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RESUMO 

A leptospirose é uma doença zoonótica de importância global causada pela bactéria 
Gram-negativa patogênica do gênero Leptospira. A doença ocorre em quase todas as 
espécies de mamíferos. É mais comum nas regiões tropicais devido à maior 
sobrevivência do organismo no meio ambiente e à exposição frequente de animais e 
seres humanos a ambientes contaminados. O objetivo deste trabalho foi realizar uma 
revisão de literatura com intuito contextualizar a leptospirose na saúde animal e suas 
implicações na saúde pública, descrevendo a etiologia, patogenia, epidemiologia, e 
os reservatórios da doença; entendendo os sinais clínicos, métodos de diagnóstico e 
os diagnósticos diferenciais; e por fim, discorrer sobre as formas de tratamento, 
controle e prevenção. Foi empregada uma revisão de literatura no desenvolvimento 
da pesquisa. Foram pesquisadas publicações em português, inglês e espanhol 
referentes ao assunto abordado, nas bases de dados LILACS, SCIELO e PUBMed. 
Delimitou-se o período de publicação entre os anos 2000 a 2017. As buscas foram 
feitas entre os meses de março e outubro de 2019, utilizando-se as palavras-chave 
Leptospira, Leptospirose, Infeção e Zoonose.  
 
Palavras-chave: Bactéria; Infecção; Leptospira; Zoonose. 
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ABSTRACT 

Leptospirosis is a zoonotic disease of global importance caused by the pathogenic 
Gram-negative bacterium of the genus Leptospira. The disease occurs in almost all 
mammalian species. It is more common in tropical regions due to the higher survival 
of the organism in the environment and the frequent exposure of animals and humans 
to contaminated environments. The aim of this study was to perform a literature review 
in order contextualize leptospirosis in animal health and its implications for public 
health, describing the etiology, pathogenesis, epidemiology, and reservoirs of the 
disease; understanding clinical signs, diagnostic methods and differential diagnoses; 
and finally, discuss the ways of treatment, control and prevention. A literature review 
was employed in the development of the research. Publications in Portuguese, English 
and Spanish regarding the subject were searched in the LILACS, SCIELO and 
PUBMed databases. The period of publication between 2000 and 2017 was delimited. 
The searches were made between March and October 2019, using the keywords 
Leptospira, Leptospirosis, Infection and Zoonosis. 

 

Keywords: Bacterium; Infection; Leptospira; Zoonosis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A leptospirose é uma doença zoonótica globalmente importante que afeta 

praticamente todos os mamíferos e é transmitida diretamente causada pelas bactérias 

gram-negativas patogênicas ou indiretamente, dependendo da fonte imediata do 

gênero Leptospira. 

É um problema de saúde pública em todo o mundo, principalmente nas áreas 

tropicais e subtropicais e nos países em desenvolvimento. A magnitude do problema 

é atribuída às condições climáticas e ambientais, mas também ao contato com 

ambientes contaminados por Leptospira, observado nas condições agrícolas, 

pecuárias, de mineração, recreativas, esportivas e de saúde em casa. 

Por serem frequentes em áreas tropicais onde outras infecções como a 

dengue convergem, suas condições clínicas tendem a ser confusas, sendo 

geralmente subdiagnosticadas, porém estudos recentes demonstram sua importância 

na saúde pública. Novos e menos complicados métodos de diagnóstico foram 

desenvolvidos nos últimos anos, permitindo a identificação de infecções em campo 

sem a necessidade de laboratórios tão sofisticados. Dessa forma a pergunta 

norteadora do trabalho é:  Quais os métodos de prevenção da Leptospirose? 

O objetivo geral do trabalho é contextualizar a leptospirose na saúde animal e 

suas implicações na saúde pública. Os objetivos específicos são descrever a etiologia, 

patogenia, epidemiologia, e os reservatórios da doença; entender os sinais clínicos, 

métodos de diagnóstico e os diagnósticos diferenciais; e por fim, discorrer sobre as 

formas de tratamento, controle e prevenção. 

Foi empregada uma revisão de literatura no desenvolvimento da pesquisa. 

Foram pesquisadas publicações em português, inglês e espanhol referentes ao 

assunto abordado, nas bases de dados LILACS, SCIELO e PUBMed. Delimitou-se o 

período de publicação entre os anos 2000 a 2017. As buscas foram feitas entre os 

meses de março e outubro de 2019, utilizando-se as palavras-chave Leptospira, 

Leptospirose, Infeção e Zoonose. 
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2. A EPIDEMIOLOGIA, PATOGENIA E OS RESERVATÓRIOS DE 

LEPTOSPIROSE 
 

A leptospirose é causada por espiroquetas patogênicos do gênero Leptospira, 

ocorrendo em quase todas as espécies de mamíferos. O gênero Leptospira é 

classificado na ordem Spirochaetales, família Spirochaetes da classe Leptospiraceae 

e é dividido em duas espécies Leptospira interrogans, compreendendo todas as 

linhagens patogênicas e Leptospira biflexa, compreendendo as linhagens saprófitas 

isoladas do ambiente. L. interrogans contém mais de 212 sorovares dispostos em 23 

sorogrupos. Serovares comuns de L. interrogans são serovar Pomona, Canicola 

Bratislava, Grippotyphosa, Hardjo e Icterohemorrhagiae (DHANZE; KUMAR; MANE, 

2013). 

Em humanos, a leptospirose é conhecida por vários nomes, como doença de 

Weil, febre pretibial, febre de Fort Bragg, doença dos criadores de suínos (MOHIT; 

BHATIA, 2015). A morfologia das leptospiras é única entre os espiroquetas, pois 

possuem extremidades em gancho características e são bem enroladas (DOERN, 

2000). 

Em relação ao tamanho medem 0,1 μm de largura e 6 a 20 μm de comprimento. 

No tecido e dentro dos fagócitos, os organismos podem assumir uma aparência 

esférica ou granular. Sua forma helicoidal estreita permite que Leptospira se enterre 

no tecido. Leptospira tem dois flagelos periplásmicos, um anexado sub terminalmente 

em cada extremidade que se estende em direção ao centro da célula sem se sobrepor. 

Embora os flagelos estejam dentro da membrana externa do espiroqueta, eles são 

essenciais para a forma e a motilidade das células (PLANK; DEAN, 2000). 

Leptospira é um aeróbio obrigatório com uma temperatura ótima de 

crescimento de 28-30 °C e pH 7,2 a 7,6 (ADLER; MOCTEZUMA, 2010). Os meios 

utilizados para isolamento e cultivo de leptospiras podem ser líquidos ou sólidos 

enriquecidos com soro ou albumina de soro bovino (TILAHUN; RETA; SIMENEW, 

2013).  

Os antibióticos geralmente são adicionados a esses meios quando é provável 

que amostras como a urina estejam contaminadas com outras bactérias. Esses meios 

contêm suplementos de ácidos graxos de cadeia longa, sais de amônio e vitaminas 

B1 e B12, dos quais todos são essenciais para o crescimento bem-sucedido 

(SHARMA; YADAV, 2008). O crescimento é geralmente lento, com períodos de 3 a 4 
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semanas após a inoculação e colônias redondas de 1ª 3 mm de diâmetro. A Leptospira 

é positiva para oxidase e catalase e muitas apresentam atividade lipase e algumas 

produzem urease (SEHGAL, 2006). 

A leptospirose tem distribuição mundial devido ao grande espectro de 

hospedeiros mamíferos que abrigam e excretam o agente de seus túbulos renais (KO; 

GOARANT; PICARDEAU, 2009). Embora a leptospirose seja uma das zoonoses 

amplamente disseminadas no mundo, é mais comum nas regiões tropicais, devido à 

maior sobrevivência das leptospiras no ambiente e à exposição frequente de animais 

e humanos a ambientes contaminados (GUERRANT; WALKER; WELLER, 2006). 

China, sudeste da Ásia, África, América do Sul e Central têm imensas áreas onde a 

doença é endêmica. Serovares de L. interohaemorrhagiae, L. canicola, L. pomona, L. 

hardjo e L. gripotyphosa ocorrem em todos os continentes, exceto na Antártica, e 

foram relatados surtos em animais e humanos após desastres naturais como 

inundações e furacões (WHO, 2003). 

Um animal infectado com um serovar do organismo adaptado ao hospedeiro é 

um hospedeiro de manutenção ou reservatório. Cada serovar é adaptado a um 

hospedeiro de manutenção específico, embora possa causar doenças em qualquer 

espécie de mamífero. Um serovar se comporta de maneira diferente dentro de sua 

espécie hospedeira de manutenção e hospedeiros acidentais ou acidentais 

(RADOSTITS et al., 2006). A doença é mantida na natureza pela infecção crônica dos 

túbulos renais desses hospedeiros de manutenção (LEVETT, 2001).  

O hospedeiro de manutenção é caracterizado por uma alta suscetibilidade à 

infecção, transmissão endêmica nas espécies hospedeiras, patogenicidade 

relativamente baixa para o hospedeiro, tendência a causar doenças crônicas e não 

agudas, produzindo perdas econômicas insidiosas por perdas reprodutivas, 

persistência do serovar no rim e algumas vezes o trato genital, baixa resposta de 

anticorpos à infecção e baixa eficácia da vacinação na prevenção da infecção. 

Exemplos dessa relação são serovar Bratislava em suínos e serovar hardjo bovis em 

bovinos (RADOSTITS et al., 2006).  

Os principais hospedeiros do reservatório para a maioria dos sorovares de 

Leptospira são mamíferos selvagens, principalmente roedores e os hospedeiros entre 

animais domésticos incluem gado, cães, ovelhas e porcos e podem atuar como 

portadores por vários meses, conhecido como portador temporário, enquanto os 

roedores geralmente permanecem portadores durante toda a vida (portador 
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permanente). Os roedores são, portanto, considerados o principal reservatório de 

infecção (TILAHUN; RETA; SIMENEW, 2013).  

A exposição de animais suscetíveis a sorovares não adaptados ao hospedeiro 

resulta em doença acidental ou incidental. O hospedeiro acidental é caracterizado por 

uma suscetibilidade relativamente baixa à infecção, mas alta patogenicidade para o 

hospedeiro, uma tendência a causar doenças agudas e graves em vez de crônicas. 

Um exemplo dessa relação é a infecção por sorovar Pomona em bovinos que são 

sorovar adaptados para porcos (RADOSTITS et al., 2006). Os seres humanos são 

hospedeiros incidentais para espécies de Leptospira (KO; GOARANT; PICARDEAU, 

2009). 

As principais fontes de infecção da doença são a urina de animais infectados 

ou transportadores, águas superficiais contaminadas, lama, ração, solo, fetos 

abortados e descargas uterinas (LEVETT, 2001). A partir dessas fontes, o organismo 

entra no corpo via membranas mucosas dos olhos, nariz, vagina ou pele desgastada 

(THAYAPARAN et al., 2013). 

Os modos de transmissão da leptospirose são frequentemente classificados 

como diretos ou indiretos, dependendo da fonte imediata de infecção. Quando a fonte 

imediata de infecção é tecido animal, fluidos corporais, urina, transplacentários ou 

venéreas, a transmissão é denominada como direta. Quando a fonte imediata de 

infecção é um ambiente contaminado com a urina de animais portadores, a 

transmissão é denominada como indireta (SEHGAL, 2006). Faine et al. (1999) 

relataram transmissão sexual de Leptospira acasalando em ratos, porcos e cães. O 

leite e o sêmen infectados de um touro infectado podem conter Leptospira e, portanto, 

transmissão através do leite e criação natural ou inseminação artificial pode ocorrer, 

mas é incomum (FENTAHUN; ALEMAYEHU, 2012). 
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Figura 1- Ciclo de transmissão de Leptospirose. 

 

Fonte: Adaptado de Faine et al., (1999). 

A transmissão ao ser humano se dá pelo contato direto ou indireto de 

membranas mucosas ou pele desgastada com a urina de animais infectados ou 

superfícies contaminadas de água doce, incluindo lama ou água em lagos, rios e 

córregos. A ingestão ou inalação de água ou aerossóis contaminados também pode 

resultar em infecção (MEITES et al., 2004). A transmissão entre humanos é muito rara 

e ocorre através de transfusão de sangue, transplante de órgãos, amamentação e 

relações sexuais (LEVETT, 2001). 

Animais de todas as faixas etárias podem ser afetados pela leptospirose, mas 

os animais jovens são afetados com mais frequência e com maior morbidade. Embora 

a leptospirose ocorra virtualmente em todas as espécies de mamíferos, ocorre 

comumente em bovinos, ovinos, caprinos, cães, cavalos e porcos, mas a doença 

parece ser rara em gatos (LEVETT, 2001). Certos fatores de manejo que apresentam 

riscos de infecção são animais infectados introduzidos nos rebanhos, co-pastoreio ou 

pastagem comum com os infectados, acesso a suprimentos de água contaminados, 

como córregos, rios, água de inundação ou drenagem e compra ou empréstimo de 

animais machos infectados para inseminação natural (RADOSTITS et al., 2006).  
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Os leptospiras virulentos resistem à ação bactericida do complemento e dos 

neutrófilos em hospedeiros não imunes, mas são rapidamente mortos por qualquer 

mecanismo na presença de anticorpo epitelial e endotelial específico (FENTAHUN; 

ALEMAYEHU, 2012).  

A capacidade do Leptospira de invadir as células Vero e de reduzir a apoptose 

em macrófagos foi correlacionada com a virulência; no entanto, o organismo deve 

penetrar nas barreiras das células epiteliais e endoteliais do hospedeiro para 

disseminação hematogênica e localização em targetorgans, como fígado e rim. 

Demonstra-se que uma fração citotóxica de glicolipoproteína inibe a ATPase do 

hospedeiro a atividade atribuída à presença de ácidos graxos de cadeia longa. L. 

Pomona em bovinos causa hemólise intravascular devido à exotoxina hemolítica 

(CRAIG et al., 2006). 

A bactéria entra no corpo através de membranas mucosas intactas (boca, nariz, 

olhos, vagina) ou uma pele com lesões e arranhões (ADLER; MOCTEZUMA, 2010). 

Através dos vasos linfáticos do local da infecção, as leptospiras entram na corrente 

sanguínea (FAINE et al., 1999). Na corrente sanguínea, as bactérias se multiplicam e 

se espalham para órgãos como rins, baço, sistema nervoso central, fígado, olhos e 

órgãos reprodutivos. Existem três vias possíveis após a circulação sistêmica.  

Se o animal tiver um sistema imunológico bom e adequado de anticorpos, o 

corpo será liberado das leptospiras e nenhum sinal clínico poderá ser observado. O 

animal com anticorpo moderado pode apresentar leptospiremia leve ou curta, seguida 

de sinais clínicos leves. As leptospiras são eliminadas pelos rins e, após a eliminação, 

o animal não continua a derramar leptospiras. Se o animal tiver um sistema inume 

baixo ou ausente de anticorpos, haverá uma multiplicação de leptospiras na corrente 

sanguínea (ADLER; MOCTEZUMA, 2010). O endotélio será danificado, o que pode 

causar isquemia em diferentes órgãos, como rins com necrose tubular renal, fígado 

com dano hepatocelular ou pulmões. Neutrófilos e trombócitos são estimulados pelo 

lipopolissacarideo (LPS) na membrana externa das leptospiras e isso contribui para a 

inflamação e anormalidades coagulatórias. O LPS pode contribuir para os danos 

renais e hepáticos. A meningite pode se desenvolver se as leptospiras entrarem no 

sistema nervoso ou no líquido espinhal cerebral na fase aguda da doença. Se as 

bactérias persistirem apesar da resposta do anticorpo, pode ocorrer meningite 

mediada por imunocomplexos. Quando esse fenômeno ocorre nos olhos, causa uveíte 

(FAINE et al., 1999). 
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O período de incubação da leptospirose em qualquer animal depende da dose, 

cepa infecciosa e hospedeiro, mas é em média entre sete a 14 dias (SYKES et al., 

2010). Segundo Levett (2001), os anticorpos tornam-se detectáveis entre cinco a sete 

dias após a infecção. Demora cerca de duas semanas para que as leptospiras atinjam 

as células tubulares proximais e o lúmen tubular nos rins (ABDELA, 2016). Na melhor 

das hipóteses, os anticorpos limparão o sangue e os tecidos das leptospiras. A 

bactéria também pode ser eliminada dos rins e nenhuma leptospira será eliminada na 

urina. Em alguns animais, apesar do aumento do título de anticorpos, as bactérias 

podem se replicar e persistir nas células tubulares renais. Isso pode resultar em 

derramamento crônico de leptospiras na urina por dias a meses, até anos (ABDELA, 

2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

3. SINAIS CLÍNICOS E MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO DA LEPTOSPIROSE 

 
A Leptospirose é caracterizada por uma ampla gama de sintomas clínicos em 

animais com pequena diferença entre as espécies afetadas: aguda, subaguda ou 

crônica. sinais clínicos de doença aguda ou subaguda são observados na fase 

leptospirêmica e são caracterizados por septicemia, febre alta e anorexia, peteciação 

de mucosa, depressão e anemia hemolítica aguda com hemoglobinúria, icterícia e 

palidez da mucosa (PETRAKOVSKY ET AL., 2014). 

Os sinais clínicos relacionados a infecções crônicas no gado geralmente estão 

associados a perdas reprodutivas por aborto, natimorto, infertilidade e mastite e 

síndrome do leite caído. O aborto geralmente ocorre durante o último trimestre da 

gravidez. a infertilidade e a queda de leite ocorrem apenas em vacas prenhes ou em 

lactação, porque os organismos leptospira preferem a proliferação de útero e glândula 

mamária lactantes (RADOSTITS ET AL., 2006).  

A queda repentina na produção de leite pode afetar até 50% das vacas ao 

mesmo tempo e precipitar a queda na produção de leite dos rebanhos, o declínio pode 

durar até oito semanas, mas a produção individual de leite de vaca voltará ao normal 

dentro de um a 14 dias (FENTAHUN; ALEMAYEHU, 2012). 

As infecções em cabras e ovelhas podem ser graves ou subclínicas e podem 

se manifestar como problemas reprodutivos, como infertilidade, aborto e natimortos 

(ZACARIAS ET AL., 2008). Em vários estudos, anorexia, letargia e vômito foram os 

três sinais clínicos mais comuns em cães com leptospirose. Perda de peso, poliúria, 

diarréia, dor abdominal ou lombar, dor musculoesquelética e desidratação também 

foram comuns (GREENLEE ET AL., 2004). As características clínicas da leptospirose 

equina são essencialmente semelhantes às observadas em outros animais, como 

bovinos, com febre baixa, apatia e anorexia, a apresentação mais comum em doenças 

mais leves. Nas formas mais graves da doença, pode ocorrer uma série de sinais 

típicos, incluindo sufusão conjuntival, anemia por icterícia, hemorragias petéquias na 

mucosa e depressão geral. A insuficiência renal também pode ocorrer, especialmente 

em potros. A infecção de éguas grávidas pode resultar em placentite, aborto e 

natimortos (VERMA; STEVENSON; ADLER, 2013). 

A leptospirose é caracterizada pelo desenvolvimento de vasculites, danos 

endoteliais e infiltrados inflamatórios compostos por monócitos, células plasmáticas, 
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histiócitos e neutrófilos. No exame macroscópico, as hemorragias petequiais são 

comuns e os órgãos geralmente ficam descoloridos devido ao grau de icterícia 

(LEVETT, 2001).  

A histopatologia é mais acentuada no fígado, rins, coração e pulmões, mas 

outros órgãos também podem ser afetados de acordo com a gravidade da infecção 

individual. A estrutura geral do fígado não é significativamente perturbada, mas a 

colestase intra-hepática, a hipertrofia e a hiperplasia das células de Kupffer são 

evidentes enquanto nos rins a nefrite intersticial é o principal achado acompanhado 

por uma intensa infiltração celular composta por neutrófilos e monócitos. Leptospiras 

podem ser vistas dentro dos túbulos renais (RADOSTITS et al., 2006). 

Por microscopia eletrônica, as bordas das escovas de células tubulares são 

desnudadas, a membrana basal tubular é espessada e as células tubulares exibem 

depleção mitocondrial (além disso, pequenas alterações são observadas nos 

glomérulos), sugerindo uma base anatômica para a proteinúria na leptospirose. Os 

achados patológicos no coração incluem miocardite intersticial com infiltração 

predominantemente linfócitos e células plasmáticas, hemorragias petéquias 

(particularmente no epicárdio), infiltração mononuclear no epicárdio, derrames 

pericárdicos e arterite coronária. Nos pulmões, congestão pulmonar e hemorragia são 

comuns, enquanto o manguito perivascular e lesões vasculares nas meninges são 

observados no cérebro (LEVETT, 2001). 

Os exames laboratoriais são necessários para confirmar o diagnóstico de 

leptospirose com suspeita clínica devido aos seus sintomas variados. A análise 

laboratorial depende das amostras disponíveis e do estágio temporal da doença. 

Vários testes laboratoriais descritos para a detecção de Leptospira são avaliação 

microscópica, cultura, método molecular, sorologia e inoculação animal (AHMAD, 

SHAH; AHMAD, 2005). 

As leptospiras podem ser vistas na avaliação microscópica de sangue, urina, 

LCR e exsudato peritoneal ou pleural durante os primeiros 10 dias da infecção 

(LEVETT, 2001). A microscopia de campo escuro é necessária, pois as leptospiras 

são muito pequenas, porém são necessários mais de 10000 organismos/mL para 

poder vê-los. Este método é insensível e tem uma baixa especificidade. Ao escolher 

um fluido corporal para analisar, é importante considerar a patogênese e em que 

estágio é possível detectar as leptospiras. Por exemplo, o sangue pode ser usado 

apenas no estágio agudo da doença (ZUERNER, 2010).  
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A microscopia de campo escuro deve ser seguida por sorologia ou métodos de 

diagnóstico cultural, se for desejável especificar o sorovar. As leptospiras podem ser 

vistas com microscopia de luz se usarem a mancha Geimsa ou impregnação com 

prata em esfregaços secos ao ar (GREENE et al., 2006). A imunofluorescência 

também é possível para confirmar o agente causador (LEVITT, 2001). 

Os organismos Leptospira podem ser isolados de fluidos corporais, 

principalmente na urina. No entanto, o tecido de animais mortos está dando uma maior 

oportunidade de um isolamento bem-sucedido, se o tecido-alvo não for autolisado. 

Esse tecido alvo é rim, fígado, pulmões e cérebro. Se o agente for suspeito de abortos, 

pode ser tentado o isolamento de materiais de aborto não autolisados ou amostras de 

tecido de um feto abortado recentemente. O isolamento do microrganismo do tecido 

fetal (rim, fígado, pulmões) confirma a infecção materna (ADLER; MOCTEZUMA, 

2010).  

O isolamento requer meios de cultura caros, adequadamente preparados e 

mantidos. Os meios inoculados são incubados a 28-30 ° C por várias semanas ou 

meses. As culturas são incubadas no ambiente escuro e bastante. O tempo de 

incubação depende do serovar. Serovares como Pomona e grippotyphosa requerem 

menos tempo de incubação até 10 dias. Independentemente do tempo necessário 

para o isolamento, o meio de cultura inoculado deve ser protegido da contaminação, 

requerendo a adição de agentes antimicrobianos selecionados para inibir o 

crescimento de contaminantes (KO; GOARANT; PICARDEAU, 2009). 

Os ensaios de reação em cadeia da polimerase (PCR) foram desenvolvidos, 

mas ainda não são comumente usados, embora esse método possua alta 

sensibilidade (ADLER; MOCTEZUMA, 2010). Soro, urina, humor aquoso e tecidos da 

autópsia foram utilizados para PCR. A PCR envolve a amplificação enzimática de 

seqüências de DNA alvo específicas do organismo. Através de uma série de 

polimerizações que são realizadas por enzimas de polimerase de DNA estáveis ao 

calor usando iniciadores que são fragmentos curtos de DNA e se ligam 

especificamente à sequência de interesse. O DNA amplificado produzido por essa 

reação é visualizado na eletroforese em gel de agarose (LEVITT, 2001). Métodos 

modernos como polimorfismo de comprimento de fragmento (FLP), eletroforese em 

gel de campo de pulso (PFGE) e outros métodos estão sendo avaliados atualmente 

(AHMAD; SHAH; AHMAD, 2005). 
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Teste de aglutinação microscópica (MAT) é o método padrão para o diagnóstico 

sorológico da leptospirose (LEVITT, 2001). Para executar o MAT, as leptospiras são 

cultivadas em meio líquido e usadas vivas. O soro é misturado com essas leptospiras 

cultivadas em líquido vivo, a fim de testar a aglutinação. A aglutinação indica que o 

soro contém anticorpos anti-Leptospira (SYKES et al., 2011).  

Como as leptospiras são finas e pequenas, a microscopia de campo escuro é 

usada para avaliar a aglutinação. Anticorpos aglutinantes são mais frequentemente 

IgM e IgG, em menor grau, as concentrações de IgM flutuam de acordo com a 

presença do organismo (GREENE et al., 2006). O MAT possui alta sensibilidade e 

especificidade, mas as dificuldades são que culturas vivas de diferentes sorovares são 

necessárias para a realização do método. Também é necessário que uma pessoa 

treinada trabalhe com as amostras e avalie o resultado (ADLER; MOCTEZUMA, 

2010). 

O teste de leptospirose por ELISA (imuno sorvente ligado a enzima) pode ser 

realizado usando kits comerciais ou antígeno produzido em casa. Um chamado 

antígeno específico ao gênero, amplamente reativo, é geralmente usado para detectar 

IgM e, às vezes, também anticorpos IgG contra o antígeno Leptospira. A presença de 

anticorpos IgM indica leptospirose atual ou recente (WHO, 2003).  

O Leptospira IgM ELISA comum disponível no mercado é usado para detectar 

sorologicamente infecções agudas por leptospirais em amostras de soro de pacientes. 

Este ELISA trabalha com o princípio de que qualquer anticorpo Leptospira IgM 

presente no soro do paciente se ligará ao antígeno Leptospira ligado à superfície de 

poliestireno dos microcavidades. O soro residual é removido desses microcavidades 

lavando-se com 1% de tampão (fornecido no kit) (ABDELA, 2016). A IgM anti-humana 

conjugada com peroxidase é depois adicionada aos poços e a placa é incubada 

novamente, permitindo o conjugado. Os poços são lavados novamente e um sistema 

de substrato incolor é adicionado peróxido de hidrogênio tetrametilbenzidina. O 

substrato é hidrolisado e o cromogênio fica azul. O TMB fica amarelo assim que a 

reação é interrompida usando ácido fosfórico. O desenvolvimento da cor indica a 

presença de anticorpos IgM para Leptospira na amostra de soro. (ABDELA, 2016). 

Os animais de laboratório são úteis para isolar os organismos do material 

contaminado e para manter isolados recentes e podem ser usados para recuperar um 

único sorotipo de uma cultura mista. Devem ser utilizados animais jovens, de 

preferência desmame, os quais devem estar livres de infecção endêmica por 
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leptospiral; cobaias, hamsters, gerbos, coelhos jovens, camundongos brancos suíços, 

camundongos albinos americanos e filhotes de um a três dias de idade. O material 

deve ser inoculado por via intraperitoneal através de um dos quadrantes inferiores da 

parede abdominal. Os animais devem ser examinados duas vezes ao dia e uma gota 

de líquido peritoneal pode ser examinada com microscopia de campo escuro para 

leptospiras ativas do terceiro ao sétimo dia (SHARMA; YADAV, 2008). Com a morte 

do animal, lesões hemorrágicas com espiroquetas são encontradas em muitos órgãos 

(FENTAHUN; ALEMAYEHU, 2012). 
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4. FORMAS DE TRATAMENTO, CONTROLE E PREVEÇÃO DA LEPTOSPIROSE 

 
No cenário de doença grave devido à leptospirose, cuidados de suporte com 

terapia de substituição renal, suporte ventilatório e produtos sanguíneos também 

podem ser necessários (DAY, 2019). Em geral, esse manejo é o mesmo que falência 

de órgãos devido a outras causas de sepse. Em um estudo brasileiro de pacientes 

com complicações da leptospirose, incluindo síndrome do desconforto respiratório 

agudo (SDRA) e lesão renal aguda (LRA), a hemodiálise diária foi associada a uma 

mortalidade significativamente menor do que a diálise em dias alternados (HERATH 

et al., 2014). A hipocalemia é comum na LRA não oligárgica associada à leptospirose 

e deve ser corrigida. A recuperação da função renal após o período agudo é 

geralmente rápida e completa. Para pacientes com SDRA, a baixa ingestão líquida de 

líquidos para evitar hemorragia pulmonar e práticas de ventilação de proteção 

pulmonar são adequadas (ANDRADE; DAHER; SEGURO, 2008). 

A maioria dos casos de leptospirose é autolimitada na ausência de terapia 

antimicrobiana; no entanto, alguns pacientes desenvolvem complicações com 

morbimortalidade significativa. Em geral, se a doença for grave o suficiente para 

chamar a atenção clínica e o diagnóstico for reconhecido, deve-se administrar 

antibioticoterapia para reduzir a duração da doença e reduzir o derramamento de 

organismos na urina. A abordagem varia com a apresentação clínica (DAY, 2019). 

Uma reação de Jarisch-Herxheimer pode ocorrer após terapia antimicrobiana 

para leptospirose; essa é uma resposta inflamatória aguda à liberação de 

espiroquetas da circulação e é caracterizada clinicamente por febre, rigidez e 

hipotensão (TAKAMIZAWA et al., 2015). 

Para pacientes humanos ambulatoriais com doença leve, o tratamento pode 

ser realizado com doxiciclina em adultos: 100 mg por via oral duas vezes ao dia por 7 

dias; crianças: 2 mg/kg por dia em duas doses igualmente divididas [não exceder 200 

mg por dia] por 7 dias ou azitromicina em adultos: 500 mg por via oral uma vez ao dia 

por três dias; crianças: 10 mg/kg por via oral no dia 1 dose máxima de 500 mg/dia 

seguida de 5 mg/kg/dia por via oral uma vez ao dia nos dias subsequentes dose 

máxima 250 mg/ dia. Esses agentes também têm atividade contra a doença de 

Rickettsia, que pode ser confundida com leptospirose (DAY, 2019). 

Para mulheres grávidas, o tratamento com azitromicina 500 mg por via oral uma 

vez ao dia por três dias ou amoxicilina 25 a 50 mg/kg em três doses igualmente 
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divididas no máximo de 500 mg/dose] por sete dias. A azitromicina é preferível à 

amoxicilina se o diagnóstico diferencial incluir infecção por rickettsia (DAY, 2019). 

Para adultos hospitalizados com doença grave, favorecemos o tratamento com 

penicilina 1,5 milhão de unidades intravenosas a cada seis horas, doxiciclina 100 mg 

duas vezes ao dia, ceftriaxona 1 a 2 g IV uma vez ao dia ou cefotaxima 1 g a cada 

seis horas. A duração do tratamento na doença grave é geralmente de sete dias (DAY, 

2019). 

Para crianças hospitalizadas com doença grave, o tratamento pode ser 

realizado com penicilina 250.000 a 400.000 unidades/kg por dia em quatro a seis 

doses divididas em dose máxima de 6 a 12 milhões de unidades diárias, doxiciclina 4 

mg/kg por dia em duas doses igualmente divididas em dose máxima de 200 mg/dia, 

ceftriaxona 80 a 100 mg/kg uma vez ao dia dose máxima 2 g por dia ou cefotaxima 

100 a 150 mg/kg por dia em três a quatro doses igualmente divididas. Para crianças 

que não toleram os agentes acima, a azitromicina é um agente alternativo aceitável 

10 mg/kg no dia 1 dose máxima de 500 mg/dia, seguido de 5 mg/kg/dia uma vez ao 

dia nos dias subsequentes dose máxima 250 mg/dia. A duração do tratamento na 

doença grave é geralmente de sete dias (DAY, 2019). 

Em relação a prevenção várias vacinas humanas foram desenvolvidas; todos 

são específicos para sorovar, desenvolvidos para circunstâncias epidemiológicas 

específicas e nenhuma está amplamente disponível (DAY, 2019). Assim, as principais 

medidas de prevenção incluem evitar fontes potenciais de infecção, administração de 

profilaxia para indivíduos com alto risco de exposição e vacinação animal. As medidas 

de controle mais importantes para a prevenção da leptospirose humana incluem a 

prevenção de fontes potenciais de infecção, como água estagnada e escoamento de 

água na fazenda de animais, controle de roedores e proteção de alimentos contra 

contaminação animal (DAY, 2019). A profilaxia antimicrobiana para indivíduos com 

alto risco de exposição pode ser útil em algumas situações.  

A vacinação de animais domésticos e de criação contra a leptospirose pode 

fornecer níveis variáveis de proteção (SYKES et al., 2011). Alguns animais imunizados 

são infectados e excretam leptospiras na urina. Antibióticos de tetraciclina podem 

causar descoloração permanente dos dentes em crianças menores de 8 anos, se 

usados repetidamente. No entanto, a doxiciclina se liga menos facilmente ao cálcio do 

que outras tetraciclinas e pode ser usada por ≤21 dias em crianças de todas as idades  
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A doxiciclina parece ser mais segura na gravidez do que outras tetraciclinas; 

deve-se considerar se o diagnóstico de leptospirose não é certo e o tifo murino é um 

diagnóstico alternativo possível (já que o tifo murino não responde tanto à azitromicina 

quanto à doxiciclina (CROSS et al., 2016). 

A penicilina e as cefalosporinas carecem de atividade contra as rickettsias e, 

portanto, devem ser evitadas em circunstâncias nas quais a leptospirose não pode ser 

definitivamente diferenciada da infecção por rickettsias. A doxiciclina intravenosa é 

uma terapia apropriada para o tratamento de pacientes graves em áreas endêmicas 

tanto para leptospirose quanto para infecção por riquetsiose (CROSS et al., 2016).  

Se os antimicrobianos produzem um efeito benéfico em doenças leves 

permanece controverso. Uma revisão observou que a terapia antimicrobiana não afeta 

a mortalidade, embora tenha havido uma tendência não significativa em direção à 

resolução mais rápida da doença clínica em dois a quatro dias, com o tratamento 

(BRETT-MAJOR; COLDREN, 2012). Em um estudo retrospectivo de controle de caso 

da Nova Caledônia, os fatores de risco para o desenvolvimento de leptospirose grave 

incluíram um atraso> 2 dias após o início dos sintomas no início do tratamento com 

antibióticos, sugerindo que os antibióticos podem reduzir a probabilidade de 

progressão para doença grave em alguns casos (TUBIANA et al., 2013). 

A atividade contra leptospiras foi observada in vitro e em modelos animais para 

penicilinas, cefalosporinas, tetraciclinas, cloranfenicol, fluoroquinolonas, macrólidos e 

telitromicina, e estudos in vitro demonstraram que os carbapenêmicos e o aztreonam 

também têm excelente atividade contra as leptospiras (RESSNER et al., 2008). O 

teste de suscetibilidade a antibióticos não é realizado rotineiramente, pois é difícil e, 

até o momento, a resistência não parece ser um problema, com base em estudos de 

suscetibilidade realizados, bem como em resposta clínica favorável aos antibióticos 

geralmente utilizados no tratamento. O desenvolvimento de um novo meio sólido (ágar 

LVW) para leptospirose pode facilitar mais testes de rotina, o que permitirá uma 

identificação mais rápida da resistência aos medicamentos, caso surja no cenário de 

resposta clínica inadequada (WUTHIEKANUN et al., 2013). 

Estudos da Tailândia observaram eficácia comparável para penicilina, 

ceftriaxona, cefotaxima e doxiciclina no tratamento da leptospirose. Em um estudo 

com 173 pacientes com leptospirose grave, a penicilina G 1,5 milhão de unidades a 

cada seis horas por sete dias foi comparada com a ceftriaxona 1 a cada 24 horas por 

sete dias. Em outro estudo, 540 pacientes com suspeita de leptospirose foram 
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randomizados para tratamento com cefotaxima 1 g IV a cada seis horas por sete dias, 

penicilina G 1,5 milhão de unidades a cada seis horas por sete dias (DAY, 2019). 

No caso de tratamento em animais que incluem bovinos, gatos, cães e outros 

mamíferos,  podem ser usados vários antibióticos, incluindo tetraciclinas, como por 

exemplo, a doxiciclina, penicilinas, di-hidrotreptomicina e estreptomicina para tratar a 

leptospirose. Terapia com fluidos, transfusões de sangue, suporte respiratório e outros 

cuidados de suporte também podem ser necessários. O tratamento primário para a 

uveíte recorrente em equinos são indicados medicamentos anti-inflamatórios e 

medicamentos para diminuir o desconforto como por exemplo, ciclopégicos 

midriáticos, como atropina tópica. A Cirurgia como a vitrectomia pars plana e outras 

terapias também podem ser usadas (YADETA; ADBELA; MICHAEL, 2016). 

O objetivo principal do tratamento é controlar a infecção antes que ocorram 

danos irreparáveis no fígado e nos rins (LEVETT, 2001). Recomenda-se o tratamento 

com di-hidrotreptomicina o mais rápido possível após o aparecimento dos sinais. Os 

resultados do tratamento são muitas vezes decepcionantes, porque na maioria dos 

casos os animais são apresentados para tratamento somente quando a septicemia 

diminui. O objetivo secundário do tratamento é controlar a leptospirúria dos animais 

portadores e torná-los seguros para permanecer no grupo (RADOSTITS; GAY, 2006). 

A eficácia do tratamento pode depender do serovar. Terapia com fluidos, transfusão 

de sangue e outros cuidados de suporte também podem ser necessários (GREENE, 

2006). Esses tratamentos de suporte dependem do animal e de suas necessidades e, 

se o animal for gravemente afetado e em estado de choque, precisará de fluidoterapia. 

A fluidoterapia é necessária para pequenos animais com perdas líquidas devido a 

diarréia e vômito. Os líquidos são escolhidos de acordo com os desequilíbrios 

eletrolíticos. As transfusões de sangue são indicadas como tratamento para a palidez 

óbvia das mucosas, fraqueza e taquicardia. Nos rebanhos bovinos, outros abortos 

podem ser evitados pela vacinação e tratamento de todos os animais com antibióticos 

e em bovinos leiteiros, apenas animais infectados são geralmente tratados devido à 

possível perda de vendas de leite (YADETA; ABDELA; MICHAEL, 2016).  

 
4.1 IMPLICAÇÕES PARA A SAÚDE PÚBLICA DA LEPTOSPIROSE 

 

A leptospirose afeta grupos de risco expostos a reservatórios de animais ou a 

ambientes contaminados, como trabalhadores de matadouros e trabalhadores de 
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esgoto, minas de carvão, encanadores, trabalhadores rurais, veterinários, donos de 

lojas de animais, trabalhadores de matadouros, manipuladores de carne, pessoal 

militar, trabalhadores de matadouros e trabalhadores da indústria pesqueira (KATZ et 

al., 2002). As atividades recreativas que aumentam o risco de leptospirose são: 

jardinagem e esportes aquáticos, como canoagem, natação e rafting em moradores 

de algumas áreas urbanas (RADOSTITS et al., 2006). Segundo Pavli e Maltezou 

(2008), os homens são mais frequentemente diagnosticados com leptospirose em 

comparação com as mulheres, e isso tem sido tradicionalmente atribuído à super 

representação dos homens em ocupações de alto risco. 

Compreender as características epidemiológicas da leptospirose é uma etapa 

crítica no planejamento de intervenções para reduzir o risco de transmissão da doença 

(LEVITT, 2001). As estratégias de intervenção podem ter como alvo muitos pontos no 

ciclo de transmissão da leptospirose. Embora pouco possa ser feito em animais 

selvagens, a leptospirose em animais domésticos pode ser controlada através da 

vacinação, tratamento profilático de animais expostos com antibióticos, animais 

recém-introduzidos em quarentena, independentemente da espécie, por pelo menos 

quatro semanas, controle de roedores, testes sorológicos regulares, higiene ambiental 

aprimorada, separando animais jovens de adultos e inseminação artificial segura 

(DHANZE; KUMAR; MANE, 2013). Cuidados com a higiene ocupacional, cuidados da 

mordida de animal, vacinação, beber água limpa, o tratamento precoce, terapia 

profilática, aquisição de informações para pessoas que chegam a áreas de alto risco, 

são fundamentais para prevenir a leptospirose humana segundo a WHO (2003).  

Nos rebanhos, a doença é geralmente introduzida por um animal infectado, 

através do ambiente ou pelo contato com outros animais infectados em pastagens 

misturadas. A reposição dos animais deve ser selecionada de acordo com a não 

reatividade dos rebanhos à leptospirose. As vacinas disponíveis de leptospirose para 

animais domésticos podem diminuir a gravidade da doença, embora não possam 

impedir completamente a infecção porque a imunidade é específica para sorovar e as 

vacinas protegem apenas contra sorovares incluídos nos imunógenos (LUCHEIS; 

FERREIRA, 2011). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A leptospirose é uma zoonose bacteriana causada por espiroquetas do gênero 

Leptospira da ordem Spirochaetales. A doença infecta animais e humanos em todo o 

mundo. Em humanos, é comumente chamada de doença de Weil. Ocorre mais 

comumente em regiões tropicais. As principais fontes de infecção são a urina de 

animais infectados ou reservatórios e o ambiente contaminado com a urina desses 

animais. No ser humano, a doença está associada a profissões expostas a 

reservatórios de animais e ambientes contaminados.  

Os modos de transmissão desta doença ocorrem pelo contato direto ou indireto 

de membranas mucosas ou pele desgastada com a urina de animais infectados ou 

superfícies contaminadas de água doce, incluindo lama ou água em lagos, rios e 

córregos. A ingestão ou inalação de água ou aerossóis contaminados também pode 

resultar em infecção.  

Apresenta uma ampla gama de sintomas clínicos em animais com pequena 

diferença entre as espécies afetadas: aguda, subaguda ou crônica. Os testes 

laboratoriais descritos para confirmação da doença são avaliação microscópica, 

cultura, método molecular, sorologia e inoculação animal.  

Medidas sanitárias, vacinação, quarentena e controle de roedores são as 

medidas de controle mais importantes em animais domésticos. Em humanos, pode 

ser controlado reduzindo sua prevalência em animais selvagens e domésticos. Enfim, 

as comunidades em risco devem usar equipamentos de proteção quando expostas a 

reservatórios de animais e ambiente contaminado. E, medidas apropriadas de controle 

e conscientização pública devem ser tomadas em áreas endêmicas. 
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