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Leptospirose: 

A Leptospirose é uma doença que afeta 

diversas espécies de animais domésticos, 

silvestres e seres humanos. Mundialmente 

distribuída, mas principalmente em 

regiões tropicais e subtropicais, tem sua 

incidência principalmente ligada a 

períodos de chuva, podendo persistir 

viável por semanas e meses em 

ambientes úmidos e pH próximo ao 

neutro.  

 

Em bovinos, a leptospirose recebe muita 

atenção devido à sua importância 

econômica e problemas reprodutivos, 

como: repetições de cio, infertilidade, 

abortos e natimortos. 

 

A doença é provocada por uma bactéria 

do gênero Leptospira que apresenta 

morfologia espiralada e por este motivo é 

denominada espiroqueta, aeróbia e móvel.  

A classificação das espécies do gênero 

Leptospira está baseada no grau de 

parentesco do DNA. O gênero está 

dividido em 16 espécies definidas e mais 

4 espécies genéticas com pelo menos, 

70% de parentesco (DNA) e cuja 

sequencia contem uma divergência de, 

pelo menos, 5% de bases não pareadas. 

Esta classificação coexiste com a antiga 

classificação sorológica na qual o 

antissoro era utilizado para estabelecer 

parentesco entre as amostras isoladas. As 

amostras de leptospiras ainda são 

comumente referidas pelo sorovar que é a 

unidade básica para classificação destas 

bactérias, onde leptospiras patogênicas 

estão distribuídas em 23 sorogrupos e 

aproximadamente 260 sorovares ou 

sorotipos e cada com seu hospedeiro 

preferencial. No entanto, uma espécie 

animal pode abrigar mais de um sorovar.  

 

 

A principal fonte de infecção numa 

fazenda, geralmente é um animal 

doméstico ou silvestre já portador da 

doença, que contamina o pasto, a água de 

bebida e a ração por meio da urina 

infectada. Outras formas de contaminação 

estão relacionadas ao contato direto pela 

amamentação e sêmen de um touro 

contaminado onde a transmissão pode 

ocorrer pelo coito ou pela inseminação 

artificial. Em geral as grandes centrais de 

coleta de sêmen, seguem um protocolo de 

exames e controle sanitário semestral de 

seus doadores, por isso a escolha de um 

bom fornecedor é importante. Não hesite 

em perguntar ou exigir um atestado 

sanitário dos doadores. 

 

Numa infecção aguda, os animais 

apresentam sintomas como febre, anemia, 

hemoglobinúria e anorexia. Por outro lado, 

a  infecção pelos sorovares Hardjo, 

Pomona e Grippotyphosa em bovinos, 

geralmente resulta em infecção subclínica 

que, quando não tratada, pode levar à 

infecção crônica. Quando isso acontece,  

a leptospira se aloja no tecido renal, e é 

eliminada pela urina durante períodos que 

variam de meses a anos. No caso de 

alguns roedores e animais silvestres 

assintomáticos, essa possibilidade se 

estende por toda a vida.  

 

Quando a infecção atinge o útero, no 

início da gestação, o embrião pode sofrer 

reabsorção pelo organismo da fêmea, e 

os sintomas visíveis são: repetições de 

cio, infertilidade ou baixa taxa de 

concepção no rebalho. Quando ocorre do 

meio e terço final da gestação, pode 

ocorrer o aborto, podendo atingir 40% dia 

animais infectados. Em geral os fetos 

morrem 24 a 48 horas antes de serem 

expulsos o que dificulta a identificação 
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exata do agente por ação dos processos 

autolíticos da decomposição. Quando 

ocorre o aborto de fetos mumificados, 

significa que a infecção ocorreu alguns 

meses antes, porém o corpo lúteo se 

manteve presente. Caso não ocorra o 

aborto, podem nascer animais fracos e 

congenitamente infectados.. 

 

As leptospiras penetram através das 

mucosas intactas ou de lesões na pele, 

podendo também ter penetração pela pele 

umedecida, seguida de multiplicação no 

sangue e praticamente em todos os 

órgãos e tecidos, o que caracteriza a fase 

denominada leptospiremia. Bezerros 

jovens, quando infectados pelo ambiente, 

podem desenvolver um quadro de 

anemia, febre, fraqueza, perda de apetite, 

prostração, urina com sangue, icterícia 

(fica amarelado) e morte (5 a 15% dos 

animais). 

 

Adicionalmente, a doença pode causar 

mamite atípica com úbere flácido e leite 

com estrias de sangue. Ocorre 

considerável diminuição da produção ou a 

interrupção total da produção de leite.  

 

O diagnóstico é efetuado baseado nos 

sintomas clínicos e laboratoriais. Fatores 

de risco como a introdução de animais 

novos no rebanho; reprodutores/sêmen 

contaminados; acesso a áreas e fontes de 

água contaminadas, roedores e outros 

animais que possam atuar como fonte de 

infecção também são muito importantes 

para o controle da doença. 

 

O tratamento com antibióticos 

(estreptomicina) pode ser recomendado 

pelo Médico Veterinário, porém a 

prevenção tem um melhor efeito a médio 

e longo prazo, além de um custo menor. 

Recomenda-se a vacinação de todas as 

fêmeas e machos em fase reprodutiva. 

Manter estes animais separados de 

animais não vacinados, fontes potenciais 

de contaminação e ambientes muito 

úmidos. Caso a segregação seja 

impossível e região muito contaminada 

pela presença de animais silvestres, a 

possibilidade da vacinação semestral 

pode ser cogitada.  

 

Devido à grande variedade genética entre 

os sorotipos de leptospiras patogênicas, 

(23 sorogrupos e aproximadamente 260 

sorovares) as vacinas comerciais buscam 

trazer um amplo espectro de proteção, 

com indução de anticorpos que 

determinem a proteção cruzada com 

outras sorovariedades do gênero, para 

ampliar a eficiência vacinal. Por isso a 

utilização de uma vacina com vários 

sorovares e principalmente, cepas 

isoladas a campo, desenvolve um 

proteção mais eficiente. 
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