem influenciar a presença de leptospirose em uma determinada região como 

a ocupação de áreas entendidas como irregulares com elevado índice de enchentes, escassez de 

sistemas de saneamento básico e coleta adequada de lixo, o que acaba por favorecer a ocorrência de 

infestação por animais transmissores da leptospirose (RATET et al., 2014). 

A leptospirose é uma doença de notificação compulsória, pois constitui importante problema 

sanitário, seja em decorrência da gravidade da doença ou pelo potencial contaminante ao homem. 

Diante do exposto, objetivou-se analisar a casuística da leptospirose canina no Hospital Veterinário 

Universitário - UFPI no período de 2018 e 2019. 

 

Material e métodos  

 

O trabalho foi realizado no Hospital Veterinário Universitário - UFPI, em que os exames para 

diagnóstico de leptospirose canina foram realizados no Laboratório de Fisiopatologia da Reprodução 

Animal da Universidade Federal do Piauí, Campus Petrônio Portela, Teresina, Piauí, Brasil, situado 

às coordenadas geográficas 5º 03' 23.1’’ de Latitude Sul e 42º 47’ 27.9’’ de Longitude Oeste, com 

altitude média de 72,7 metros.  

Foram atendidos um total de 82 cães no período de 2018 e 2019, de ambos os sexos e 

diferentes idades e raças, com suspeita de leptospirose, os quais apresentaram sinais clínicos: icterícia, 

inapetência, febre aguda, taquipnéia, vômito, e nos achados laboratoriais, anemia, hiperfosfatemia, 

azotemia, hiperbilirrubinemia, aumento de ALT, FA e AST, com histórico de presença de ratos nos 

lugares em que residiam. 

Após suspeita clínica de leptospirose em cães era solicitado pelo clínico o exame para 

confirmação dessa patologia por meio do Teste de Soroaglutinação Microscópica (MAT) preconizado 

pela Organização mundial de Saúde como teste padrão ouro. 
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Para a colheita de sangue foram utilizadas agulhas com sistema a vácuo e tubos de 2 ml sem 

anticoagulante do sistema Vacutainer®; foi coletado o soro de 82 cães, por meio de venopunção da 

jugular em tubos tipo Vacutainer®. Após a coleta, realizou-se a centrifugação à 2.500 rpm durante 

cinco minutos, e os soros extraídos foram acondicionados em eppendorfs e congelados a -20º C até a 

realização do exame. 

A determinação dos níveis de aglutininas anti-leptospira nos animais trabalhados seguiu a 

metodologia da microtécnica descrita por Galton et al. (1965). A leitura foi observada em microscópio 

de campo escuro com objetiva de longo alcance de 10x e ocular com aumento de 8 vezes. A 

ocorrência de aglutinação indica a presença de anticorpos no soro, e classificados como suspeitos, 

dependendo da intensidade de aglutinação. A intensidade da aglutinação foi classificada como segue: 

1 = 25% de aglutinação; 2 = 50% de aglutinação; 3 = 75% de aglutinação; 4 = 100% de aglutinação. 

Os soros classificados de dois a quatro foram submetidos a uma segunda prova de soroaglutinação 

microscópica para titulação de anticorpos com os sorovares identificados como reagentes, utilizando 

diluição variando de 1:100 até 1:6.400. Foi considerado sorovar infectante o que apresentou maior 

título.  

Foram empregados na técnica de MAT uma coleção de antígenos vivos com 22 variantes 

sorológicas de leptospira:  

 

Tabela 1 - Relação de espécies, sorogrupos, sorovares e estirpe 

Espécies Sorogrupo Sorovar Estirpe utilizada 

 

 

 

L. interrogans 

Australis Autralis Baliico 

Bratislava Jez Brtislava 

Autumnalis Autumnalis Akiyame A 

Butembo Butembo 

Ballun Castellonis Castellon 3 

Betaviae Bataviae Van Tienen 

Canicola Canicola Hond Utrecht IV 

Celledoni Whitcomb Whitcombi 

L. kirschneri Cynopeteri Cynopteri 3222C 

Grippotyphosa Grippotyphosa Moskova V 

 

 

 

 

 

L. interrogans 

Hebdomadis Hebdomadis Hebdomadis 

Icterohaemorrhagiae Copenhageni M-20 

Icterohaemorrhagiae RGA 

Javanica Javanica Veldrat Bat 46 

Panama Panama CZ 214k 

Pomona Pomona Pomona 

Pyrogenes Pyrogenes Salinem 

Sejroe Hardjo Hardjoprajitno 

Wolffi 3705 

Shermani Shermani LT 821 

Tarassovi Terassovi Perepelicin 

Djasiman Sentot Sentot 

 

Fonte: Moraes, 2016 
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Análise estatística 

 

Os dados foram submetidos à análise estatística, por meio do teste não paramétrico Qui-

quadrado corrigido (Yates) de amplo uso nas ciências biomédicas para duas proporções esperadas, 

com nível de significância de 5%. 

 

Resultados e discussão 

 

A Tabela 2  demonstra que entre os anos de 2018 e 2019  foram atendidos um total de  82 cães 

com suspeita de leptospirose canina, sendo  35 (43%) reagentes e 47 (57%) não reagentes ao MAT 

para diagnóstico de leptospirose canina, e a maioria dos casos confirmados eram  de cães machos. O 

sorovar predominante foi o Copenhageni, seguido do Canícola. Imediatamente após o resultado do 

teste, o clínico era comunicado e orientado a notificar a Gerência de Zoonoses (GEZOON) de 

Teresina - PI. 

 

 

Tabela 2 - Resultado referente ao  teste de MAT para leptospirose em cães com suspeita clínica atendidos no período de 

2018 e 2019. 

 Reagentes Não reagentes Total 

Cães 35 (43%) 47 (57%) 82 

 

Notou-se que os animais que foram reagentes, todos residiam em lugares em que havia 

presença de roedores, fato confirmado pelo relato dos tutores. 

No período estudado observou-se que houve um aumento dos números de casos  no intervalo 

que compreendeu de janeiro a julho de 2018 por possuir maior índice pluviométrico a assim 

proporcionando ambiente propicio a propagação e multiplicação da bactéria devido a maior exposição 

à água contaminada com urina de cães com leptospirose no período chuvoso e pós-chuvoso. 

Os resultados obtidos no presente trabalho demonstram dados referentes ao diagnóstico 

confirmatório de cães com leptospirose canina de vários estudos. Este estudo obteve resultado similar 

ao encontrado por Castro et al. (2011) que obteve uma prevalência de 38% em cães em Uberlândia - 

MG. Martins et al. (2013) encontrou resultado semelhante com 32.4% de cães com suspeita clínica 

de leptospirose e o sorovar mais prevalente foi o Copenhageni.  

Sant’Anna et al. (2018), em seu estudo na cidade de São Gonçalo – RJ, resultou 32.1% de 

animais sororeativos e considerou  um alto número de cães portadores assintomáticos de leptospirose 

nessa região.  

A casuística de cães em Teresina - PI mostra-se elevada quando comparada aos resultados 

encontrados por Tesserolli et al. (2005) que, em sua pesquisa em Curitiba – PR, obteve uma menor 

prevalência de 28,57% em cães, porém semelhante no que diz respeito ao sorovar mais infectante, 

que foi o Copenhageni; Moraes (2016) em seu estudo obteve também prevalência mais baixa de 

13,44% em cães no município de Barbacena - MG. Silva-Zacarias et al. (2014) buscou conhecer a 

frequência de aglutininas anti-Leptospira spp. em cães atendidos no Hospital Veterinário da 

Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) no município de Bandeirantes - PR e obteve uma 

frequência  de animais sororreagentes de 26,47%. 

A prevalência de sororreagentes em populações caninas no Brasil varia entre 13,1 e 27,3% e 

as sorovariedades encontradas têm sido relacionadas com o meio ambiente e as espécies que coabitam 
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com os cães (GREENE et al., 2012; MAGALHÃES et al., 2006). 

A prevalência do sorovar Copenhageni no município de Teresina - PI nos animais de 

companhia concordou com Furtado et al. (1997) e Dickson e Love (1993), que realizaram estudos 

com diversas espécies animais, encontrando em cães como sorovar mais prevalente, o Copenhageni. 

Isso reforça a predominância da população de roedores na cadeia de transmissão da doença e a 

necessidade da manutenção de programas de controle integrado de roedores. 

Nesse estudo o sorovar Canícola foi o segundo mais encontrado entre os cães sororreativos. 

Nesse sentido o cão é o principal transmissor e reservatório do sorovar Canicola, sendo transmitido 

principalmente por urina de animais doentes (GREENE et al., 2012). A frequência do sorovar 

Canicola foi de 34,1% no Rio de Janeiro (LILENBAUM et al., 1994), 24,5% na Bahia (CALDAS et 

al., 1977) e 50,7% na cidade de São Paulo - SP (YASUDA et al., 1980). Na cidade de Londrina - PR 

esse sorovar foi encontrado em apenas 7,5% dos cães atendidos no período estudado (QUERINO et 

al., 2003). 

O sorovar Canicola foi relatado como o mais frequente em cães do Rio Grande do Sul - RS 

(FURTADO et al., 1997) e Minas Gerais (MAGALHÃES et al., 2006). 

A porcentagem de cães positivos foi maior em machos, corroborando com os resultados 

verificados por outros autores (ALVES et al., 2000; MONTES et al., 2002; AZEVEDO et al., 2011). 

Isto pode ser explicado pelo comportamento sexual do macho que apresenta o hábito de sair para a 

rua atrás de fêmeas no cio, e pelo hábito de marcação territorial, cheirando a urina de outros animais. 

Vale ressaltar que a estação do ano é fator importante na ocorrência da leptospirose, pois 

temperaturas amenas próximas de 28ºC, com umidade relativa do ar elevada favorecem a manutenção 

do agente no meio. Em épocas de alta precipitação pluviométrica associada à ineficiência dos sistemas 

de drenagem facilitam o contato agente-hospedeiro, caracterizando-se pelas águas superficiais 

estarem contaminadas com Leptospira interrogans eliminada da urina principalmente de ratos, 

propiciando o contato com espécies susceptíveis, principalmente os cães, fator esse que pode explicar 

o maior número de casos confirmados no HVU-UFPI / Teresina - PI de cães com leptospirose. 

Neste trabalho, os animais sororreagentes para leptospirose podem constituir uma importante 

fonte de infecção para outros cães e animais de diferentes espécies e para o homem. Trabalhos 

complementares, como tentativas de isolamento dos sorovares circulantes na população canina, ou 

por diagnóstico molecular pela detecção do DNA bacteriano, possibilitariam um melhor 

conhecimento da ocorrência da Leptospira spp. no município de Teresina - PI e intervenções 

profiláticas para o controle da doença. 

 

Conclusão  

 

Houve aumento da casuística de leptospirose canina no Hospital Veterinário Universitário – 

UFPI durante o período de estudo. 

Nesse sentido, a leptospirose é uma enfermidade disseminada nos cães do município de 

Teresina - PI. Ademais, os roedores sinantrópicos comensais são os principais hospedeiros de 

leptospiras spp. e até mesmo o próprio cão. 
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