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O QUE É A LEPTOSPIROSE?

A leptospirose é uma doença infecciosa que pode 
afetar tanto animais quanto humanos, causada por 
algumas espécies de bactérias do gênero 
Leptospira spp. (FAINE et al, 1999).

Esta é uma das principais 
enfermidades de importância para a 
saúde pública e para a agropecuária 
(BRASIL, 1995; CHIARELI et al, 2012). 

ZOONOSE

Por ser uma doença zoonótica 
existe grande possibilidade de 
infecção em trabalhadores 
rurais quando do não uso de 
equipamentos de proteção 
individual, principalmente luvas 
e avental.



QUAL O PAPEL DOS ROEDORES 
NESSA DOENÇA?

Os roedores são os principais hospedeiros que 
disseminam a infecção, entretanto outras 
espécies de animais também podem se comportar 
como hospedeiros e mantenedores destas 
bacterias, como é o caso da espécie bovina que 
pode albergar diferentes sorovares, sendo o 
sorovar Hardjo o mais prevalente nesta espécie 
animal e mais frequente no Brasil (FAINE et al, 
1999; BARCELLOS et al., 2003; BHARTI et al., 2003; 
HASHIMOTO et al., 2012; HASHIMOTO et al., 2017).



COMO A DOENÇA PERMANECE NO 
REBANHO?

Nos bovinos, a disseminação e a manutenção do 
microrganismo são causadas, principalmente, pela 
presença de animais infectados/portadores 
assintomáticos que eliminem a bactéria pela urina, 
descargas cérvico-vaginal, fetos abortados e 
placenta (FAINE et al. 1999; LOUREIRO et al., 2016; 
LOUREIRO et al., 2020).



A contaminação do ambiente e a capacidade da 
bactéria de sobreviver por longos períodos em 
condições favoráveis de umidade levam à alta 
incidência do microorganismo em; pastos 
intensamente irrigados, áreas com elevadas 
precipitações pluviométricas, campos com 
aguadas, campos pantanosos e recintos e 
piquetes com a presença de lama. 

Por causa da importância da água como meio de 
disseminação da infecção casos novos são mais 
prováveis de ocorrer nas estações úmidas do ano 
e em áreas de baixadas, principalmente em pastos 
contaminados e rebanhos não vacinados.



A compra e o trânsito de animais, o 
compartilhamento de pasto e água 
com outras espécies animais e ainda a 
reposição de novilhas sem os devidos 
testes diagnósticos são importantes 
fatores de risco para a leptospirose.



As manifestações clínicas apresentadas estão, 
comumente,  relacionadas à diminuição do 
desempenho reprodutivo (CERVANTES et al. 2002; 
DA SILVA PINTO et al., 2016):

Caracterizado por abortos; 
Morte embrionária; 
Repetição de cio;
Natimortos; 
Nascimento de bezerros fracos;
Mastite;
Diminuição da produção leiteira 



PREVENÇÃO E CONTROLE DA 
DOENÇA

Monitoramento sorológico e/ou molecular como 
ferramenta diagnóstica;
Tratar os animais doentes e Vacinar o rebanho
Controlar a população de roedores;
Eliminar excessos de água do ambiente e Impedir 
os animais de beberem água em fontes 
possivelmente contaminadas, mantendo o ambiente 
limpo, realizando o armazenamento adequado de 
lixos e entulhos;
Conservar adequadamente os alimentos, não 
permitindo o acesso de animais sinantrópicos.

(TORTORELLI, 2013)



ESPECIFICIDADE DAS ÁREAS 
FRONTEIRIÇAS

Mobilidade e a dinâmica da fronteira refletem no 
cotidiano das populações
 
Constância e facilidade de comércio de alimentos
Deslocamento de famílias e animais
Trocas culturais, mestiçagem, relações sociais

Regiões estratégicas para o controle de doenças

Desenvolvimento de políticas e ações 
direcionadas

Concentrar ações de fiscalização em áreas com 
maior risco.



Trabalhadores rurais: utilizar 
equipamentos de proteção 
individual, tais como, luvas, óculos, 
macacão e botas de borracha

E lembre-se, é muito importante a 
consulta do médico veterinário.

(TORTORELLI, 2013)
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