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De tudo, ficaram três coisas:  
a certeza de se estar sempre começando,  

a certeza de que é preciso continuar  
e a certeza de que se é interrompido antes de terminar.  

Por isso, fazer da interrupção um caminho novo.  
Fazer da queda um passo de dança,  

do medo uma escada,  
do sonho uma ponte,  

da procura um encontro. 
(Fernando Sabino) 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico 

Aos meus pais, Renato e Analice, e a minha irmã, Iara,  

que estão comigo em todos os momentos, 

sempre me encorajando e me apoiando.  

Nada teria sido possível sem a grande ajuda deles. 



    

 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus, que me conduziu e não permitiu que nada me faltasse em todos os meus 

dias, me dando saúde, força, coragem e sabedoria para superar os obstáculos e 

realizar esta conquista.  

 

À minha família, pelo apoio, pela compreensão, pelas renúncias e pela paciência. 

 

Ao meu orientador, Prof. Dr. Luis Antonio Mathias, pela confiança quando aceitou 

me orientar, com quem muito aprendi. Sempre presente, disposto, cuja competência 

é fundamental na minha formação.  

 

Aos colegas de pós-graduação, pela amizade, pela solidariedade e pelo 

companheirismo neste período. 

 

A amiga/irmã Glaucenyra Cecília Pinheiro da Silva, pelo incomparável espírito de 

cooperação e amizade, presente em todos momentos, sempre cativante.  

 

Aos docentes e funcionários do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e 

Reprodução Animal, pelas amizades, pelos ensinamentos valiosos e pela atenção 

dispensada no decorrer do mestrado. Em especial ao técnico Nivaldo Aparecido de 

Assis, por toda ajuda, por estar sempre presente e disposto a ajudar todas as 

pessoas que necessitam, com muita paciência e sempre com sorriso no rosto, sua 

conduta é um exemplo para todos. 

 

Aos colegas do SIF 3877, que me acolheram muito bem durante minha estadia no 

Rio Grande do Sul. Sempre solícitos e disponíveis nos momentos da coleta. Em 

especial ao Médico Veterinário Miguel Potis Bartolome Linadarkis, pela 

receptividade, pela paciência, pelos ensinamentos e por tornar possível a realização 

desta pesquisa. 

 

Ao CNPq, pela concessão da bolsa de mestrado. 

 



    

 

A tantas pessoas que se fizeram presentes, embora não nomeadas individualmente, 

que me apoiaram e contribuíram para realização deste trabalho. 

 

“Solidários, seremos união. Separados uns dos outros seremos pontos de vista. 

Juntos alcançaremos a realização de nossos propósitos.” 

(Bezerra de Menezes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   x 

 

SUMÁRIO 

 Página 

RESUMO................................................................................................................... xi 

ABSTRACT................................................................................................................ xii 

LISTA DE TABELAS.................................................................................................. xiii 

LISTA DE FIGURAS.................................................................................................. xiv 

LISTA DE QUADROS ............................................................................................... xvi 

1. INTRODUÇÃO....................................................................................................... 1 

2. REVISÃO DE LITERATURA.................................................................................. 3 

   2.1. Abate de equídeos........................................................................................... 3 

   2.2.Leptospirose..................................................................................................... 6 

   2.3. Brucelose......................................................................................................... 13 

3. OBJETIVOS .......................................................................................................... 17 

   3.1. Objetivo geral .................................................................................................. 17 

   3.2. Objetivos específicos ...................................................................................... 17 

4. MATERIAL E MÉTODOS...................................................................................... 18 

   4.1. Animais............................................................................................................ 18 

   4.2. Coleta das amostras........................................................................................ 19 

   4.3. Teste sorológico para diagnóstico da leptospirose.......................................... 20 

      4.3.1. Teste de soroaglutinação microscópica (SAM)......................................... 20 

   4.4. Teste sorológico para diagnóstico da brucelose............................................. 22 

       4.4.1. Teste do antígeno acidificado tamponado (AAT)..................................... 22 

       4.4.2. Teste de polarização fluorescente (TPF).................................................. 22 

       4.4.3. Reação de fixação de complemento (RFC)............................................ 23 

       4.4.4. Teste do 2-mercaptoetanol (2-ME) .......................................................... 24 

4.5. Testes sorológicos em animais com lesões sugestivas de brucelose ............... 25 

4.6. Análise estatística e base de dados .................................................................. 25 

5. RESULTADOS....................................................................................................... 26 

  5.1. Teste sorológico para leptospirose .................................................................. 26 

  5.2. Teste sorológico para brucelose ...................................................................... 36 

6. DISCUSSÃO.......................................................................................................... 37 

7. CONCLUSÕES...................................................................................................... 50 

8. REFERÊNCIAS..................................................................................................... 51 

 



   xi 

 

ANTICORPOS CONTRA Leptospira spp. E Brucella spp. EM EQUÍDEOS DA 
REGIÃO SUL DO BRASIL ABATIDOS EM MATADOURO-FRIGORÍFICO 

 

RESUMO – Objetivou-se investigar a presença de imunoglobulinas anti- 

Leptospira spp. e anti-Brucella spp. em amostras de soros sanguíneos de equídeos 
abatidos em matadouro-frigorífico, sob Serviço de Inspeção Federal, localizado na 
região Sul do Brasil. Utilizaram-se 767 amostras de sangue de equídeos adultos, 
machos (n = 407) e fêmeas (n = 360), abatidos no período de abril a maio de 2013. 
Os animais foram provenientes de 45 municípios dos Estados do Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina e Paraná. Para o diagnóstico de leptospirose foi utilizado o teste de 
soroaglutinação microscópica (SAM), e para brucelose, os testes do antígeno 
acidificado tamponado (AAT), sendo os resultados positivos confirmados pelos 
testes de polarização fluorescente (TPF), reação de fixação de complemento (RFC) 
e 2- mercaptoetanol (2-ME). Foram observados 687 equídeos sororreagentes a pelo 
menos uma das 24 sorovariedades utilizadas de Leptospira spp. com título igual ou 
superior a 100, representando 89,57% (IC 95%: 87,41% - 91,73%). As 
sorovariedades predominantes foram Patoc (56,71%), Bratislava (50,07%), Butembo 
(39,11%) e Icterohemorrhagiae (33,38%). Não houve diferença significativa (p = 
0,2795) entre as proporções de reagentes a Leptospira spp. nos estados. Já em 
relação à proporção de machos e fêmeas reagentes houve diferença altamente 
significativa (p = 5,4444 x 10-5), sendo 85,26% (IC 95%: 82,82% - 88,70%) de 
machos reagentes e 94,44% (IC 95%: 92,07% - 96,81%) de fêmeas reagentes. 
Foram sororreagentes no AAT 65 (8,47%) animais. Destes, apenas dois (3,07%) 
foram positivos também na RFC e três (4,62%) animais foram positivos no TPF. Os 
resultados obtidos no presente estudo demonstram uma exposição elevada a 
diversas sorovariedades de Leptospira nos equídeos abatidos no matadouro-
frigorífico. Apesar da baixa frequência de animais positivos para Brucella spp., pode-
se afirmar que a infecção em equinos está presente na área estudada, o que é 
demonstrado pela presença de animais sororreatores. No âmbito da saúde animal, 
pública e ocupacional, sugere-se a atenção a essas doenças, visando diminuir o 
risco de infecção. 
 
Palavras-chave: abatedouro, brucelose, equinos, imunoglobulinas, leptospirose 
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ANTIBODIES TO Leptospira spp. AND Brucella spp. IN EQUINE IN THE SOUTH 
REGION OF BRAZIL SLAUGHTERED IN A SLAUGHTERHOUSE  

 
ABSTRACT – The goal of this study was to investigate the presence of 

antibodies against Leptospira spp. and Brucella spp. in sera samples of horses 

slaughtered in an abattooir, under the Brazilian federal food inspection service, 

located in the south region of Brazil. Serum samples from 767 adult horses, males (n 

= 407) and females (n = 360) slaughtered from April to May 2013, were analyzed. 

The animals came from 45 municipalities in the states of Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina and Paraná. The microscopic agglutination test (MAT) was used for the 

diagnosis of leptospirosis. For brucellosis diagnosis, the rose bengal plate test 

(RBPT) was used as screening, and fluorescence polarization assay (FPA), reaction 

complement fixation (CFR) and 2-mercaptoethanol (2-ME) were used as confirmatory 

tests. Seropositivity was observed in 687 (89.57%; 95% CI: 87.41 % - 91.73 %) 

horses, that had antibodies to at least one of the 24 serovars of Leptospira spp. at a 

titer greater than or equal to 100. The predominant serovars were Patoc (56.71%), 

Bratislava (50.07%), Butembo (39.11%) and Icterohemorrhagiae (33.38%). There 

was no significant difference (p = 0.2795) between the proportions of reactors to 

Leptospira spp. in the states. Regarding the proportion of males and females 

reagents, the difference was highly significant (p = 5.4444 x 10-5); 85.26% (95% CI: 

82.82% - 88.70%) of the males and 94.44% (95% CI: 92.07% - 96.81%) of the 

females tested positive to Leptospira. In the RBPT, 65 (8.47%) animals tested 

positive, and only two (3.07 %) of them were also positive in CFR and three (4.62%) 

were positive in FPA. The results obtained in this study show a high exposure of the 

horses to several serovars of Leptospira. Despite the low frequency of animals 

positive for Brucella spp., it can be said that the infection in horses is present in the 

study area, what is demonstrated by the presence of reacting animals. Regarding to 

animal health, public health and occupational health, results suggest the need of 

attention to these diseases in order to reduce the risk of infection. 

Keywords: slaughter, brucellosis, horses, immunoglobulins, leptospirosis 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

As bactérias do gênero Leptospira e Brucella estão disseminadas em vários 

países do mundo, e esses microrganismos podem infectar o homem, além de muitas 

espécies de animais silvestres e domésticos. São responsáveis por problemas 

econômicos e de saúde pública, uma vez que as duas bactérias apresentam caráter 

zoonótico e podem ser transmitidas pelo contato direto com animais doentes, 

através da alimentação com leite, carne e seus derivados crus contaminados 

(BRASIL, 2005). 

Em equídeos a leptospirose normalmente é assintomática e eventualmente 

associada a uveíte recorrente, abortos e outros sinais sistêmicos, podendo causar 

prejuízos econômicos para os produtores e determinar perdas com custos com 

tratamentos, queda na produtividade, abortos, natimortalidade, desvalorização do 

animal e queda no desempenho (SIQUEIRA, 2012). 

A brucelose é considerada uma doença de evolução crônica, incomum em 

equinos, causada predominantemente por Brucella abortus. Em equinos não é 

caracterizada por transtornos reprodutivos, mas principalmente por lesões 

abscedantes em região cervical, bursas, tendões e articulações. A transmissão 

ocorre provavelmente pelo consumo de água e pastos contaminados, principalmente 

em propriedades endêmicas para brucelose bovina (RIBEIRO et al., 2008). 

Devido ao fato de a produção de carne de equídeos no Brasil ser proveniente 

dos animais afastados do trabalho ou da reprodução, a maioria utilizados para 

tração, tem-se a preocupação sobre a sanidade desses animais em relação a 

algumas doenças, principalmente as que são zoonoses, como leptospirose, 

toxoplasmose, brucelose e triquinose.  

O sucesso no controle das doenças dos animais está estreitamente associado a 

diferentes fatores, entre os quais o conhecimento de que se dispõe sobre a história 

natural da doença, a distribuição espacial e temporal, a frequência de sua ocorrência 

e os mecanismos disponíveis para seu controle. Os locais estratégicos para a 

obtenção de tais informações são aqueles onde os produtos de origem animal, 

comestíveis ou não, são obtidos ou mesmo processados, como os abatedouros e os 

latícinios (RICCETTI et al., 1989). 
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Assim, diante do exposto, o objetivo deste estudo foi investigar a presença de 

imunoglobulinas anti-Leptospira spp. e anti-Brucella spp. em amostras de soros 

sanguíneos de equídeos abatidos em matadouro-frigorífico procedentes da região 

sul do Brasil.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 
 
2.1. Abate de equídeos 

 
 

O abate de equídeos no Brasil iniciou-se em 1962, na cidade de Araguari, 

Minas Gerais, com o pioneiro Erich Marcos, e foi uma atividade próspera, quando o 

país chegou a apresentar 15 frigoríficos exportadores de carnes, entrando em 

declínio gradualmente (CAMPOS et al., 2010). Atualmente, segundo o Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), são sete os frigoríficos que estão 

habilitados a exportar carne de equino para a União Europeia. As indústrias estão 

localizadas nos estados de Minas Gerais, Bahia, Paraná e Rio Grande do Sul 

(MAPA, 2013).  

O Brasil é o oitavo maior exportador de carne equina. No ano de 2011, foi 

abatido um total de 168.000 animais, resultando em uma produção de 21.800 

toneladas de carne (FAO, 2013). A Bélgica, a Holanda, a Itália, o Japão e a França 

são os principais importadores da carne de cavalo brasileira, também consumida 

nos Estados Unidos (MAPA, 2013).  

Essa grande produção está associada ao fato de o país possuir o maior 

rebanho de equinos da América Latina e o terceiro mundial. Somados aos muares 

(mulas) e asininos (asnos), são quase 8 milhões de cabeças, movimentando R$ 7,3 

bilhões (MAPA, 2013). 

O efetivo de equinos no Brasil é de 5.508.546, de muares 1.269.198 e de 

asininos 974.532.  A região Nordeste tem o maior efetivo de equídeos (2.831.610), 

seguida das regiões Sudeste (1.618.045), Centro-Oeste (1.318.450), Norte 

(1.009.481) e Sul (974.690). Por estado, o maior número de equinos se localiza em 

Minas Gerais (787.129), representando 14,3% do efetivo total do país, em seguida a 

Bahia (555.905), com 10,1% do efetivo total, e o Rio Grande do Sul (472.778), com 

efetivo de 8,6% em relação ao total brasileiro (IBGE, 2011a).  

O setor envolve mais de 30 segmentos, distribuídos entre insumos, criação e 

destinação final, e compõe a base do chamado Complexo do Agronegócio do 

Cavalo, responsável pela geração de 3,2 milhões de empregos diretos e indiretos 

(MAPA, 2013). 
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Diferentemente do mercado da carne bovina, não existem no Brasil criações 

específicas para produção de carne de equídeos. Um dos motivos para tal fato é o 

econômico, pois é mais caro para o criador produzir a carne de cavalo quando 

comparada à de outras espécies como bovinos, ovinos ou suínos, uma vez que os 

animais destas espécies crescem mais rapidamente e engordam mais facilmente, ao 

contrário dos equídeos (ROESSLE, 2009).  

Outro fator que dificulta o mercado e a comercialização da carne de equídeos 

no país talvez seja o preconceito, devido ao valor afetivo que esses animais 

possuem e também pelo desconhecimento dos aspectos nutricionais. Segundo 

Rossier (2003), a carne equina é rica em carboidratos, especialmente glicogênio, e 

essa é uma das suas características principais, pois ela pode conter até 3 vezes a 

quantidade de carboidrato  da carne bovina. Este alto nível de glicogênio também dá 

à carne equina um sabor mais adocicado em relação à bovina. 

A carne de um animal adulto é rica em mioglobina e ferro e por isso apresenta 

um tom mais avermelhado do que o da carne bovina. Esta é uma qualidade 

procurada pelos consumidores em alguns países (França), enquanto outros (Itália) 

preferem carnes de cor clara. O grau de pigmentação varia de acordo com a idade e 

a localização da musculatura (ROSSIER, 2003). 

Outra vantagem é o seu baixo teor de lipídios e também a estrutura destas 

gorduras. Os lipídeos da carne equina são principalmente compostos de 

triglicerídeos com uma elevada proporção de ácidos graxos insaturados e poli-

insaturados: ácido palmitoleico (C16:1), ácido oleico (C18:1), ácido linoleico (C18:3) 

e ácido araquidônico (C20) (ROSSIER, 2003). 

Em relação à qualidade microbiológica da carne equina, as bactérias do 

gênero Salmonella são os principais agentes de contaminação. Porém, estas são 

facilmente destruídas por cozimento, mas como a carne é frequentemente 

consumida sem estar completamente cozida ou até mesmo crua, esses 

microrganismos podem estar presentes nesse tipo de alimento (ROSSIER, 2003).  

Em relação à presença de microrganismos do gênero Brucella spp. em carne 

e derivados, embora elas sejam muito resistentes ao estresse ambiental, elas são 

rapidamente destruídas por temperaturas elevadas, tais como as utilizadas para a 

pasteurização e o cozimento das carnes processadas (THERON; CLOETE, 1999). 
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Costa et al. (2005), ainda afirmam que é necessária a correta eliminação dos tecidos 

que concentram o maior número de bactérias (tecido mamário, linfonodos, órgãos 

genitais) para que se evite a ingestão de carne e derivados com bactérias desse 

gênero. 

O processo de cozimento é importante, pois estudos demonstraram a 

sobrevivência de Brucella abortus por 75 dias em carnes salgadas e de 150 dias em 

carne seca, mas não após a defumação. Também já foi demonstrado que a Brucella 

suis pode sobreviver durante 21 dias sob refrigeração em carne de porco e a 

Brucella abortus, em salsichas por 157 dias (THERON; CLOETE, 1999). 

Em relação à Leptospira spp., a ingestão da carne equina não oferece risco 

em relação a essa bactéria, uma vez que o tratamento térmico no frigorífico de 

congelamento e resfriamento para armazenamento e transporte já favorece sua 

eliminação. A umidade e o pH são críticos para o seu crescimento. Elas morrem 

rapidamente quando expostas a dessecação, pH ácido e temperaturas inferiores a 

7°C ou superiores a 37°C (QUINN et al., 2005).  

Ainda em relação ao consumo, popularmente existe a crença no Brasil de que 

a carne de equídeos é processada em conjunto com a de outras espécies para a 

produção de alimentos embutidos, porém o Regulamento Industrial de Produtos de 

Origem Animal (RIISPOA) declara que nos rótulos dos produtos que contenham a 

carne de equídeos deve ser especificado: “Carne de Equídeo; ou preparado com 

Carne de Equídeo; ou contém Carne de Equídeo” (BRASIL, 1997). 

Em relação à sanidade e manejo dos animais destinado ao abate. É exigido 

que os animais: não sejam utilizados para esportes e/ou afins; que não sejam 

administrados medicamentos nos últimos seis meses; não sejam tratados com 

princípios ativos que tenham efeito anabolizante; e em caso de terem sido 

submetidos a tratamento veterinário, alegar que foram utilizados produtos apenas 

registrados pelo MAPA, respeitando prazos de carência, para que a carne seja 

exportada para União Europeia (BRASIL, 2012).  
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2.2. Leptospirose 

 
 
A ocorrência de leptospirose em equinos é variável em diferentes partes do 

mundo, podendo observar-se tanto de forma esporádica quanto endêmica. Os surtos 

normalmente ocorrem por exposição à água contaminada com urina ou tecidos 

provenientes de animais infectados (PINNA, 2011).  

A estação do ano constitui um 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 há maior facilidade 

de contato agente-hospedeiro, pelo fato de as águas superficiais estarem 

contaminadas com Leptospira eliminada da urina principalmente de ratos, 

propiciando o contato com espécies susceptíveis (CASTRO et al., 2011). 

Além dos danos econômicos que a leptospirose pode determinar aos 

criadores de equinos, cabe ressaltar que esta é uma zoonose de reconhecida 

importância na saúde pública. Esse impacto reflete-se no alto custo do tratamento 

das pessoas acometidas e na alta letalidade, da ordem de 5% a 20% (PINNA, 2011).  

A doença é distribuída por todo território nacional. Em 2012, de acordo com 

os dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), ocorreram 

registros da doença em humanos em todos os estados brasileiros. Foram notificados 

3.103 casos de leptospirose em humanos, e os Estados com maior número de 

notificações foram São Paulo, com 732 casos, seguido de Santa Catarina, com 403 

casos, e Acre, com 250 casos.  

Por ser uma doença de grande relevância para a saúde pública, é propensa a 

ocorrer em veterinários, trabalhadores de abatedouro e tratadores de animais, 

devido ao estreito contato com as fontes de infecção (ACHA; SZYFRES, 2001). 

Rende (2001) pesquisou anticorpos contra Leptospira spp. em indivíduos que 

estavam expostos ao risco da infecção e encontrou entre 26 trabalhadores rurais, 

veterinários, técnicos e proprietários dois (7,7%) indivíduos sororreagentes a 

leptospirose. Quando realizado o estudo com 71 trabalhadores de um matadouro-

frigorífico situado no município de Ipuã (SP), um (1,4%) trabalhador apresentou-se 

sororreagente, e ao fazer a pesquisa de anticorpos contra Leptospira spp. com 45 
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trabalhadores de um matadouro-frigorífico situado em Uberaba (MG), 03 (6,7%) 

apresentaram-se reativos.  

Rende (2001) ainda enfatizou a dificuldade de realizar levantamentos 

sorológicos nesses grupos, devido ao temor dos empregadores de se tornarem alvo 

de reclamações trabalhistas judiciais subsequentes, visando indenizações 

compensatórias, em virtude de infecções adquiridas no local do trabalho. 

As leptospiras são encontradas no mundo todo, algumas sorovariedades 

parecem ter uma distribuição limitada. As diferentes sorovariedades circulantes de 

Leptospira spp. produzem uma grande diversidade de situações de exposição, 

reservatórios e quadros clínicos (BARCELLOS et al., 2003). 

No Brasil, a distribuição de casos de leptospirose nas diversas espécies varia 

consideravelmente (FAVERO et al., 2001; FAVERO et al., 2002). Em equinos, 

diversos são os estudos que relatam a ocorrência da infecção (Quadro 1).  

Santa Rosa et al. (1968) pesquisaram soro sanguíneo de equinos abatidos 

em matadouro e equinos de corrida nas proximidades do município de São Paulo 

usando a técnica de soroaglutinação microscópica (SAM) para leptospirose. Das 419 

amostras de soros sanguíneos de equinos de matadouro, 37,9% tiveram reações 

positivas, e as sorovariedades Pomona (13,6%) e Canicola (12,2%) foram as que 

mais ocorreram, enquanto em animais de corrida, dos 217 soros analisados, 6,9% 

foram reagentes, e as sorovariedades Pomona (2,8%) e Icterohemorrhagiae (2,3%) 

predominaram. 

No período de 1993 a 1996, foi pesquisada a ocorrência da leptospirose em 

547 soros sanguíneos de éguas no Estado do Rio de Janeiro em três propriedades 

com problemas reprodutivos. Foram encontradas 235 (42,96%) amostras 

sororreagentes a pelo menos uma das sete sorovariedades testadas, sendo a 

sorovariedade predominante a Icterohemorrhagiae, com 102 (43,40%), seguida de 

Bratislava, com 64 (27,23%), e Pomona, com 34 (14,47%) (LILENBAUM, 1998). 

Viegas et al. (2001) pesquisaram pelo teste de SAM, 836 soros de diversas 

espécies (bovina, equina, canina, felina, ovina e caprina), do Estado da Bahia, e 

encontraram,  entre as 60 amostras de equinos testadas, 40 (66,66%) reagentes, 

sendo as sorovariedades Icterohemorrhagiae (53,1%), Pyrogenes (15,2%) e 

Autumnalis (7,6%) as mais frequentes. 
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Favero et al. (2002), em um estudo retrospectivo abrangendo os anos de 

1984 a 1997, realizaram 2.903 exames sorológicos de equinos e observaram que 

houve predomínio da sorovariedade Icterohemorrhagiae nestes animais. As 

sorovariedades variaram em relação à região; nas amostras do Estado da Paraíba 

houve predomínio da sorovariedade Pyrogenes, enquanto no Rio Grande do Sul foi 

a Patoc e em Mato Grosso a Grippotyphosa. 

 Langoni et al. (2004) pesquisaram 12 diferentes sorovariedades de Leptospira 

spp. pelo método da SAM em 1.402 soros de equinos das regiões Sudeste e Centro-

Oeste do Brasil. Destes soros, 757 (54%) foram reagentes, sendo 385 reagentes a 

somente uma sorovariedade e 372 a mais de uma sorovariedade. Os autores 

observaram que houve predomínio das sorovariedades Icterohemorrhagiae, com 

520 (37,01%) animais reagentes, Castellonis, com 238 (16, 97%), e Djasiman, com 

213 (15,19%) animais reagentes. 

Pires Neto et al. (2005) avaliaram 1.169 amostras de equídeos provenientes 

do Estado do Rio Grande do Sul; desses animais, 871 (74,51%) foram reagentes e 

298 (25,49%) não reagiram contra as sorovariedades testadas, sendo a de maior 

ocorrência a Bratislava (19, 92%). 

Linhares et al. (2005) analisaram a prevalência e as sorovariedades de 

Leptospira interrogans em cavalos da microrregião de Goiânia e observaram que, 

dos 182 soros sanguíneos analisados, 82 (45,05%) foram reagentes a uma ou mais 

sorovariedade de Leptospira interrogans e 100 (54,95%) foram negativos. Dentre os 

sororreagentes, 56 (68,29%) foram positivos à sorovariedade Icterohemorrhagie, 11 

(13,41%) a Pomona, 7 (8,53%) a Wolffi, 5 (6,09%) a Hardjo e 3 (3,65%) a Canicola. 

Nenhuma amostra foi positiva às sorovariedades Australis, Autumnalis, Ballum, 

Bataviae, Butembo, Grippotyphosa, Javanica, Panama, Pyrogenes, Tarassovi e 

Whitcombi. 

Em estudo feito com 320 equinos de tração em Londrina, PR, 214 (66,88%) 

animais foram considerados positivos, e os títulos variaram entre 100 e 3.200 contra 

uma ou mais sorovariedade de Leptospira spp.; 49 (22,90%) animais apresentaram 

reação a apenas uma sorovariedade e 165 (77,10%) apresentaram reação a duas 

ou mais sorovariedades de Leptospira spp.  As sorovariedades mais presentes 
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foram a Icterohemorrhagiae, com 32 (23,36%), seguida da Grippothyphosa, com 18 

(13,14%), e da Hebdomadis, com 15 (10,95%) (HASHIMOTO et al., 2007).  

Gomes et al. (2007) analisaram 106 amostras de equinos com sintomas 

clínicos de leptospirose de uma propriedade de um município do Estado da Bahia e 

obtiveram 23% de soropositividade. As sorovariedades mais frequentes, em ordem 

decrescente, foram Icterohemorrhagiae, Pyrogenes, Wolffi, Castellonis, Autumnalis e 

Hardjo. 

Aguiar et al. (2008) avaliaram 176 equídeos (15 muares e 161 equinos) do 

município de Monte Negro, Estado de Rondônia, na região da Amazônia Ocidental 

Brasileira, frente a agentes virais e bacterianos. Encontraram, no teste de SAM, 161 

(91,4%) animais reagentes a Leptospira spp. As sorovariedades de leptospira mais 

frequentes foram Bratislava (10,5%), Icterohemorrhagiae (8,7%) e Autumnalis (8,7%) 

nos equinos e Patoc (26,6%) nos muares. 

Chiareli et al. (2008) estudaram a distribuição espacial da infecção por 

Leptospira interrogans em equídeos do Estado de Minas Gerais de setembro de 

2003 a março de 2004. Das 6.475 amostras de soro de equídeos analisadas, 381 

apresentaram reações positivas, com títulos iguais ou superiores a 200 a uma ou 

mais sorovariedades de leptospiras, representando 5,9% dos equídeos positivos. As 

sorovaridades de Leptospira interrogans mais frequentes foram Hardjo (Norma) 

(3,0%), Pomona (1,2%) e Bratislava (0,66%). 

Avaliou-se a ocorrência de anticorpos contra Leptospira interrogans em 

equídeos da ilha de Algodoal no Estado do Pará, utilizando 37 amostras de soro de 

animais adultos, submetidas ao teste de soroaglutinação microscópica, e observou-

se que todos reagiram a uma ou mais sorovariedade de Leptospira interrogans, 

perfazendo 100% (37/37) de reagentes na titulação de 100. O maior percentual 

observado foi de reagentes à sorovariedade Australis, com 54,05% (20/37) 

(MORAES et al., 2010). 

Finger (2012) relatou a ocorrência de anticorpos contra Leptospira spp. em 

soros de equídeos utilizados para tração nos municípios de Pinhais  e  Curitiba no 

Estado do Paraná e encontrou uma frequência de 3% (23/153) de animais reagentes 

em Pinhais e 75,8% (47/62) em Curitiba.  No primeiro município, as sorovariedades 
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mais frequentes foram Pomona (47, 83%) e Canicola (13,04%); já no segundo, a 

sorovariedade que predominou foi a Icterohemorrhagiae, com 80,08% (38/47).  

Caselani et al. (2012) pesquisaram anticorpos anti-Leptospira em 79 amostras 

de soro sanguíneo de equinos de tração do município de Uberlândia – MG e 

verificaram a presença de anticorpos em 35 (44,30%). As sorovariedades mais 

encontradas foram: Icterohemorrhagiae, com 20 (21,51%), Hardjo, com 14 (15,05%), 

e Castellonis, com 10 (10,75%) equinos sororreagentes. 

Em um estudo de soroprevalência de leptospirose e toxoplasmose conduzido 

em Botucatu, SP, foram analisados 714 soros de equinos de diferentes propriedades 

deste município. Os autores observaram que, das 714 amostras, 128 (17,9%) foram 

positivas a uma ou mais sorovariedades de Leptospira spp., e que as mais 

prevalentes foram Icterohemorrhagiae, Canicola e Castellonis, e que não havia 

diferença significativa entre o sexo dos animais quanto à frequência de reagentes 

(COIRO et al., 2012).  

Em Porto Alegre, RS, em um estudo realizado com 125 equinos utilizados 

para tração de carroças, 75 (60%) apresentaram reação positiva contra uma ou mais 

sorovariedade. E dentre as sorovariedades mais encontradas, a Icterohemorrhagiae 

apresentou maior frequência nos animais desse município (LASTA et al., 2013). 

Quanto à saúde animal, as consequências da infecção pela Leptospira spp. 

encontram-se particularmente na esfera econômica, tendo em vista as perdas 

diretas, como  gastos com o tratamento e morte do animal, e as indiretas, como 

queda da produtividade, aumento do intervalo entre partos e queda de desempenho 

esportivo (PINNA, 2011; TONIN et al., 2010). 

Com relação à patogênese as leptospiras invadem os tecidos através da pele 

macia e úmida ou através de membranas mucosas; a sua motilidade pode auxiliar 

na invasão tecidual. Espalham-se pelo organismo através da corrente sanguínea, 

mas são eliminadas da circulação após cerca de dez dias de infecção, quando 

aparecem os anticorpos. Alguns microrganismos podem evadir a resposta 

imunológica e persistir no organismo do hospedeiro, principalmente nos túbulos 

renais, mas também no útero, nos olhos e nas meninges. Em animais suscetíveis, 

danos às membranas das hemácias e das células endoteliais, junto com lesão 

hepatocelular, produzem anemia hemolítica, icterícia, hemoglobinúria e hemorragia, 
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associadas à leptospirose aguda (QUINN et al., 2005; MARCOLONGO-PEREIRA et 

al., 2012).  

 

Quadro 1. Ocorrência (%) de aglutininas anti-Leptospira spp. em equinos reportada 
no Brasil de 1968 a 2013, diagnosticada pelo teste de soroaglutinação microscópica  

 
Autores Município/Estado/Região Número de 

amostras 
% 

equídeos 
positivos 

Sorovariedade 
mais frequente 

Santa Rosa et 
al. (1968) 

São Paulo 419 37,9 Pomona 

Santa Rosa et 
al. (1968) 

São Paulo 217 6,9 Pomona 

Lilenbaum 
(1998) 

Rio de Janeiro 235 42,96 Icterohemorragiae 

Viegas et al. 
(2001) 

Bahia 60 66,66 Icterohemorragiae 

Favero et al. 
(2002) 

Paraíba 39 12,8 Pyrogenes 

Favero et al. 
(2002) 

Rio Grande do Sul 290 17,5 Patoc 

Favero et al. 
(2002) 

Mato Grosso 116 36,2 Grippotyphosa 

Langoni et al. 
(2004) 

Sudeste e Centro-Oeste 1.402 54 Icterohemorragiae 

Pires Neto et 
al. (2005) 

Rio Grande do Sul 1.169 74,51 Bratislava 

Linhares et al. 
(2005) 

Goiânia-Goiás 182 45,05 Icterohemorragiae 

Hashimoto et 
al. (2007) 

Londrina-Paraná 320 66,88 Icterohemorragiae 

Gomes et al. 
(2007) 

Bahia 106 23 Icterohemorragiae 

Aguiar et al. 
(2008) 

Monte Negro - Rondônia 176 91,4 Bratislava 

Chiareli et al. 
(2008) 

Minas Gerais 6.475 5,9 Hardjo 

Moraes et al. 
(2010) 

Pará 37 100 Australis 

Finger (2012) Pinhais e Curitiba - 
Paraná 

153 3 Pomona 

Caselani et al. 
(2012) 

Uberlândia – Minas Gerais 79 44,30 Icterohemorragiae 

Coiro et al. 
(2012) 

Botucatu – São Paulo 714 17,9 Icterohemorragiae 

Lasta et al. 
(2013) 

Porto Alegre – Rio Grande 
do Sul 

125 60 Icterohemorragiae 
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Entre as manifestações clínicas associadas a esta afecção em equinos, 

destacam-se problemas reprodutivos e oculares, porém muitos equinos 

sororreagentes não exibem sinais clínicos evidentes desta doença (PINNA, 2008).  

A infecção em equinos, embora normalmente assintomática, tem sido 

associada a uveíte recorrente equina, abortos e outros sinais sistêmicos (PIRES 

NETO et al., 2005; MARCOLONGO-PEREIRA et al., 2012). A uveíte recorrente 

equina é uma complicação tardia da leptospirose sistêmica em equinos, com início 

de aparecimento dos sinais meses a anos após a infecção. A opacidade na córnea e 

no cristalino resulta da relação antigênica entre as leptospiras e os componentes dos 

tecidos oculares; não é necessária a presença da bactéria viva. Uma proteína de 52 

kDa, localizada na bactéria, parece participar da reação antigênica entre as 

leptospiras e o tecido ocular equino. A uveíte altera a composição do humor aquoso 

e impede a nutrição das estruturas oculares, provocando sequelas, como a atrofia 

da íris, sinéquias e opacidade corneal (RADOSTITS et al., 2000). Os ataques 

frequentes de uveíte anterior (iridociclite) são a causa mais comum de cegueira nos 

cavalos, e cada ataque torna-se progressivamente mais grave e se alastra 

gradualmente, para envolver outros tecidos oculares (PIRES NETO et al., 2005). 

Em equinos a sorovariedade, Bratislava está mais comumente associada com 

falha reprodutiva, abortos e natimortos; já a Pomona está associada a abortos e 

oftalmia periódica (QUINN et al., 2005). 

Ainda que não existam relatos de pessoas infectadas por cavalos, conhecer 

os aspectos clínicos e epidemiológicos da leptospirose em equinos visa minimizar a 

exposição humana aos fatores de risco (PIRES NETO et al., 2005). Hamond et al. 

(2013) estudaram a presença de leptospiras na urina de equinos como evidência de 

os cavalos serem um potencial transmissor deste microrganismo. Para isso, eles 

estudaram 276 animais e não encontraram amostras de urina positivas no meio de 

cultura, mas 12 (35.2%) foram positivas na PCR, demonstrando que estes animais 

podem desempenhar um papel na transmissão de leptospirose em áreas urbanas.  

A vacinação é uma importante ferramenta na prevenção da leptospirose, 

porém no mercado existe apenas uma marca de vacina que é específica para 

equinos contra algumas sorovariedades de Leptospira spp.. Seu uso é pouco 

difundido, porém muito recomendado, pois ela contém 12 sorovariedades, sendo 
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elas: Icterohemorrhagiae, Canicola, Bratislava, Copenhageni, Pomona, 

Grippothyphosa, Tarassovi, Hardjo, Andamana, Ballum, Wolffi e Pyrogenes. 

Recomenda-se a vacinação de potros ou animais que nunca receberam a vacina, 

com duas doses com intervalo de 30 dias e depois reforço de seis em seis meses.  

Entre as medidas sanitárias e higiênicas incluem-se evitar a exposição a 

águas de enchentes, contato com roedores, animais silvestres e, em alguns casos, 

também, bovinos e suínos, bem como tornar rotina a desinfecção de baias antes 

ocupados por animais suspeitos de serem portadores e o isolamento de animais 

infectados; as éguas que abortaram devem ser isoladas e os estábulos desinfetados 

(TROEDSSON, 1997). 

 

 

2.3. Brucelose 

 
 
A brucelose é considerada uma importante doença infecciosa que atinge uma 

ampla variedade de espécies de animais silvestres e domésticos, inclusive os 

equinos (BUENO et al., 2002). Nos cavalos, é causada quase que exclusivamente 

pela Brucella abortus e, eventualmente, pela Brucella suis, que invade o organismo 

do animal pela via digestória com alimentos, água e fômites contaminados por 

líquidos e restos de abortos de bovinos e, ocasionalmente, de outros cavalos 

infectados (THOMASSIAN, 2005). 

A doença em equinos não apresenta normalmente aborto como sinal 

principal, como nas demais espécies. Nestes animais é reconhecida como uma 

inflamação da bursa supra-espinhosa e supra-atlantal (MEGID et al., 2010). Em 

geral, a brucela atinge a região orofaríngea ou trato digestório, multiplica-se e faz 

bacteremia, podendo ocorrer aumento da temperatura corporal, que, por ser fugaz, 

pode passar despercebido. Quando o processo se manifesta e se exterioriza na 

região nucal, recebe o nome de “mal-da-nuca”, e quando na região interescapular, é 

denominado de “abscesso de cernelha” ou “fistula da cernelha” (THOMASSIAN, 

2005).  

Os prejuízos econômicos advindos da infecção por Brucella spp. em equinos 

são considerados menores se comparados aos de outras espécies de interesse 
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zootécnico, já que nos equídeos são raros os transtornos da esfera reprodutiva 

(RIBEIRO et al., 2003). A brucelose equina merece preocupação em virtude das 

lesões debilitantes, pela indicação de sacrifício dos animais acometidos, ou como 

fonte de infecção para outras espécies domésticas ou para o homem (RADOSTITS 

et al., 2000). 

Após a criação do Programa Nacional de Controle e Erradicação de 

Brucelose e Tuberculose em bovinos e bubalinos, foram desenvolvidos estudos para 

investigar a prevalência da brucelose bovina em diversos estados brasileiros (DIAS 

et al., 2009a; MARVULO et al., 2009; GONÇALVES et al., 2009; SIKUSAWA et al., 

2009; DIAS et al., 2009b; ROCHA et al., 2009). Já com relação à brucelose equina, 

a maioria dos trabalhos são relatos de casos e poucos retratam a prevalência da 

infecção no país. 

 Alguns trabalhos demonstraram, por meio de estudos sorológicos, a 

ocorrência de brucelose equina no Brasil (Quadro 2). No Estado de Goiás, foram 

realizados 597 exames de soroaglutinação rápida em placa para brucelose em 

equinos de sete municípios goianos. Encontraram-se 1,3% de positivos, 7,2% de 

suspeitos e 91,5% de negativos (JARDIM et al., 1978). 

No Estado de São Paulo, foram examinados 746 soros de equinos por meio 

do teste de soroaglutinação em placa; destes, 609 (81,6%) não apresentaram título, 

enquanto 137 (18,4%) apresentaram título de anticorpos (BUENO et al., 2002).  

Aguiar et al. (2008) avaliaram 176 equídeos (15 muares e 161 equinos) do 

município de Monte Negro, Estado de Rondônia, na região da Amazônia Ocidental 

Brasileira, frente a agentes virais e bacterianos. Dentre as doenças testadas 

encontra-se a brucelose, para a qual se realizaram o teste do antígeno acidificado 

tamponado (AAT) para triagem e os testes de soroaglutinação lenta em tubos (SAL) 

e 2- ME como testes confirmatórios. Nesse trabalho, apenas seis equinos (3,7%) 

apresentaram anticorpos anti-Brucella spp. 

No Estado de Minas Gerais, Araújo et al. (2009), ao estimarem a frequência 

de anticorpos contra Brucella abortus em 477 equídeos procedentes da região da 

Zona da Mata, observaram, pelas provas do AAT e do 2-ME, que 8,18% dos soros 

(39/477) apresentaram reação positiva no AAT, e destes, nenhum foi reagente no 

teste do 2-ME. 
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Carrazza et al. (2010), ao analisarem o soro sanguíneo de equinos de tração, 

também do Estado de Minas Gerais, verificaram, pelo AAT, que, das 120 amostras 

sanguíneas examinadas, três reagiram. No teste do 2-ME, duas amostras foram 

consideradas não reagentes e um equino teve seu diagnóstico inconclusivo, o qual, 

ao ser analisado pela reação de fixação de complemento (RFC), não foi reagente.  

 Furquim et al. (2012) investigaram 107 amostras de soro sanguíneo de 

equinos e muares abatidos em frigorífico exportador do Estado de Minas Gerais, e 

verificaram, pelo teste de triagem AAT, 43 amostras positivas e 54 negativas. Já no 

teste confirmatório do 2-ME, 5 (5%) animais reagiram positivamente, enquanto 28 

(26%) foram negativos e 10 (9%) inconclusivos. 

Arruda et al. (2012), ao verificarem a existência de anticorpos anti-Brucella 

abortus em equinos do Estado da Paraíba, a partir da análise de 857 amostras, 

encontraram 32 (3,7%) animais reagentes no AAT, 6 (0,7%) no 2-ME e 5 (0,6%) 

foram confirmadas pela RFC. 

Antunes et al. (2013) avaliaram a infecção por Brucella abortus em 123 

cavalos de carroceiros de Curitiba e São José dos Pinhais - PR. As amostras foram 

submetidas aos testes AAT, SAL e 2-ME para confirmação dos resultados. Oito 

(6,5%) equinos foram positivos no AAT e um animal permaneceu positivo no teste 

confirmatório.  

Dorneles et al. (2013), ao determinarem a ocorrência da infecção por Brucella 

spp. em equídeos do município de Mossoró, Rio Grande do Norte, observaram que, 

de 227 equídeos (178 asininos, 43 equinos e 6 muares), quatro (1,76%) animais 

foram positivos para anticorpos anti-Brucella spp., confirmados pelo teste de 2-ME. 

Por se tratar de uma zoonose de grande importância social e econômica, é 

importante o estudo da ocorrência dessa doença em áreas de risco da doença, 

como em frigoríficos, em que observam os magarefes frequentemente expostos ao 

risco de infecção. Oliveira et al. (1999) descreveram esse risco dos trabalhadores de 

frigorifico ao investigarem 101 amostras de soro sanguíneo de funcionários de um 

matadouro- frigorifico de equídeos. Pela prova rápida com antígeno corado pelo rosa 

de Bengala, obtiveram 09 amostras positivas (8,91%) e 02 suspeitas (1,98%). Essas 

amostras foram confirmadas como positivas pelo teste de soroaglutinação lenta em 
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tubos, perfazendo um percentual de 10,89%, mostrando o risco a que esses 

trabalhadores de frigoríficos ficam expostos.  

 
Quadro 2. Ocorrência (%) de imunoglobulinas anti-Brucella spp. em equinos 
reportadas no Brasil de 1978 a 2013. 

Autores Município/Estado/Região Número de  

amostras 

%   

positivos 

Teste 

Confirmatório 

Jardim et al. 

(1978) 

Goiás 597 1,3 SAR 

Bueno et al. 

(2002) 

São Paulo 746 18,4 SAR 

Aguiar et al. 

(2008) 

Monte Negro – Rondônia 176 3,7 2-ME 

Araújo et al. 

(2009) 

Zona da Mata - Minas 

Gerais 

477 0 2-ME 

Carrazza et al. 

(2010) 

Uberlândia – Minas Gerais 120 0 2-ME e RFC 

Furquim et al. 

(2012) 

Minas Gerais 107 5 2-ME 

Arruda et al. 

(2012) 

Paraíba 857 0,6 RFC 

Antunes et al. 

(2013) 

Curitiba e São José dos 

Pinhais - Paraná 

123 0,81 2-ME 

Dorneles et al. 

(2013) 

Mossoró – Rio Grande do 

Norte 

227 1,76 2-ME 

 

O Programa Nacional de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose 

estabelece medidas rigorosas para a profilaxia da brucelose em bovinos e bubalinos, 

porém a normativa não apresenta detalhamento sobre os métodos de diagnóstico da 

brucelose em outros animais de produção como os equinos, suínos, caprinos e 

ovinos, assim estas espécies poderiam atuar como fontes de infecção e 

reservatórios do gênero Brucella para infecções interespécies, dificultando, o próprio 

sucesso do programa e o estabelecimento de medidas sanitárias específicas nas 

demais espécies (RIBEIRO et al., 2008). 

 

 

 

 

 



17 

 

3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. Objetivo geral 

 

 

 Investigar a presença de imunoglobulinas anti-Leptospira spp. e anti-Brucella 

spp. em soros sanguíneos de equídeos da região Sul do Brasil abatidos em 

matadouro-frigorífico.  

 

3.2. Objetivos específicos  

 

 Estimar a frequência de anticorpos contra Leptospira spp.  e Brucella spp. em 

equídeos da região Sul do Brasil abatidos em matadouro-frigorífico. 

 

 Observar a distribuição espacial dos casos de leptospirose e brucelose 

equina. 

 

 Registrar a distribuição das sorovariedades e a ocorrência destas entre os 

animais pesquisados. 

 

 Verificar se existe relação entre a frequência da infecção e os estados de 

origem dos animais e entre a frequência da infecção e o sexo dos animais. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS  

 

 4.1. Animais 
 
 

Foram utilizadas 767 amostras de sangue de equídeos adultos (762 equinos e 

cinco muares), machos (n = 407) e fêmeas (n = 360), abatidos em um 

estabelecimento sob Serviço de Inspeção Federal, localizado na região Sudoeste do 

Estado do Rio Grande do Sul, coletadas durante os meses de abril e maio de 2013. 

Nesse período foram coletadas amostras de todos os animais destinados ao abate. 

Nesse frigorífico, são abatidos mensalmente de 600 a 1.000 animais.  E por 

dia, de 30 a 50 animais, sendo o máximo de 50 equídeos. São recebidos animais de 

todo o país, com mais frequência dos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina 

e Paraná. Seus produtos são destinados à exportação para a União Europeia e o 

Japão, e o principal comprador é a Bélgica. 

Os animais abatidos no frigorífico no período da coleta foram provenientes de 

45 municípios dos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná (Figura 

1).  

No Estado do Rio Grande do Sul, os animais abatidos eram provenientes de 

37 municípios, sendo eles: Alegrete, Bagé, Caçapava do Sul, Cacequi, Canguçu, 

Capão Cipó, Cristal, Cruzeiro do Sul, Dom Pedrito, Encruzilhada do Sul, Itacurubi, 

Itaqui, Lavras do Sul, Maçambara, Pinheiro Machado, Piratini, Pelotas, Quaraí, 

Rosário do Sul, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Vitória do Palmar, Santana 

da Boa Vista, Santana do Livramento, Santiago, Santo Ângelo, Santo Antônio das 

Missões, São Borja, São Francisco de Assis, São Gabriel, São Lourenço do Sul, 

Taquari, Unistalda, Vacaria e Vila Nova do Sul. Os animais provenientes do Estado 

de Santa Catarina eram dos municípios de Bandeirante, Lages, Saltinho, São Miguel 

do Oeste. E do Estado do Paraná os animais foram provenientes dos municípios de 

Ampére, Nova Laranjeiras, Paulo Frontin e São Mateus do Sul. 
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Figura 1. Municípios de origem dos 767 equídeos abatidos no período de abril a 
maio de 2013, São Gabriel, RS, 2013.  

 

 

4.2. Coleta das amostras 

 
 

As amostras de sangue foram coletadas no momento da sangria na linha de 

abate, em tubos descartáveis. Após a obtenção do soro, as amostras foram 

transferidas para microtubos identificados e depois armazenadas a -20º C.  

As amostras coletadas foram encaminhadas ao Laboratório de Diagnóstico de 

Brucelose e Leptospirose, do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e 

Reprodução Animal, Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias (FCAV), Unesp, 

Câmpus de Jaboticabal – SP, onde foram armazenadas a uma temperatura de -20ºC 

até o momento da realização dos testes sorológicos. Para o diagnóstico de 

leptospirose foi utilizada a técnica de SAM, e para brucelose, os testes do AAT, 

sendo os resultados positivos confirmados pelos testes de polarização fluorescente 

(TPF), RFC e 2-ME. 

 

 

 

 



20 

 

4.3. Teste sorológico para diagnóstico da leptospirose 

 
 

4.3.1.  Técnica de soroaglutinação microscópica (SAM) 

 
 
No Laboratório de Diagnóstico de Brucelose e Leptospirose, do Departamento 

de Medicina Veterinária Preventiva e Reprodução Animal da FCAV, Unesp, Câmpus 

de Jaboticabal – SP, os antígenos de Leptospira spp. utilizados nos testes 

sorológicos (Quadro 3)  foram repicados semanalmente em meio de cultura líquido 

de EMJH (Ellighausen, McCullough, Johnson e Harris), tendo como inóculo 10% do 

volume do meio a semear, e mantidos em estufa bacteriológica B.O.D a 29°C ± 1°C 

(OIE, 2008).  

As amostras de soro sanguíneo foram diluídas em solução salina, sendo a 

diluição inicial 1/25. Alíquotas de 25 μL foram colocadas em placas de poliestireno, 

com fundo chato, e adicionada igual quantidade de antígeno, das 24 sorovariedades 

de Leptospira spp., resultando na diluição de 1/50. A mistura soro-antígeno foi 

levemente homogeneizada e incubada em estufa BOD à temperatura de 28°C por 

40 a 120 minutos, procedendo-se a seguir à leitura em microscopia de campo 

escuro1, com objetiva e ocular de 10x, diretamente dos poços da placa.  

Foram consideradas reagentes as amostras em que ocorreu 50% de 

aglutinação, estando metade das leptospiras aglutinadas no campo microscópico no 

aumento de 100 vezes. As amostras reagentes na diluição inicial foram testadas 

com diluições seriadas de razão dois, sendo a primeira diluição 1/100, conforme a 

recomendação da OIE (2008). 

 

 

 

 

 

                                                
1
 Microscópio ZEISS - Axio Imager A1 
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Quadro 3. Sorovariedades de Leptospira spp. empregadas na soroaglutinação 

microscópica aplicada à leptospirose, segundo o sorogrupo e a 
sorovariedade. 

 
Sorogrupo Sorovariedade 

Andamana Andamana 

Australis Australis 

Australis Bratislava 

Autumnalis Autumnalis 

Autumnalis Butembo 

Ballum Castellonis 

Bataviae Bataviae 

Canicola Canicola 

Celledoni Whitcombi 

Cynopteri Cynopteri 

Djasiman Sentot 

Grippotyphosa Grippotyphosa 

Hebdomadis Hebdomadis 

Icterohemorrhagiae Copenhageni 

Icterohemorrhagiae Icterohemorrhagiae 

Javanica Javanica 

Panama Panama 

Pomona Pomona 

Pyrogenes Pyrogenes 

Sejroe Hardjo 

Sejroe Wolffi 

Seramanga Patoc 

Shermani Shermani 

Tarassovi Tarassovi 
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4.4. Testes sorológicos para diagnóstico da brucelose 

 

4.4.1. Teste do antígeno acidificado tamponado (AAT) 

 
 

 O teste do AAT foi realizado segundo a técnica recomendada pelo PNCEBT 

(BRASIL, 2006). Assim, colocaram-se 30 µL de soro sanguíneo e ao lado 30 µL de 

antígeno em uma placa de vidro quadriculada, logo depois misturaram-se, com um 

bastão de vidro, o soro sanguíneo e o antígeno. Fazendo movimentos circulares, 

homogeneizou-se a mistura durante quatro minutos com movimentos lentos e 

constantes, mantendo a placa em movimentos rotatórios. Após esse tempo, fez-se a 

leitura com o auxílio de uma caixa com luz, observando a presença ou ausência de 

grumos resultantes da aglutinação.  

O antígeno empregado nessa técnica foi preparado com Brucella abortus 

amostra 1119/3, produzido pelo Instituto Biológico de São Paulo, na concentração 

de 8% de volume celular, pH 3,63 e corado pelo rosa de Bengala. 

 

4.4.2. Teste de polarização fluorescente (TPF) 

 

 
 As amostras positivas no AAT foram submetidas ao TPF. Amostras de 

animais com lesões sugestivas de brucelose também foram submetidas ao TPF, 

mesmo que não fossem reagentes no AAT. O teste foi realizado de acordo com a 

metodologia descrita por NIELSEN et al. (1996), utilizando o “Brucella abortus 

Antibody Test Kit” 2. Nos tubos de ensaio referentes aos soros de controle (positivo e 

negativo), foram colocados 990 μL de solução-tampão e 10μL dos soros de controle; 

nos demais tubos foram colocados 990 μL de solução-tampão e 10 μL de soros 

sanguíneos dos equídeos. A mistura foi homogeneizada em um agitador de tubos, e 

as amostras submetidas a um primeiro ciclo de leitura, em um analisador de 

polarização fluorescente modelo Sentry 1002. Em seguida, em cada tubo foi 

adicionado um volume de 10 μL de conjugado (antígeno lipopolissacarídeo marcado 

com fluoresceína), e após um tempo de incubação de pelo menos 2 minutos à 

                                                
2 Diachemix, USA 
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temperatura ambiente os tubos foram novamente agitados e então foi realizado o 

segundo ciclo de leitura na mesma ordem em que foi feita a primeira leitura.  

 Para a interpretação dos resultados, foram considerados negativos os soros 

com até 9,9 mP (unidades de milipolarização) acima do valor observado para o soro 

controle negativo, suspeitos aqueles com diferença de 10,0 a 19,9 mP acima, e 

positivos os soros com diferença igual ou superior a 20 mP acima do valor do soro 

controle negativo, conforme as recomendações  do fabricante.  

 

4.4.3. Reação de fixação de complemento (RFC) 

 
 

Foram submetidas ao teste de RFC todas as amostras positivas no AAT, além 

das amostras negativas no AAT, mas com lesões que pudessem levar à suspeita de 

brucelose. Foi utilizado o antígeno Brucella abortus amostra 1119/3. A diluição do 

antígeno foi determinada por titulação em bloco, escolhendo-se como diluição a 

metade da diluição de reatividade ótima. Utilizou-se como complemento uma mistura 

de soros sanguíneos de várias cobaias. Esse complemento foi titulado como descrito 

por Alton et al. (1988) usando 20 vezes o volume empregado na microtécnica, para 

determinar o volume que contenha uma unidade hemolítica 50%. 

Para realização do teste, o complemento foi diluído de modo a conter cinco 

unidades hemolíticas. Utilizou-se o sistema hemolítico formado por suspensão de 

hemácias de carneiro padronizada em espectrofotômetro para a concentração de 

0,95 g de hemoglobina por 100 mL, acrescida de igual volume de uma suspensão de 

hemolisina, que consiste de anticorpos de coelho contra hemácias de carneiro, 

titulada conforme a recomendação de Alton et al. (1988).  

Empregou-se a microtécnica descrita por Alton et al. (1988), com incubação a 

37°C por 30 minutos nas duas fases da reação.  O teste foi realizado em placas de 

poliestireno de 96 cavidades com fundo em “U”. Foram colocados 25 μL de soro, 

inativado em banho-maria a 58°C por 30 minutos, em diluições duplas, de 1/2 a 

1/128, 25 μL de antígeno e 25 μL de complemento. Em seguida, a placa foi incubada 

em estufa bacteriológica a 37°C por 30 minutos. Posteriormente, foram 

acrescentados 25 μL do sistema hemolítico, e, após agitação em agitador de 



24 

 

microplacas, o material foi novamente incubado nas condições mencionadas acima. 

Imediatamente após a incubação, as placas foram colocadas na geladeira, a fim de 

interromper a ação do complemento, sendo, em seguida, centrifugadas a 700 G por 

5 a 10 minutos.  

Realizou-se a leitura comparando os resultados com uma escala de hemólise 

e observando o grau de fixação de complemento, com base na quantidade de 

hemácias restantes e no aspecto do sobrenadante. O título foi obtido pela recíproca 

da maior diluição do soro com pelo menos 25% de fixação de complemento, sendo 

considerado positivo o soro com pelo menos 25% de fixação de complemento na 

diluição 1:4 (ALTON et al., 1988). 

 

4.4.4. Teste do 2-mercaptoetanol (2-ME) 

 
 

 O teste foi realizado segundo o PNCEBT (BRASIL, 2006) e apenas o soro do 

animal que foi positivo no AAT, positivo na RFC e negativo na TPF foi testado nessa 

prova. Colocaram-se, assim, duas fileiras de quatro tubos, identificando o primeiro 

tubo da fileira com o número da amostra. A primeira fileira correspondeu às quatro 

diluições do soro do teste de soroaglutinação lenta em tubos, marcada com uma 

letra T. Na outra fileira, foi realizado o teste do 2-ME, marcado com a letra M.  

Colocou-se no primeiro tubo 0,08 mL de soro, no segundo tubo, depositou-se 

0,04 mL, no terceiro, 0,02 mL e no quarto, 0,01 mL, depositando as mesmas 

quantidades na segunda fileira. Depois, com auxílio de outra pipeta, depositaram-se 

2 mL do antígeno diluído 1:100 (0,045% de células) em salina fenolada (0,5% de 

fenol). Posteriormente, na segunda fileira de tubos, foi misturado 1 mL de solução de 

2-ME 0,1 M (diluído em solução salina sem fenol) a cada um dos tubos das fileiras 

M. Misturou-se bem até homogeneizar a solução, deixando-a em repouso por 30 

minutos à temperatura ambiente. Em seguida, foi colocado, em cada tubo da fileira 

M, 1 mL do antígeno diluído 1:50 (0,09% de células) em solução salina fisiológica 

(sem fenol). A concentração final do antígeno na solução foi de 0,045%. Deixou-se 

incubar a 37ºC por 48 horas.  
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A leitura do teste foi feita com uma fonte de luz indireta contra um fundo 

escuro e opaco, com uma forte luz capaz de atravessar os tubos. As leituras 

basearam-se no grau de aglutinação do antígeno e na firmeza dos grumos, após 

agitação suave dos mesmos. Considerando-se o grau de aglutinação em cada uma 

das distintas diluições, classificou-se como: completo (+), incompleto (I) ou negativo 

(-), de acordo com o PNCEBT (BRASIL, 2006). 

 

4.5. Testes sorológicos em animais com lesões sugestivas de brucelose 

 

 

Dois animais apresentaram lesões sugestivas de brucelose (abscesso 

cervical), no exame post mortem. Foram coletadas amostras de sangue destes 

animais e realizados os testes do AAT para triagem e mesmo sendo negativo neste 

teste as amostras foram submetidas à RFC e ao TPF. 

 

 4.6. Análise estatística e base de dados 

 
 

A base de dados e a construção de tabelas e gráficos foram realizadas 

usando as planilhas eletrônicas do programa Microsoft Excel versão 2007. Cada 

amostra de soro sanguíneo possuía informação sobre município de origem, data de 

coleta, sexo, espécie, resultados dos testes de SAM, AAT, RFC, TPF e 2-ME. Para 

elaboração do mapa, foi utilizado o programa Mapinfo®. 

Os resultados das frequências encontradas entre as variáveis estudadas 

(sexo, Estado) foram analisados por meio do teste qui-quadrado ou teste exato de 

Fisher, usando o software R (R CORE TEAM, 2013).  

Calculou-se também o intervalo de confiança (IC) das frequências de 

reagentes observadas, utilizando a metodologia preconizada por Thrusfield (2005). 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Teste sorológico para leptospirose 

 

Dos 767 animais avaliados pelo teste de SAM, foram observados 687 

equídeos sororreagentes a pelo menos uma das 24 sorovariedades utilizadas de 

Leptospira spp, com título igual ou acima de 1:100 a uma ou mais sorovariedade de 

leptospira (Tabela 1), representando 89,57% (IC 95%: 87,41% - 91,73%) de 

positividade. 

 

Tabela 1. Número (N°) de reações para cada título de aglutininas de 687 equídeos 
sororreagentes pelo teste de soroaglutinação microscópica, a uma ou mais 
das 24 sorovariedades de Leptospira spp, entre 767 equídeos, abatidos no 
período de abril a maio de 2013, São Gabriel, RS, 2013.  

 TÍTULO  

SOROVARIEDADE 100 200 400 800 1600 3200 ≥6400 TOTAL 

 N° N° N° N° N° N° N° N° %
a
 %

b
 

Patoc 134 168 97 21 12 02 01 435 56,71 63,32 
Bratislava 149 141 67 21 05 01 - 384 50,07 55,90 
Butembo 155 98 41 05 - 01 - 300 39,11 43,67 

Icterohemorrhagiae 170 70 15 01 - - - 256 33,38 37,26 
Copenhageni 126 53 17 04 01 01 01 203 26,47 29,55 

Pyrogenes 101 55 23 15 04 01 - 199 25,95 28,97 
Australis 76 61 25 18 07 03 02 192 25,03 27,95 
Sentot 129 43 - - - - - 172 22,43 25,04 

Autumnalis 98 37 10 03 02 01 - 151 19,69 21,98 
Pomona 59 34 17 07 03 02 - 122 15,91 17,76 

Tarassovi 51 22 14 10 02 - 01 100 13,04 14,56 
Canicola 63 15 03 - - 01 - 82 10,69 11,94 
Shermani 59 18 04 - - - - 81 10,56 11,79 

Grippotyphosa 39 20 04 01 - 01 - 65 08,47 09,46 
Hardjo 12 02 - - - 02 - 16 02,09 02,33 
Wolffi 29 11 01 02 - - - 43 5,61 06,26 

Panama 28 06 - - - - - 34 04,43 04,95 
Hebdomadis 09 06 01 - - - - 16 02,09 02,33 

Bataviae 06 01 - - - - - 07 00,91 01,02 
Andamana 01 02 02 - - - - 05 00,65 00,73 
Cynopteri 04 01 - - - - - 05 00,65 00,73 

Castellonis - 02 - - - - - 02 00,26 00,29 

a: porcentagem (%) em relação ao total de animais examinados (767) 
b: porcentagem (%) em relação ao total de sororreagentes (687)  
 

Os títulos de aglutininas apresentaram variação mínima de 100 e máxima de 

51.200. Apenas duas amostras apresentaram títulos acima de 6.400, sendo uma 

contra a sorovariedade Copenhageni, com título 12.800, e outra contra Australis, 

com título 51.200.  
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De 687 animais reagentes neste estudo, 593 (86,32%) apresentaram 

anticorpos contra mais de uma sorovariedade e 94 (13,68%) animais foram 

reagentes a apenas uma, havendo dois animais reagentes a até 13 sorovariedades. 

O título com o maior número de reações na SAM foi o de 100, em 1.498 amostras 

(Figura 2), e o menor número foi o título de 51.200 em um exame. 

As variações dentro de cada sorovariedade foram: Patoc 100 a 6.400, 

Bratislava 100 a 3.200, Butembo 100 a 3.200, Icterohemorrhagiae 100 a 800, 

Copenhageni 100 a 12.800, Pyrogenes 100 a 3.200, Australis 100 a 51.200, Sentot a 

200, Autumnalis 100 a 3.200, Pomona 100 a 3.200, Tarassovi 100 a 6.400, Canicola 

100 a 3.200, Shermani 100 a 400, Grippotyphosa 100 a 3.200, Hardjo 100 a 3.200, 

Wolffi 100 a 800, Panama 100 a 200, Hebdomadis 100 a 400, Bataviae 100 a 200, 

Andamana 100 a 400, Cynopteri 100 a 200 e Castellonis a 200. 

 

 

Figura 2. Número de reações às sorovariedades de Leptospira spp. para cada título 
de aglutininas  no teste soroaglutinação microscópica, entre os 767 
equídeos, abatidos no período de abril a maio de 2013, São Gabriel, RS, 
2013.  

 

A sorovariedade Patoc foi a predominante, sendo diagnosticada em 435 

(56,71%) dos 767 animais examinados, seguida da Bratislava, com 384 (50,07%), 

300 (39,11%) reagentes à sorovariedade Butembo, Icterohemorrhagiae 256 
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(33,38%), Copenhageni 203 (26,47%), Pyrogenes 199 (25,95%), Australis 192 

(25,03%), Sentot 172 (22,43%), Autumnalis 151 (19,69%), Pomona 122 (15,91%), 

Tarassovi 100 (13,04%), Canicola 82 (10,69%), Shermani 81 (10,56%) e 

Grippotyphosa 65 (8,47%). As sorovariedades Wolffi, Panama, Hardjo, Hebdomadis, 

Bataviae, Cynopteri, Andamana e Castellonis foram encontradas em menor número, 

sendo 43 (5,61%), 34 (4,43%), 16 (2,09%), 16 (2,09%), 7 (0,91%), 5 (0,65%), 5 

(0,65%) e 2 (0,26%) sororreagentes respectivamente (Figura 3). Não foram 

encontrados anticorpos contra as sorovariedades Whitcombi e Javanica.  

 

 

Figura 3. Percentual (%) de equídeos reagentes às sorovariedades de Leptospira 
spp. pelo teste de soroaglutinação microscópica, entre 767 equídeos, 
abatidos no período de abril a maio de 2013, São Gabriel, RS, 2013.  

 

De 687 animais reagentes, 593 (86,32%) apresentaram anticorpos contra 

mais de uma sorovariedade; destes, 94 (13,68%) animais foram reagentes a apenas 

uma sorovariedade, 103 (14,99%) a duas, 115 (16,74%) a três, 108 (15,72%) a 

quatro, 78 (11,35%) a cinco, 67 (9,75%) a seis, 51 (7,42%) a sete, 28 (4,08%) a oito, 
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21 (3,06%) a nove, 13 (1,89%) a dez, 5 (0,73%) a 11, 2 (0,29%) a 12 e 2 (0,29%) a 

13 (Figura 4). 

 

 

Figura 4. Distribuição do número de reagentes a Leptospira spp. a cada 
sorovariedade pelo teste de soroaglutinação microscópica, entre 767 
equídeos abatidos no período de abril a maio de 2013, São Gabriel, RS, 
2013.  

 
 

Considerando-se apenas a sorovariedade de maior título e desconsiderando 

os animais que obtiveram títulos iguais contra duas ou mais sorovariedades na SAM, 

evitando-se a coaglutinação, foram considerados como reagentes pela 

soroaglutinação microscópica 403 (52,54%; IC95%: 49,01% - 56,08%) animais 

(Tabela 2).  

A sorovariedade Patoc continuou sendo a de maior ocorrência, com 76 

(9,91%) animais reagentes dentre os 767 animais examinados, seguida de Butembo 

com 70 (9,13%), Australis com 60 (7,82%), Bratislava com 45 (5,87%), Pyrogenes 

com 38 (4,95%), Tarassovi com 27 (3,52%), Pomona com 21 (2,74%), Autumnalis 

com 13 (1,69%), Icterohemorrhagiae com 12 (1,56%), Grippotyphosa com 11 

(1,44%), Copenhageni com 11 (1,44%), Shermani com 5 (0,65%), Wolffi e Canicola 

com 3 (0,39%) animais reagentes, Hardjo, Sentot e Andamana com 2 (0,26%) e 

Panama e Bataviae com apenas um (0,13%) animal sororreagente (Figura 5). Não 
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foram encontrados anticorpos contra Whitcombi, Javanica, Hebdomadis, Cynopteri e 

Castellonis quando desconsiderados os casos de coaglutinação. 

 

Tabela 2. Número (Nº) de reações para cada título de aglutininas analisando-se 
apenas a sorovariedade de maior título e desconsiderando os animais que 
obtiveram títulos iguais contra duas ou mais sorovariedades no teste de 
soroaglutinação microscópica, entre os 767 equídeos abatidos entre abril e 
maio de 2013, São Gabriel, RS, 2013. 

 TÍTULO   
SOROVARIEDADE 100 200 400 800 1600 3200 ≥6400 TOTAL 

 N° N° N° N° N° N° N° N° %a %b 

Patoc 03 26 27 11 07 01 01 76 9,91 18,86 
Butembo 14 33 21 02 - - - 70 9,13 17,37 
Australis 02 15 17 15 06 03 02 60 7,82 14,89 
Bratislava 03 14 17 11 - - - 45 5,87 11,17 
Pyrogenes 04 09 13 09 03 - - 38 4,95 9,43 
Tarassovi 02 06 09 08 01 - 01 27 3,52 6,70 
Pomona 02 03 10 03 01 02 - 21 2,74 5,21 

Autumnalis 04 03 03 01 02 - - 13 1,69 3,23 
Icterohemorrhagiae 04 05 03 - - - - 12 1,56 2,98 

Grippotyphosa 01 07 01 01 - 01 - 11 1,44 2,73 
Copenhageni 02 04 03 01 - - 01 11 1,44 2,73 

Shermani - 03 02 - - - - 05 0,65 1,24 
Canicola 02 01 - - - - - 03 0,39 0,74 

Wolffi - 01 01 01 - - - 03 0,39 0,74 
Andamana - 01 01 - - - - 02 0,26 0,50 

Hardjo - - - - - 02 - 02 0,26 0,50 
Sentot 01 01 - - - - - 02 0,26 0,50 

Bataviae - 01 - - - - - 01 0,13 0,25 
Panama - 01 - - - - - 01 0,13 0,25 

Total 44 134 128 63 20 09 05 403 52,54 100,00 

a: porcentagem (%) em relação ao total de animais examinados (767) 
b: porcentagem (%) em relação ao total de sororreagentes (403)  
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Figura 5. Percentual (%) de equídeos reagentes às sorovariedades de Leptospira 
spp. pelo teste de soroaglutinação microscópica, analisando-se apenas a 
sorovariedade de maior título e desconsiderando os animais que obtiveram 
títulos iguais contra duas ou mais sorovariedades, entre 767 equídeos 
abatidos no período de abril a maio de 2013, São Gabriel, RS, 2013.  

 

Os títulos dos animais reagentes variaram entre 100 e 51.200, tendo como 

variações para sorovariedade Patoc 100 a 6.400, Butembo 100 a 800, Australis 100 

a 51.200, Bratislava 100 a 800, Pyrogenes 100 a 1.600, Tarassovi 100 a 6.400, 

Pomona 100 a 3.200, Autumnalis 100 a 1.600, Icterohemorrhagiae 100 a 400, 

Grippotyphosa 100 a 3.200, Copenhageni 100 a 12.800, Shermani 200 a 400, 

Canicola 100 a 200, Wolffi 200 a 800, Andamana 200 a 400, Hardjo 3.200, Sentot 

100 a 200, Bataviae 200, Panama 200. 

O título com o maior número de animais foi o de 200, com 134 (33,25%) 

dentre os animais sororreagentes, e o menor número foi o título de 51.200, 

observado em apenas um animal com anticorpos contra a sorovariedade Australis 

(Figura 6). 
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Figura 6. Distribuição dos títulos de aglutininas referentes aos animais reagentes às 
sorovariedades de Leptospira spp. pelo teste de soroaglutinação 
microscópica, entre 767 equídeos, abatidos no período de abril a maio de 
2013, São Gabriel, RS, 2013.  

 

Dos 767 equídeos utilizados no estudo, 612 foram provenientes do Estado do 

Rio Grande do Sul, e destes, 553 (90,36%) foram sororreagentes a pelo menos uma 

sorovariedade de Leptospira spp.. Dos 112 animais do Estado do Paraná, a 

frequência de animais reagentes foi de 85,71%. E no Estado de Santa Catarina a 

frequência de animais positivos foi de 88,37% entre 43 animais estudados (Tabela 

3).  

 

Tabela 3. Frequência (%) e número (Nº) de amostras de soro sanguíneo de 
equídeos reagentes e não reagentes para leptospirose pelo teste de 
soroaglutinação microscópica de acordo com os Estados de origem, São 
Gabriel, RS, 2013. 

 Reagentes Não reagentes Total 

Estado Nº % Nº % Nº 

Rio Grande do Sul 553 90,36 59 9,64 612 

Santa Catarina 38 88,37 05 11,63 43 

Paraná 96 85,71 16 14,29 112 

Total 687 89,57 80 10,43 767 
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O teste exato de Fisher (p=0,2795) confirma a ideia de que não houve 

diferença significativa entre as proporções de reagentes observados nos estados. 

Em relação às sorovariedades predominantes entre os estados (Tabela 4 e 

Figura 7). Observou-se que no Rio Grande do Sul houve predomínio de animais 

sororreagentes às sorovariedades Patoc (62,25%), Bratislava (53,59%) e Butembo 

(41,01%).  E houve animais reagentes a todas as 24 sorovariedades testadas, sendo 

a Castellonis a que obteve o menor (0,33%) número de animais reagentes nesse 

estado. 

 
Tabela 4. Distribuição (Nº) dos animais reagentes no teste de soroaglutinação 

microscópica de acordo com o estado de origem, entre os 767 abatidos no 
período de abril a maio de 2013, São Gabriel, RS, 2013.  

 Estado   

SOROVARIEDADE Rio Grande do Sul Santa Catarina Paraná Total 

 N° %
a 

N° %
b 

Nº %
c 

Nº %
d 

Patoc 381 62,25 25 22,32 29 67,44 435 56,71 
Bratislava 328 53,59 27 24,11 29 67,44 384 50,07 
Butembo 251 41,01 19 16,96 30 69,77 300 39,11 

Icterohemorrhagiae 216 35,29 19 16,96 21 48,84 256 33,38 
Copenhageni 190 31,05 05 4,46 08 18,60 203 26,47 

Pyrogenes 185 30,23 03 2,68 11 25,58 199 25,95 
Australis 187 30,56 01 0,89 04 9,30 192 25,03 

Sentot 157 25,65 07 6,25 08 18,60 172 22,43 
Autumnalis 129 21,08 10 8,93 12 27,91 151 19,69 

Pomona 107 17,48 07 6,25 08 18,60 122 15,91 
Tarassovi 87 14,22 11 9,82 02 4,65 100 13,04 
Canicola 77 12,58 05 4,46 - - 82 10,69 
Shermani 74 12,09 05 4,46 02 4,65 81 10,56 

Grippotyphosa 52 8,50 03 2,68 10 23,26 65 08,47 
Wolffi 41 6,70 01 0,89 01 2,33 43 05,61 

Panama 27 4,41 06 5,36 01 2,33 34 04,43 
Hardjo 15 2,45 - - 01 2,33 16 02,09 

Hebdomadis 14 2,29 01 0,89 01 2,33 16 02,09 
Bataviae 07 1,14 - - - - 07 00,91 

Andamana 05 0,82 - - - - 05 00,65 
Cynopteri 04 0,65 01 0,89 - - 05 00,65 

Castellonis 02 0,33 - - - - 02 00,26 

a: porcentagem (%) em relação ao total de animais examinados no Estado (612) 
b: porcentagem (%) em relação ao total de animais examinados no Estado (112) 
c: porcentagem (%) em relação ao total de animais examinados no Estado (43) 
d: porcentagem (%) em relação ao total de animais examinados (767) 
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Figura 7. Percentual (%) de equídeos reagentes às sorovariedades de Leptospira 
spp. pelo teste de soroaglutinação microscópica, analisando-se os Estados 
de origem dos 767 equídeos abatidos no período de abril a maio de 2013, 
São Gabriel, RS, 2013.  

 

Em Santa Catarina, as sorovariedades que mais ocorreram na sorologia dos 

equídeos foram Bratislava (24,11%), Patoc (22,32%), Icterohemorrhagiae e 

Butembo, com 16,96% no teste de SAM. Não houve animais reagentes à 

sorovariedades Hardjo, Bataviae, Andamana e Castellonis. 

 Nos equídeos provenientes do Estado do Paraná, as sorovariedades de 

maior predomínio foram Butembo (69,77%), Bratislava e Patoc, com 67,44% pela 

técnica da SAM. Não houve reações às sorovariedades Canicola, Bataviae, 

Cynopteri e Andamana neste Estado. 

A tabela 5 demonstra a porcentagem de equídeos reagentes segundo o 

município de origem. Observa-se que todos (100%) os 45 municípios apresentaram 

animais sororreagentes contra uma ou mais sorovariedades de leptospira testadas. 

Os municípios do Estado do Rio Grande do Sul foram os que apresentaram a 

maior porcentagem de animais reagentes. Os equídeos provenientes das cidades de 

Caçapava do Sul, Capão Cipó, Cristal, Dom Pedrito, Itacurubi, Pinheiro, Piratini, 

Quaraí, Rosário do Sul, São Gabriel, Santa Maria, Santa Vitória do Palmar, Santo 

Ângelo, São Sepé, São Vicente do Sul, Taquari, Unistalda, Vacaria e Vila Nova do 

Sul apresentaram 100% dos animais positivos dentre os testados pela SAM. 
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Tabela 5. Municípios, número (Nº) e porcentagem (%) de equídeos reagentes a pelo 
menos uma sorovariedade de Leptospira spp. no teste de Soroaglutinação 
Microscópica (SAM), entre os 767 equídeos abatidos entre abril e maio de 
2013, São Gabriel, RS, 2013. 

Estado/Município    

 Reagentes Não reagentes Total 

 Nº % Nº %  

Rio Grande do Sul      

Alegrete 53 94,64 03 5,36 56 
Bagé 45 71,43 18 28,57 63 

Caçapava do Sul 15 100,00 00 0,00 15 
Cacequi 15 88,24 02 11,76 17 
Canguçu 16 88,89 02 11,11 18 

Capão Cipó 01 100,00 00 0,00 01 
Cristal 02 100,00 00 0,00 02 

Cruzeiro do Sul 20 95,24 01 4,76 21 
Dom Pedrito 02 100,00 00 0,00 02 

Encruzilhada do Sul 08 80,00 02 20,00 10 
Itacurubi 10 100,00 00 0,00 10 

Itaqui 25 89,29 03 10,71 28 
Lavras do Sul 12 70,59 05 29,41 17 
Maçambara 26 92,86 02 7,14 28 

Pinheiro Machado 11 100,00 00 0,00 11 
Piratini 02 100,00 00 0,00 02 
Pelotas 03 75,00 01 25,00 04 
Quaraí 22 100,00 00 0,00 22 

Rosário do Sul 03 100,00 00 0,00 03 
Santa Cruz do Sul 06 54,55 05 45,45 11 

Santa Maria 16 100,00 00 0,00 16 
Santa Vitória do Palmar 40 100,00 00 0,00 40 
Santana da Boa Vista 08 80,00 02 20,00 10 

Santana do Livramento 30 88,24 04 17,76 34 
Santiago 23 82,14 05 17,86 28 

Santo Ângelo 08 100,00 00 0,00 08 
Santo Antônio das Missões 05 100,00 00 0,00 05 

São Borja 40 97,56 01 2,44 41 
São Francisco de Assis 08 80,00 02 20,00 10 

São Gabriel 14 100,00 00 0,00 14 
São Lourenço do Sul 07 87,50 01 12,50 08 

São Sepé 02 100,00 00 0,00 02 
São Vicente do Sul 16 100,00 00 0,00 16 

Taquari 06 100,00 00 0,00 06 
Unistalda 11 100,00 00 0,00 11 
Vacaria 21 100,00 00 0,00 21 

Vila Nova do Sul 01 100,00 00 0,00 01 
Santa Catarina      

Bandeirante 09 90,00 01 10,00 10 
Lages 21 95,45 01 4,54 22 

Saltinho 05 83,33 01 16,67 06 
São Miguel do Oeste 03 60,00 02 40,00 05 

Paraná      

Ampére 43 97,73 01 2,27 44 
Nova Laranjeiras 17 85,00 03 15,00 20 

Paulo Frontin 15 62,50 09 37,50 24 
São Mateus do Sul 21 87,50 03 12,50 24 

Total 687 89,57 80 10,43 767 
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Dos municípios do Estado do Paraná, aquele em que se observou o maior 

número de animais reagentes na SAM foi o de Ampére (97,73%), e no Estado de 

Santa Catarina, o município de Lages (95,45%). 

O teste de SAM revelou que, dos 407 machos estudados e das 360 fêmeas, a 

prevalência de reagentes foi de 85,26% (IC 95%: 82,82% - 88,70%) para machos e 

94,44% (IC 95%: 92,07% - 96,81%) para fêmeas (Tabela 6). O resultado do teste 

qui-quadrado demonstrou que houve diferença altamente significativa (p=5,4444 x 

10-5) entre a proporção de machos e a proporção de fêmeas reagentes. 

 
Tabela 6. Resultado conforme o número (Nº) e porcentagem (%) do teste de 

soroaglutinação microscópica (SAM) de acordo com o sexo dos equídeos 
reagentes a pelo menos uma sorovariedade de Leptospira spp., entre os 767 
equídeos abatidos entre abril e maio de 2013, São Gabriel, RS, 2013. 

 SAM  

 Reagentes Não Reagentes Total 

Sexo Nº % Nº %  

Macho 347 85,26 60 14,74 407 

Fêmea 340 94,44 20 5,56 360 

Total 687 89,57 80 10,43 767 

 

5.2. Teste sorológico para brucelose 

 

Foram reagentes no teste do AAT, 65 (8,47%) animais. Destes, apenas dois 

(3,07%) foram positivos também na RFC, com títulos de 16 e ≥128. No TPF, três 

(4,62%) animais foram positivos. Destas três amostras analisadas, uma divergiu do 

resultado obtido no teste de RFC e então foi submetida ao teste de 2-ME. Neste 

teste, o animal apresentou resultado inconclusivo.  

No exame post mortem, dois animais foram identificados com lesões 

características de brucelose (portadores de abscesso cervical), porém nenhum 

destes animais foi positivo no AAT, nem na RFC e nem no TPF.  

Assim, no presente estudo observou-se que apenas 2 (0,26%; IC 95%: 0,07% 

- 0,95%) animais de todos os testados foram positivos em todos os teste utilizados 

(AAT, RFC, TPF). O animal que foi positivo em todos os testes e que apresentou 
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título ≥128 na fixação de complemento era fêmea e do município de Santa Vitória do 

Palmar, localizado no Estado do Rio Grande do Sul, e o outro animal, com título 16, 

era macho e do município de Ampére, no Estado do Paraná.   

 

6. DISCUSSÃO 

 
 
A ocorrência de 89,57% (IC 95%: 87,41% - 91,73%) de animais reagentes a 

Leptospira spp. no teste de SAM foi alta. Tal ocorrência pode ser explicada pelo fato 

de que, diferentemente do mercado da carne bovina, não existem no Brasil criações 

específicas para produção de carne de equídeos, o que dificulta o controle do 

manejo higiênico-sanitário destes animais.  

Outro fato que talvez possa ajudar a explicar essa alta ocorrência de 

anticorpos contra Leptospira spp. entre os equinos abatidos é por serem animais 

afastados do trabalho e assim muitos desses animais acabam vivendo em centros 

urbanos como animais de tração para fretes, convivendo em ambientes adversos e 

mantendo constantemente contato com outras espécies animais como: roedores, 

cães, bovinos e suínos. 

Ocorrências menores, porém bastante consideráveis, também foram 

observadas em diversos trabalhos realizados com equinos abatidos em matadouro-

frigorífico. 

 Evers et al. (2012), em 398 amostras de soros de equinos abatidos em 

matadouro-frigorífico do Estado do Paraná, observaram que 30,9% (123) foram 

sororreagentes a pelos menos uma sorovariedade de Leptospira spp. Pinheiro et al. 

(1985) pesquisaram 1.145 amostras de soros de equídeos, em um frigorífico do 

Estado de Minas Gerais, e encontraram uma frequência de 10,5% de animais 

reagentes com títulos iguais ou superiores a 1:200. Santa Rosa et al. (1968) 

pesquisaram soro de equinos abatidos em matadouro e encontraram, quando 

considerado o título inicial de 1:200, 37,9% (159/419) de animais sororreagentes. E 

também Rocha et al. (2004), que fizeram a sorologia em 145 cavalos abatidos em 

matadouro-frigorífico em Portugal e encontraram na soroaglutinação microscópica 

37% dos animais sororreagentes a pelo menos uma sorovariedade. Evers et al. 

(2012) afirmaram que os principais fatores de risco associados a essas altas 
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frequências de animais reagentes a Leptospira podem ser relacionados com 

movimento de equinos, fatores ambientais, condições dos roedores como 

hospedeiros de manutenção, além do contato direto com a urina contaminada com 

Leptospira spp. 

Além da alta frequência de equinos com anticorpos, o que se destacou foi a 

ampla variação dos títulos de aglutininas, de 100 a 51.200. Chiareli et al. (2008) 

afirmaram que os altos títulos, principalmente aqueles iguais ou superiores a 1:400, 

evidenciam que houve contato recente com essas leptospiras e que, em alguns 

casos, pode até haver evolução para uma  doença grave. 

A ocorrência de animais reagentes contra as sorovariedades Patoc (56,71%) 

e Bratislava (50,07%) foi predominante neste estudo. Não era esperado que a 

sorovariedade Patoc estivesse entre as mais frequentes nos equídeos, uma vez que 

ela não possui os equinos como hospedeiros de manutenção. Santa Rosa et al. 

(1980) afirmaram que essa sorovariedade está mais frequentemente relacionada a 

infecção em animais silvestres, sugerindo a participação desses animais na 

transmissão da doença.  

Existem poucos relatos sobre a frequência da sorovariedade Patoc no Brasil 

em equinos. Esta sorovariedade pertence ao grupo Leptospira biflexa, agrupada 

entre as cepas não patogênicas, e é frequentemente usada em investigações 

sorológicas, devido às reações cruzadas com as sorovariedades patogênicas que 

poderiam ser detectadas mais cedo no curso da infecção (AGUIAR et al., 2008). 

Assim, essa sorovariedade pode ser usada com indicador sorológico, pois 

normalmente reage precocemente com sorovariedades patogênicas, por isso é 

utilizada na coleção de antígenos no teste de SAM. 

  Assim, Silva et al. (2010), ao pesquisarem anticorpos contra Leptospira spp. 

em animais domésticos e silvestres, no período de março a outubro de 2008, 

encontraram, entre os 97 equinos, 15 (15,46%) animais reagentes a essa 

sorovariedade, sendo a mais encontrada nesses animais. Favero et al. (2002) 

encontraram equinos sororreagentes nos Estados da Paraíba (45%), Rio Grande do 

Sul (47,7%) e Mato Grosso (33,4%). Pode-se observar que, apesar de poucos 

relatos, reações contra a sorovariedade Patoc têm sido encontradas com alta 

frequência entre os animais pesquisados, confirmando a importância desta 
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sorovariedade como ferramenta diagnóstica nas investigações sorológicas no estudo 

da leptospirose. 

A frequência de anticorpos contra a sorovariedade Bratislava também foi  

elevada, assim como a Patoc, com 50,07% de animais sororreagentes. Segundo 

QUINN et al. (2005), os hospedeiros de manutenção da sorovariedade Bratislava 

são suínos, e os hospedeiros incidentais, equinos e cães. Entretanto, alguns estudos 

postulam que os equinos sejam hospedeiros de manutenção desta sorovariedade 

(ROCHA et al., 2004; RADOSTITS et al., 2000; PINNA, 2008). Essa alta ocorrência 

de animais sororreagentes à sorovariedade Bratislava pode sugerir que realmente 

os equinos sejam hospedeiros de manutenção.  

Altas frequências para a sorovariedade Bratislava também foram encontradas 

por Pinna (2008) que observou em 87,8% (124/148) dentre os equinos de um plantel 

do Estado do Rio de Janeiro.  Frequências menores ao do presente estudo foram 

observadas por Lilenbaum (1998), com 27,2% de animais reagentes do Rio de 

Janeiro. Pires Neto et al. (2005) relataram a presença em 19,92% dos animais 

provenientes do Estado do Rio Grande do Sul. Aguiar et al. (2008), que também 

observaram o predomínio (10,5%) desta sorovariedade nos equinos de Rondônia e 

Chiareli et al. (2008), em 0,66% das amostras analisadas de equídeos de Minas 

Gerais. Mesmo com a variação entre as frequências, observa-se que a 

sorovariedade Bratislava está bem distribuída pelo país e por isso é importante o 

controle. Segundo Quinn et al. (2005), esta sorovariedade é a que está mais 

comumente associada com falha reprodutiva, abortos e natimortos em equídeos, 

podendo assim trazer prejuízos econômicos aos produtores. 

Embora não seja a de maior ocorrência neste estudo, observou-se que 256 

(33,38%) animais foram sororreagentes a Icterohemorrhagiae. No Brasil, os 

equídeos têm apresentado sorologia bastante variável, porém a maior parte dos 

estudos sorológicos realizados registra a predominância de sororreatividade para 

Icterohemorrhagiae. Altas frequência assim como nessa pesquisa foram 

encontradas no Estado do Rio de Janeiro, em três propriedades com problemas 

reprodutivos, Lilenbaum (1998) encontrou 53,1% de animais reagentes à 

sorovariedade Icterohemorrhagiae, que foi também a que mais ocorreu no estudo 

Viegas et al. (2001) realizado em equinos do Estado da Bahia, e no de Favero et al. 
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(2002), que encontraram anticorpos em 53,1% dos equinos pesquisados. Langoni et 

al. (2004), também observaram esse predomínio em 520 (37,01%) animais. Assim 

como Linhares et al. (2005), com 56 (68,28%) das amostras da microrregião de 

Goiânia, Hashimoto et al. (2007), com 32 (23,26%), Finger (2012), com 80,08% 

(38/47), e Caselani et al. (2012), com 10 (10,75%) animais sororreagentes.  

Por serem animais de tração e estarem frequentemente expostos a 

adversidades ambientais como contato com lixos domésticos, restos de alimentos, 

contato com roedores, a presença dessa sorovariedade demostra a necessidade de 

que sejam implantados programas de manejo-sanitário para esses animais utilizados 

para trabalho. Essa sorovariedade está relacionada também a doenças em 

humanos, tornando-se assim também um problema de saúde pública. Logo, 

medidas de prevenção e controle nos animais são de extrema importância para 

romper o ciclo da doença. No Brasil, a única vacina produzida especificamente para 

prevenção da leptospirose em equinos apresenta essa sorovariedade entre os 12 

antígenos presentes, podendo ser uma importante forma de prevenção.  

Nos equinos, a doença clínica está mais frequentemente associada à infecção 

incidental com a sorovariedade Pomona, que tem como hospedeiros de manutenção 

os suínos e os bovinos (QUINN et al., 2005). Apesar de não terem sido estudadas 

as alterações clínicas decorrentes da leptospirose, pelos testes sorológicos do 

presente trabalho foi possível observar uma frequência de 15,91% (122) de animais 

reagentes a essa sorovariedade. Economicamente é importante que se faça o 

controle dessa sorovariedade, uma vez que é comumente associada a aborto em 

éguas, doença renal em equinos jovens, além da uveíte recorrente, trazendo 

prejuízos econômicos para os proprietários (PINNA, 2011; RADOSTITS et al., 2000; 

PIRES NETO et al., 2005). 

Outras sorovariedades foram encontradas em grande número de animais, 

sendo elas: Butembo (39,11%), Copenhageni (26,47%), Australis (25,03%) e 

Pyrogenes (25,95%). A diversidade de sorovariedades neste trabalho pode indicar 

um possível contato dos animais com diferentes espécies, em áreas contaminadas, 

demostrando a susceptibilidade dos equinos a bactérias do gênero Leptospira. 

No presente estudo a maioria dos animais reagentes apresentaram anticorpos 

contra mais de uma sorovariedade de Leptospira spp.. Os casos de coaglutinação 
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podem ser explicados pela exposição a mais de uma sorovariedade e pela 

diversidade de reservatórios e ambientes aos quais os animais se expõem 

(CASTRO et al., 2011). Langoni et al. (2004) afirmaram que é comum mais de uma 

sorovariedade ser detectada na SAM, sugerindo a existência de uma infecção mista 

ou reações cruzadas, justificando, assim, os resultados encontrados no presente 

estudo. Já alguns autores nesses casos utilizam a sorovariedade cujo título foi 

maior, sendo esta considerada responsável pela infecção (VIEGAS et al., 2005; 

HASHIMOTO et al., 2007; FAVERO et al., 2002). 

Assim, quando considerada somente a sorovariedade de maior título, foram 

reagentes pela soroaglutinação microscópica 403 (52,54%; IC95%: 49,01% - 

56,08%) animais. E mesmo assim, a sorovariedade Patoc continuou sendo a de 

maior ocorrência, com 76 (9,91%) animais reagentes dentre os 767 animais 

examinados. O que mudou foi que a sorovariedade Butembo ficou a segunda de 

maior ocorrência, com 70 (9,13%), seguida da Australis, com 60 (7,82%) animais 

sororreagentes. Além disso, o número de sorovariedades não encontradas 

aumentou para cinco (Whitcombi, Javanica, Hebdomadis, Cynopteri e Castellonis). 

Assim como as sorovariedades Patoc e Bratislava, a Butembo também não é 

relacionada normalmente com a infecção em equinos e quando relacionada 

apresenta pouca quantidade de animais sororreagentes.  Em Londrina, PR, quando 

estudados os soros sanguíneos de 320 animais, apenas quatro (2,92%) 

apresentaram anticorpos contra essa sorovariedade (HASHIMOTO et al., 2007). 

Aguiar et al. (2008), também encontraram animais sororreagentes; dos 176 

equídeos do município de Monte Negro, em Rondônia, apenas 1,8% (3/161) dos 

equinos e 6,6% (1/15) dos muares foram reagentes a Butembo. Essa sorovariedade 

tem sido mais comumente encontrada em bovinos, apesar de estes também serem 

hospedeiros incidentais e os hospedeiros de manutenção serem roedores e animais 

silvestres; naquela espécie, essa sorovariedade está frequentemente associada a 

problemas reprodutivos (TONIN et al., 2010).   

Quando levada em consideração a distribuição da Leptospira spp. por Estado, 

dos 612 animais provenientes do Estado do Rio Grande do Sul, 553 (90,36%) foram 

sororreagentes a pelo menos uma sorovariedade de Leptospira spp. Um dos fatores 

de risco que podem ser associados à alta frequência de animais sororreagentes a 
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leptospirose no Estado do Rio Grande do Sul é a presença da atividade 

predominante agrícola no estado, principalmente o cultivo de arroz, atraindo muitas 

vezes roedores que são hospedeiros de manutenção das bactérias do gênero 

Leptospira.  

Segundo IBGE (2011b), dos 20 principais municípios produtores de arroz no 

Brasil, com exceção de Lagoa da Confusão, no Estado do Tocantins, todos são 

gaúchos, correspondendo a 21% da produção nacional (Figura 8). Quando se 

compara a localização desses 19 municípios gaúchos maiores produtores de arroz 

com o município de procedência dos 612 animais do Estado do Rio Grande do Sul, 

pode-se observar que alguns dos municípios de maior produção de arroz coincidem 

com as áreas que tiveram animais encaminhados para o abate e que foram 

reagentes no teste de SAM (Figura 9). Isso sugere que a atividade agrícola, 

principalmente a cultura de arroz, pode favorecer a infecção, já que fatores 

necessários para a sobrevivência das leptospiras estão presentes, como: presença 

de animais portadores, reservatórios e volume de água. 

 

 

 

 

 

Barcellos et al. (2003) também relacionaram os resultados obtidos do número 

de casos da leptospirose no Estado do Rio Grande do Sul com uma área 

Figura 8. Municípios maiores 
produtores de arroz no Brasil (IBGE, 
2011b) 

Figura 9. Municípios de origem dos 
619 equídeos abatidos procedentes do 
Rio Grande do Sul, Brasil. 
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predominante agrícola e observaram que a ocorrência da doença em humanos 

nesta área representou 68,5% do total de casos no Estado do Rio Grande do Sul. 

Essas associações podem ser estendidas para os equídeos deste estudo, pois os 

animais abatidos em frigorifico normalmente são descartados do trabalho, muitas 

vezes são utilizados nas atividades de campo, e ficam expostos aos mesmos fatores 

de risco relatados em humanos, como o contato com solo e água contaminada pela 

urina de roedores nas propriedades agrícolas. 

Existem outros trabalhos relatando alta ocorrência de leptospirose em equinos 

no Rio Grande do Sul, assim como no presente estudo. Em Pelotas, RS, foi 

observado que 36,5% dos abortamentos em equinos são causados por doenças de 

origem bacterianas, e dessas, a leptospirose respondeu por 5,6% das causas de 

aborto (MARCOLONGO-PEREIRA et al., 2012). 

As sorovariedades que predominaram no Rio Grande do Sul, neste estudo, 

foram Patoc (62,25%), Bratislava (53,59%) e Butembo (41,01%).  Resultado 

semelhante foi encontrado por Favero et al. (2002), que encontraram a 

sorovariedade Patoc (47,7%) como a de maior frequência em seu inquérito, e por 

Pires Neto et al. (2005), que relataram a sorovariedade Bratislava como 

predominante entre os equídeos. Diferentemente de Lasta et al. (2013), que ao 

estudarem equinos desse mesmo Estado, encontraram como predominante a 

sorovariedade Icterohemorrhagiae.  

Entre os 112 animais do Estado do Paraná, a frequência de reagentes 

também foi elevada, com 85,71% de animais sororreagentes.  Esta alta frequência 

também foi observada por Hashimoto et al. (2007), no Estado do Paraná ao 

pesquisarem equinos da área urbana do município de Londrina, observando que 

66,88% foram considerados positivos na SAM para Leptospira spp. Porém a 

sorovariedade mais encontrada foi a Icterohemorrhagiae (22,36%), enquanto no 

presente estudo a mais encontrada foi a Bratislava (24,1%), seguida da Patoc 

(22,32%).  

Em Santa Catarina, a frequência de animais positivos foi de 88,37% dentre 43 

animais estudados. As sorovariedades que mais ocorreram foram Bratislava 

(24,11%), Patoc (22,32%), Icterohemorrhagiae e Butembo, com 16,96% de animais 

reagentes no teste de soroaglutinação microscópica. Não houve animais reagentes 
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às sorovariedades Hardjo, Bataviae, Andamana e Castellonis. Ao fazer um inquérito 

sorológico em bovinos dessa região, Favero et al. (2001) encontraram também como 

uma das mais frequentes a sorovariedade Patoc no Estado de Santa Catarina, 

demostrando que diferentes espécies estão sendo expostas a esta mesma 

sorovariedade, reforçando assim a importância de um correto manejo higiênico-

sanitário para o controle da leptospirose. 

A diversidade da ocorrência da leptospirose entre as regiões foi observada 

neste estudo, já que todos (100%) os municípios apresentaram animais 

sororreagentes contra uma ou mais sorovariedades de leptospira testadas. Essa 

ocorrência pode ser explicada pelo fato de, no Brasil, a leptospirose ser uma doença 

endêmica, podendo tornar-se epidêmica em períodos chuvosos, principalmente nas 

capitais e áreas metropolitanas, devido às enchentes associadas à aglomeração 

populacional de baixa renda em condições inadequadas de saneamento e à alta 

infestação de roedores infectados. São verificadas altas taxas de incidência em 

diversas regiões do país, não permitindo estabelecer um padrão de distribuição 

espacial da endemia (BRASIL, 2005). Por isso, Aguiar et al. (2008) reforçam a ideia 

de que a pesquisa de anticorpos anti-Leptospira spp. em equinos é importante, uma 

vez que já foram observados em algumas regiões do Brasil, e estes animais podem 

atuar como portadores, eliminando o agente na urina e possibilitando a 

contaminação ambiental e infecção do homem e de outras espécies de animais.  

A prevalência da doença em machos e fêmeas observada neste estudo foi de 

85,26% (IC 95%: 82,82% - 88,70%) para machos e 94,44% (IC 95%: 92,07% - 

96,81%) para fêmeas. O resultado do teste qui-quadrado confirmou a ideia de que 

existe diferença significativa (p=5,4444 x 10-5) entre a proporção de machos e a 

proporção de fêmeas reagentes ao teste. O presente estudo discorda dos achados 

de Chiareli (2007) e Coiro et al. (2012), que não encontraram diferença significativa 

para a leptospirose entre machos e fêmeas da espécie equina. Já Langoni et al. 

(2004) encontraram diferença significativa entre os sexos, sendo que de 617 

fêmeas, 379 foram reagentes (61,43%), e de 71 machos, 32 (45,17%) foram 

reagentes. Tendo encontrado maior prevalência entre fêmeas, assim como no 

presente estudo, esses autores atribuem o fato à diferença de manejo entre os dois 

sexos.  
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Para brucelose observou-se que apenas 2 (0,26%) animais de todos testados 

foram positivos nos testes confirmatórios. Essa frequência baixa de animais positivos 

na sorologia para diagnóstico de brucelose é comum e confirma que os equinos não 

são hospedeiros naturais de bactérias do gênero Brucella, porém eventualmente 

encontra-se uma resposta sorológica nesses animais contra este microrganismo.  

 Visto que a brucelose equina ocorre principalmente em áreas endêmica para 

brucelose em bovinos, quando se observa a distribuição espacial dos dois casos de 

brucelose nos equinos deste estudo é possível observar que coincide com áreas em 

que a brucelose bovina ocorre em uma prevalência significativa, como nos estudos 

de Dias et al. (2009a) realizado no Estado do Paraná (Figura 10)  e Marvulo et al. 

(2009) no Estado do Rio Grande do Sul (Figura 12).  

Existe uma divisão do Estado do Paraná em duas regiões distintas: a região 

Noroeste (circuitos produtores 1 e 2), com prevalências mais elevadas, e a região 

Sul (circuitos produtores 3 a 7), com prevalências mais baixas (DIAS et al., 2009a). 

O animal positivo localizado no munícipio de Ampére no Estado do Paraná 

(Figura 11), localizado no Sudoeste, coincidiu com o circuito 7 (Figura 10), que 

apresentou no estudo de Dias et al. (2009a) uma prevalência de focos para 

brucelose de 1% e de animais sororreagentes de 2,20%.  

Sendo assim, devido à baixa prevalência da doença nessa área, é importante 

que se faça a vigilância epidemiológica em outras espécies, já que por meio deste 

estudo foi possível observar que a doença ocorre em outra espécie animal neste 

circuito. Outro fator refere-se à localização do município, que se encontra na divisa 

com o Estado de Santa Catarina, em que existem apenas focos residuais de 

brucelose. Logo, atividades como compra e venda de animais e transporte de 

diferentes espécies, para festas agropecuárias e abatedouros, entre esses estados 

devem ser criteriosamente avaliadas para que Santa Catarina consiga prosseguir no 

sentido de erradicar a doença no Estado.  
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Figura 10. Mapa do Estado do Paraná com representação dos circuitos pecuários, 
da prevalência de focos (esquerda) e da prevalência de fêmeas soropositivas 
(direita) para brucelose (DIAS et al., 2009a). 

 

 
Figura 11. Município de origem do animal positivo para brucelose do Estado do 
Paraná. 

Em relação ao estudo de prevalência no Estado do Rio Grande do Sul, foi 

possível observar que a região sul-sudeste (circuitos produtores 1, 2, 3 e 7) 

apresentou prevalências elevadas para brucelose em bovinos e bubalinos, e a 

região norte (circuitos produtores 4, 5 e 6), prevalências baixas (MARVULO et al., 

2009). 
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O animal positivo do município de Santa Vitória do Palmar, Estado do Rio 

Grande do Sul, coincide com o circuito 1 do estudo de Marvulo et al. (2009), que 

apresentou a prevalência de focos de brucelose bovina no estado de 3,01% e de 

animais sororreagentes de 0,95% e que está entre os circuitos com maior 

prevalência do estado. 

 

Figura 12. Mapa do Estado do Rio Grande do Sul com representação dos circuitos 
pecuários, da prevalência de focos (esquerda) e da prevalência de fêmeas 
soropositivas (direita) para brucelose (MARVULO et al., 2009). 

 

Figura 13. Município de origem do animal positivo para brucelose do Estado do Rio 
Grande do Sul. 
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Assim, é possível observar que a doença nos equinos ocorreu em áreas em 

que ocorre brucelose bovina. Como, geralmente, os equinos são criados no mesmo 

hábitat, dividindo pastagens e bebedouros com bovinos, o contato direto ou indireto 

entre as duas espécies propicia a transmissão do agente etiológico.  

A comparação direta entre as frequências dos animais positivos (equinos, 

asininos e muares) no presente estudo com a encontrada em inquéritos sorológicos 

realizados no Brasil é difícil, por não haver uma padronização de testes específicos 

para diagnóstico da brucelose em equinos, diferentemente dos bovídeos. Dorneles 

et al. (2013), também notaram essa dificuldade e afirmaram que as diferenças de 

projetos experimentais, ensaios sorológicos, pontos de corte diagnósticos, tamanho 

e representatividade da amostragem dificultam a comparação dos resultados. 

Apesar da disponibilidade de vários testes sorológicos, Ribeiro et al. (2003), 

afirmam que a ocorrência de reações inespecíficas e a falta de padronização na 

interpretação dos métodos de sorodiagnóstico da doença em equinos dificultam o 

diagnóstico. Pôde-se observar tal fato no presente estudo. A sensibilidade do AAT 

não se mostrou alta, já que se obteve um grande número de animais falso-positivos 

nesse teste; ao se realizar o TPF, apenas três animais foram positivos, e ao se 

realizar os testes de RFC e 2-ME esse resultado não se repetiu. 

Assim, mesmo com estas dificuldades de padronização entre os testes, 

algumas investigações relatam a presença de anticorpos contra esse microrganismo 

no Brasil. Vários autores encontraram baixas frequências de animais reagentes, 

porém maiores quando comparadas ao presente estudo. Esse é o caso dos 

trabalhos de Jardim et al. (1978), em Goiás, que encontraram 1,3% de positivos no 

teste de soroaglutinação em placa, e de Bueno et al. (2002), que examinaram 746 

soros de equinos dos quais 0,9% animais foram considerados positivos pelo teste de 

soroaglutinação em tubos. Também Aguiar et al. (2008), que encontraram, em 176 

equídeos, 3,7% de animais com anticorpos anti-Brucella spp. frente aos testes 

preconizados pelo PNCEBT; Dorneles et al. (2013), em Mossoró, Rio Grande do 

Norte, que observaram quatro (1,76%) animais positivos para anticorpos anti- 

Brucella spp., confirmados pelo teste de 2-ME, e Furquim et al. (2012), que, ao 

investigarem 107 amostras de soro sanguíneo de equinos e muares abatidos em 

frigorífico, verificaram, pelo teste de triagem (AAT), 43 amostras positivas e 54 
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negativas, e no teste confirmatório (2-ME), 5 (4,67%) animais reagiram 

positivamente, enquanto 10 (9,35%) foram inconclusivos. 

Outros autores, assim como no presente trabalho, encontraram uma 

frequência muito baixa, ou então não encontraram animais positivos para brucelose. 

Em Minas Gerais, Araújo et al. (2009), ao pesquisarem 477 soros de equinos, 

descreveram uma frequência de 8,18% dos soros (39/477) reagentes no AAT, 

porém nenhum foi positivo no teste confirmatório 2-ME. Assim como Araújo et al. 

(2009) e Carrazza et al. (2010), ao estudarem 120 amostras de equinos de tração 

não encontraram animais positivos nos testes 2-ME e RFC. No Estado da Paraíba, 

ao estudarem soro de 123 cavalos de tração, também não foram encontrados 

animais positivos nos testes confirmatórios (ANTUNES et al., 2013). Arruda et al. 

(2012), ao verificarem a existência de anticorpos anti-Brucella abortus em equinos 

do Estado da Paraíba, a partir da análise de 857 amostras, encontraram 32 (3,7%) 

animais reagentes no AAT, 6 (0,7%) no 2-ME e 5 (0,6%) foram confirmadas pela 

RFC, demonstrando também essa dificuldade no diagnóstico em equinos. 

Neste sentido, os dados relativos à frequência da brucelose equina permitem 

afirmar que existe a doença em equinos no território brasileiro, devido à presença de 

animais sororreatores. Na região Sul, dada a forte sugestão de baixas frequências 

em bovinos, é necessário que faça a vigilância da doença em outras espécies, como 

equídeos, no processo de erradicação da doença, uma vez que esses animais, 

embora não sejam reservatórios do agente etiológico, uma vez infectados, poderiam, 

pelo menos em tese, transmitir a infecção a outras espécies. 

 Além disso, devido à presença de animais sororreagentes a leptospirose e a 

brucelose no presente estudo, julga-se necessária a realização de investigações que 

visem elucidar a situação epidemiológica em equídeos abatidos no Brasil, já que 

existem grupos que estão frequentemente expostos ao risco de infecção, como 

magarefes, veterinários e produtores. Além disso, como os animais destinados ao 

abate são afastados do trabalho e da reprodução, muitas vezes acabam vivendo em 

constante contato com o homem, por meio de atividades como terapia assistida por 

animais, passeios turísticos e festas agropecuárias, podendo, assim, acabar 

transmitindo o patógeno para os humanos e para outras espécies animais e 

favorecendo a disseminação das doenças.  
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7. CONCLUSÕES 

 

Com base nos resultados do presente estudo, foi possível concluir que: 

 

 A infecção pela Leptospira spp. está disseminada nos animais da região 

estudada, uma vez que se observou alta frequência de animais reagentes. 

Esses achados apontam a importância de estudar a leptospirose em equinos 

de matadouro-frigorifico, já que são animais que estão em contato direto com 

outros animais, até mesmo o homem, e, por serem animais afastados do 

trabalho ou da reprodução, podem ser uma importante fonte de infecção para 

outras espécies.  

 

 Houve uma diversidade da ocorrência espacial para leptospirose na área 

estudada, uma vez que todos os municípios tiveram animais sororreagentes. 

Em relação à distribuição espacial entre os estados, não houve diferença 

significativa entre a frequência da infecção por Leptospira spp. entre os 

Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. 

 

 Os animais foram reagentes a diferentes sorovariedades, demonstrando que 

diferentes medidas de controle devem ser implantadas com o objetivo de 

reduzir os reservatórios do agente etiológico da doença. 

 

 Foi encontrada maior frequência de reagentes a Leptospira spp. entre as 

fêmeas abatidas, evidenciando a importância da aplicação de um programa 

específico e individualizado. 

 

 A frequência da brucelose equina permite afirmar que a infecção está 

presente em equinos dos Estados do Rio Grande do Sul e Paraná. Mesmo 

com baixas frequências, é importante que se faça a vigilância dessa doença 

nos equinos.  
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