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ISOLAMENTO, CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR E SOROEPIDEMIOLÓGICA 
DA Leptospira spp. EM SUÍNOS ABATIDOS NO ESTADO DE SÃO PAULO 

 
 

RESUMO - A carne suína é a proteína de origem animal mais produzida e consumida 
no mundo, sendo o Brasil o quarto no ranking de produção e exportação mundial, com 
perspectivas de crescimento. Devido à proximidade homem-animal deste seguimento, 
é fundamental que se conheça a sanidade dos suínos, e entre as diversas doenças 
deve-se destacar a leptospirose, uma importante zoonose de caráter ocupacional que 
atinge vários elos da cadeia produtiva, como: funcionários da granja, médicos 
veterinários, magarefes e a população em geral. O trabalho teve como objetivo geral 
realizar isolamento, caracterização molecular e soroepidemiológica da Leptospira spp. 
em suínos abatidos no Estado de São Paulo e como objetivos específicos identificar 
a variabilidade genética de forma acurada e determinar as sorovariedades presentes. 
Foram analisadas 1.284 amostras de sangue, 980 amostras de urina e 74 rins de 
suínos adultos, clinicamente saudáveis, oriundos de granjas das regiões Centro-
Oeste, Sudeste e Sul, abatidos em 3 matadouros-frigoríficos localizados na 
Mesorregião de Ribeirão Preto no Estado de São Paulo, no ano de 2016. Para o 
diagnóstico sorológico foi utilizada a técnica de soroaglutinação microscópica com 
uma coleção de antígenos de 38 sorovares. As amostras de urina e rim foram 
semeadas em meios de cultivo, e os isolados foram confirmados e caracterizados 
pelas técnicas de sorogrupagem, PCR (gene lipL32), VNTR e sequenciamento 
nucleotídico dos genes rrs e secY, e os resultados obtidos foram utilizados para 
elaborar árvores filogenéticas.  Pela técnica de isolamento foi possível ter êxito em 5 
culturas, de amostras de tecido renal e urina de suínos, nomeadas Unesp01, 
Unesp02, Unesp03, Unesp04 e Unesp05, sendo encontradas leptospiras das 
especies L. interrogans e L. santarosai, dos sorogrupos: Icterohaemorrhagiae 
(Unesp01 e Unesp05), Autumnalis (Unesp02 e Unesp04) e Sejroe (Unesp03). No 
sequenciamento nucleotídico dos genes rrs (16S) e secY, as amostras Unesp01, 
Unesp02, Unesp04 e Unesp05 demonstraram 100% de similaridade com a sequência 
de Leptospira interrogans, e a amostra Unesp03 demostrou 99% de similaridade com 
a sequência da espécie L. santarosai.  Na sorologia, observou-se 46,57% (598/1.284) 
de sororreagentes a pelo menos uma das 38 sorovariedades de Leptospira spp. 
utilizadas, apresentando reatividade a 86,84% (33/38) dos sorovares utilizados da 
coleção de antígenos. A caracterização sorológica e molecular é fundamental para a 
compreensão da epidemiologia da infecção por este importante agente etiológico. O 
isolamento propicia material para uma ampla variedade de análises e a possibilidade 
da utilização do isolado como parte da coleção de antígenos para os testes 
sorológicos, enquanto a sorologia dá subsídios em estudos em que não há 
disponibilidade de tempo ou amostra ideal para o isolamento. Os resultados do 
trabalho demonstram a circulação do agente nas granjas de suínos, condição de risco 
para os trabalhadores da cadeia produtiva da carne e para a saúde pública em uma 
visão geral.  

Palavras-chave: Espiroqueta; Zoonose; Leptospirose; Sus scrofa domesticus; 
Epidemiologia. 
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ISOLATION, MOLECULAR AND SOROEPIDEMIOLOGICAL 
CHARACTERIZATION OF Leptospira spp. IN SWINE SLAUGHTERED IN SÃO 

PAULO STATE 

ABSTRACT - Pork is the most widely consumed animal protein in the world, Brazil 
being the fourth largest producer and exporter in the world, with growth prospects. Due 
to the man-animal proximity of this follow-up, it is essential to know the sanity of the 
swines, and among the various diseases should be highlighted leptospirosis, an 
important occupational zoonosis that reaches several links in the production chain, 
such as: Farm employees, veterinarians, doctors and the population in general. The 
objective of this study was to isolate and characterize molecular and 
seroepidemiologically the Leptospira spp. in swine slaughtered in the State of São 
Paulo, and as specific objectives to identify the genetic variability in an accurate way 
and determine the serovarities present. A total of 1,284 blood samples, 980 urine 
samples and 74 kidneys, of clinically healthy adult swine, from Central-West, 
Southeast and South swine farms, slaughtered in three slaughterhouses located in the 
Meso-region of Ribeirão Preto, State of São Paulo, in the year 2016, were analyzed. 
For the serological diagnosis, the microscopic sero-agglutination technique was used 
with a collection of antigens of 38 serovars. Urine and kidney samples were seeded in 
culture media and the isolates were confirmed and characterized by serogrouping, 
PCR (lipL32 gene), VNTR, and nucleotide sequencing of the rrs and secY genes, and 
the results obtained were used to elaborate phylogenetic trees. The isolates were 
identified in five culture: Unesp01, Unesp02, Unesp03, Unesp04 and Unesp05, and 
leptospiras of the L. interrogans and L. santarosai species of the serogroups: 
Icterohaemorrhagiae (Unesp01 and Unesp05), Autumnalis (unesp02 and Unesp04) 
and Sejroe (Unesp03). In the nucleotide sequencing of the rrs and secY gene, the 
Unesp01, Unesp02, Unesp04 and Unesp05 samples demonstrated 100% similarity to 
the Leptospira interrogans sequence, and the Unesp03 sample demonstrated 99% 
similarity to the L. santarosai sequence. In serology, 46.57% (598/1,284) were 
seroreactors, observed in at least one of the 38 serovars of Leptospira spp. used, 
presenting reactivity to 86.84% (33/38) of the serovars used in the antigen collection. 
Serological and molecular characterization is fundamental for the understanding of the 
epidemiology of infection by this important etiological agent. The isolation provides 
material for a wide variety of analyzes and the possibility of using it as part of the 
collection of antigens for the serological tests, while the serology gives subsidies in 
surveys in studies where there is no time availability or ideal sample for isolation. The 
results of the work show the circulation of the agent in the pig farms, a risk condition 
for workers in the meat production chain and for public health in an overview. 

Keywords: Spirochete; Zoonosis; Leptospirosis; Sus scrofa domesticus; 
Epidemiology. 
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CAPÍTULO 1 - Considerações gerais 

Introdução 

A suinocultura é uma importante atividade econômica e social, sendo o Brasil o 

quarto maior produtor e exportador de carne suína do mundo, devido ao 

aprimoramento das granjas, que colocou o país em destaque no cenário mundial. No 

entanto, o setor enfrenta dificuldade no aspecto sanitário e quanto ao destino 

adequado dos dejetos. 

Dada a importância de produzir carne suína com qualidade e segura para a 

população e para o meio, é fundamental destacar a importância do controle 

sanitário, dando ênfase às zoonoses, entre elas a leptospirose, uma importante 

enfermidade bacteriana de ocorrência mundial, responsável por prejuízos 

econômicos e riscos à saúde da população. 

Os suínos podem ser hospedeiros de manutenção e ainda hospedeiros 

acidentais de diferentes sorogrupos e sorovares de Leptospira. Quando há uma 

adaptação hospedeiro-parasita, as leptospiras são mantidas no trato urinário por 

longo período, sendo eliminadas pela urina em condições de viabilidade para 

infectar outros animais e humanos, além de contaminar o meio quando os dejetos, 

especificamente a urina, são destinados erroneamente, sem tratamento, 

apresentando um risco para saúde pública. 

Apesar de existir vários inquéritos sorológicos de leptospirose suína, poucos 

são os trabalhos de isolamento e tipificação do agente etiológico, que permitem 

caracterizar a variabilidade genética e estabelecer o perfil genotípico, fatores 

essenciais para compreender melhor a epidemiologia da leptospirose e auxiliar no 

estabelecimento de um programa de controle. Visto que a leptospirose é uma 

doença que acomete diferentes espécies de animais, é fundamental que se faça a 

investigação, a caracterização e o controle do agente etiológico. 

O sucesso no controle de doenças que acometem diferentes espécies 

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 
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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 (Riccetti et al., 1989). 

Em animais infectados pela Leptospira spp., o isolamento tem a capacidade de 

confirmar a presença de leptospiras viáveis tanto na urina quanto em órgãos, 

mesmo que o animal esteja aparentemente saudável no momento da coleta. Os 

perfis genéticos estabelecidos possibilitam verificar as possíveis fontes de infecção, 

a filogenia e o impacto da intervenção humana, fornecendo subsídios para 

compreensão da epidemiologia da leptospirose. 

Em outro momento, os isolados podem fazer parte da coleção de antígenos 

locais, aumentando a sensibilidade do teste de soroaglutinação microscópica em 

campo escuro (MAT), e até mesmo serem utilizados na formulação de vacinas com 

especificidade regional.  
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CAPÍTULO 7 - Considerações Finais 

Desafios Encontrados 

Desde o início da realização do trabalho, havia o desafio de obter êxito no 

isolamento de Leptospira spp. de suínos dos quais não se tinha conhecimento algum 

sobre origem, sanidade ou quaisquer outras informações. Apenas foi estabelecido 

que seriam amostras obtidas de animais criados de forma convencional, sem 

nenhuma influência da pesquisa, para confirmar a infecção e a eliminação do 

agente. Em caso de sucesso no isolamento, pretendia-se observar se os isolados se 

manteriam viáveis in vitro para serem utilizados na rotina de pesquisa e diagnóstico 

da leptospirose, além de avaliar se a inclusão das novas estirpes faria diferença na 

capacidade de detecção do teste.  

Para escolha dos animais a serem examinados, tendo em vista que o ciclo de 

produção é curto, e muitas vezes a detecção de doenças é negligenciada em 

diferentes fases da criação, foi definido que seriam colhidas amostras ao final do 

processo, nos animais de terminação. Nessa fase, os animais já passaram por todo 

o ciclo, e representariam melhor o animal-alvo da pesquisa e se poderia coletar os

materiais no momento do abate, sem elevar, dessa forma, o nível de estresse ou 

sofrimento dos animais além do praticado, e a pesquisa não causaria nenhum 

prejuízo ao animal. Além disso, o estudo aproveitou, apenas, os materiais que 

seriam descartados ao longo da linha de abate, propiciando a oportunidade de 

observar se seriam detectadas leptospiras viáveis, ao ponto de se obter êxito no 

isolamento, em um ambiente em que várias pessoas estão em contato constante 

com as vísceras e os fluidos corporais dos animais, como o matadouro-frigorifico. 

Em um primeiro momento, houve dificuldade para conseguir estabelecimentos 

de abate de suínos na região, pois, apesar de constar um número elevado de 

estabelecimentos junto aos dados de acesso livre da Coordenadoria de Defesa 

Agropecuária, Centro de Inspeção e Produtos e Origem Animal, Serviço e Inspeção 

de São Paulo - SISP, ao entrar em contato, muitos tinham desativado a parte de 

abate de suínos, deixando o cadastro junto aos órgãos oficiais, para que, no futuro, 

caso fosse viável, voltassem a abater essa espécie; outros abatedouros fecharam 
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devido a problemas financeiros, e os que permaneciam abatendo suínos vinham 

tendo problemas com o fornecimento de animais, dado que no Estado de São Paulo 

as granjas, na sua maioria, são independentes, com uma produção de suínos 

considerada pequena se comparada à de granjas integradas, e problemas com a 

Inspeção Estadual, o que fez com que eles tivessem receio de liberar a entrada de 

pesquisadores que poderiam presenciar problemas durante o abate e de alguma 

forma prejudicar a empresa. A autorização de entrada e coleta somente ocorreu 

após sucessivas ligações, visitas e aceitando a condição de que em nenhum 

momento seria exposto o nome dos matadouros-frigoríficos ou informação que 

permitisse identificá-los e viesse a prejudicá-los; por isso, em nenhum momento do 

texto fornecemos dados ou indicações de quais foram os estabelecimentos 

envolvidos no estudo.  

Com a autorização dos estabelecimentos e o auxílio da UNESP quanto ao 

transporte, as coletas foram iniciadas, realizadas no horário de abate dos animais, 

que variava de acordo com o estabelecimento, entre 02h00 e 11h00 da manhã. 

Durante as coletas eram observado alguns problemas quanto a utilização de EPIs 

pelos funcionários, que, mesmo em funções com alta exposição aos fluidos 

corporais e excreções dos animais abatidos, não faziam uso ou, quando utilizavam, 

eram EPIs de proteção mínima, apenas protegendo as roupas, mas não com a 

preocupação de prevenir o contato com possíveis patógenos presentes nos animais, 

encontrando-se nessas funções e condições mulheres gestantes. 

Após a coleta dos materiais, o desafio foi o isolamento do agente etiológico 

propriamente dito, pois utilizando meios de cultura sem antibiótico ocorria o 

crescimento de contaminantes num período curto, de 24 horas, e para conseguir 

minimizar esse problema foram adaptadas metodologias e agregadas informações 

passadas por pesquisadores da área, até conseguirdiminuir a contaminação dos 

meios num ponto que não prejudicaria a Leptospira, se presentes nos meios de 

cultura, viabilizando uma técnica plausível de ser realizada e com o mínimo de 

contaminação. 

Após os primeiros isolados, a preocupação estava na descontaminação, 

quando necessário, e conseguir manter as leptospiras viáveis, pois ao contrário dos 

sorovares de referência, que têm multiplicação estável em meio de cultura, os 
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isolados tinham dificuldade de se manterem in vitro. Só com o decorrer do tempo os 

isolados apresentavam multiplicação suficiente para serem utilizados na coleção de 

antígenos do MAT. 

Com o intuito de conseguir mais informações dos animais e de suas 

respectivas granjas, foi elaborado um questionário (Apêndice 1). No entanto, os 

nomes dos proprietários e telefones vinculados aos números de GTA obtidos nas 

coletas continham informações desatualizadas, e os dados de contato atuais foram 

de difícil obtenção, assim como conseguir a participação e respostas concretas dos 

proprietários, que tinham receio de que as informações cedidas fossem enviadas 

para os órgãos de fiscalização. No entanto, após compromisso de que não seria 

exposta a localização da fazenda, nem os nomes dos responsáveis pelas granjas, 

foi realizado o questionário. Apenas um proprietário passou a localização, e não 

foramrealizadosvisitas para elaborar um diagnóstico de situação em cada granja, até 

mesmo pela falta de autorização de visita pelos proprietários. Desta forma, só foram 

utilizados os dados do questionário para extrair fatores de risco das granjas de 

origem dos animais dos quais foi isolada a bactéria. Por ser um número pequeno de 

propriedades e algumas respostas serem vagas, só foram utilizas as informações 

consistentes, não sendo possível elaborar análise mais detalhada, com estatística 

multivariada.  

Diferenças entre os resultados alcançados e os descritos na literatura 

Ao contrário de algumas publicações, que relatam o isolamento num período 

curto, foi observada, em microscópio de campo escuro, multiplicação sugestiva de 

leptospira apenas a partir de três meses de inoculação, mantendo os meios pelo 

período de até trinta semanas. Foi observada multiplicação lenta, encontrando 

poucas leptospiras no meio, que só com o passar das semanas foi aumentando, e 

em muitos momentos foram observados outros microrganismos, sendo necessário 

cuidado e descontaminação com passagens em meios com antibiótico e pelo filtro, 

além de análises constantes para que não haver perda dos isolados. 

Em um número considerável de culturas foi observada formação de anel, 

idêntico ao anel de opalescência característico de multiplicação da Leptospira, sinal 
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descrito por muitos autores como um indicativo de cultura positiva. Mas essas 

amostras não foram confirmadas como tal. Estes meios foram mantidos no 

laboratório por um longo período, alguns apresentavam microrganismos 

característicos, no entanto não foram confirmados por PCR. Com o passar do 

tempo, o anel desaparecia e os microrganismos que geraram suspeitas não foram 

mais observados nem no meio original, nem nos repiques que foram feitos durante o 

tempo. E todas as tentativas de identificar os microrganismos presentes não foram 

bem-sucedidas. 

Mesmo utilizando a quantidade de meio de cultura indicada na literatura, no 

decorrer do tempo, nos meios que apresentavam necessidade, foi adicionado, em 

condições assépticas, mais meio, ou as amostras forma repicadas, dessa forma 

prevenindo secagem ou perda.  

Outro dado relevante visualizado foi que os isolados foram obtidos de 

amostras em meio Fletcher fruto de repique após a amostra ficar o período de 24 

horas em meio contendo antibiótico. Não se obteve êxito em meio EMJH, meio mais 

sugerido por outros autores.  Os primeiros repiques com multiplicação ideal também 

foram em meio Fletcher.  

Limitações da pesquisa 

A técnica de isolamento apresenta limitações, pois, mesmo que a amostra 

seja positiva, muitas vezes a bactéria não se multiplica in vitro. É possível que a 

bactéria estivesse presente em mais amostras, mas sem crescimento nos meios de 

cultura. Como não realizamos PCR das amostras de urina e rim, não foi possível 

confirmar essa informação. 

A técnica de isolamento necessitou de uma grande quantidade de vidraria, 

meios de cultura e estufas tipo B.O.D., que permaneciam em uso até o final do 

processo, trinta semanas, fato que limitou a quantidade de coletas diante da 

quantidade que o laboratório suportava para manter todos os meios de cultura de 

forma adequada.  

As técnicas moleculares, apesar de fornecerem muitas informações, em 

alguns casos não são adequadas para determinar o sorovar dos isolados, mas sim 
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espécie e sorogrupo. Na análise dos resultados da sorologia, a dificuldade apontada 

quando se inseriram as estirpes autóctones foi que, como ocorreram muitas 

coaglutinações com títulos semelhantes, muitas amostras foram retiradas da análise, 

e quanto maior o número de antígenos usados no teste menor era a quantidade de 

amostras dentro dos critérios para estimar o sorovar/estirpe mais provável. 

No questionário, além das dificuldades apontadas, foi observado que os 

proprietários não têm precisão quanto a informações de abortamento e problemas 

sanitários, pois relataram que não existe caderno de registro zootécnico, dados que 

proporcionariam informações importantes para avaliar os principais problemas da 

granja e os fatores de risco de ocorrência da doença estudada.  

Conclusões proporcionadas pela pesquisa 

A pesquisa foi bem-sucedida, a medida em que conseguiu atingir seus 

objetivos de realizar isolamento e caracterização molecular e soroepidemiológica da 

Leptospira spp. de suínos abatidos na mesorregião de Ribeirão Preto. Ao final do 

trabalho obtevese no isolamento bacteriológico a partir da urina e rim de suínos em 

cinco culturas, os isolados foram nomeados Unesp01, Unesp02, Unesp03, Unesp04 

e Unesp05, sendo encontradas leptospiras das espécies L. interrogans e L. 

santarosai, dos sorogrupos Icterohaemorrhagiae (Unesp01 e Unesp05), Autumnalis 

(unesp02 e Unesp04) e Sejroe (Unesp03). No VNTR, dois isolados (Unesp02 e 

Unesp04) se apresentaram com genótipo novo, demonstrando mudanças no perfil 

genético da Leptospira.  

Nos três modelos evolutivos obtidos com base no sequenciamento 

nucleotídico e nas inferências dos gene rrs, secY e com os dois concatenados, os 

isolados foram agrupados com outras leptospiras da mesma espécie, sorogrupo e 

região do isolamento, o que demostrou que esses fatores podem influenciar o 

evolução genica das leptospiras e demonstrou a importância de conhecer o agente 

etiológico que ocorre em cada região, com a finalidade de entender a distribuição 

dos diferentes sorogrupos/ sorovares e os principais hospedeiros. 

Após o isolamento, a inclusão de estirpes autóctones isoladas no Brasil na 

coleção de antígenos da MAT propiciou aumento significativo do número de suínos 
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identificados como positivos no teste, especialmente quando as estirpes são de 

origem da mesma espécie e região do estudo.  

Os resultados do trabalho demonstram a circulação do agente causador da 

leptospirose animal e humana nas granjas de suínos de diferentes regiões do Brasil, 

condição de risco para os trabalhadores da cadeia produtiva da carne e para a 

saúde pública em uma visão geral, pois os isolados pertencem a sorogrupos e 

sorovares descritos como responsáveis pela forma severa da doença. 

Contribuições proporcionadas pela pesquisa 

Os resultados encontrados no presente trabalho contribuem para a 

compreensão da leptospirose nos suínos, dando provas da circulação da Leptospira 

spp. nas granjas, fornecendo dados quanto à espécie, ao sorogrupo e às sorovares 

presentes. Com a caracterização soroepidemiológica dos suínos analisados, 

observaram-se os sorovares presentes e mais provável, implicados nas infeções 

desses animais, dados que contribuem para a compreensão da doença na região do 

estudo, pois com a sorologia se detectam anticorpos de memória imunológica, 

demonstrando que o animal teve contato com o agente, visualizando a situação 

sanitária da granja com relação a leptospirose. Já o isolamento fornece dados 

precisos das leptospiras presentes no momento das coletas, permitindo um 

conhecimento mais amplo e detalhado, informações que subsidiam o 

desenvolvimento de planos de ação para o controle e a prevenção da doença.  

Além disso, as informações podem ser utilizadas como subsídio para os 

profissionais da saúde atentarem ao diagnóstico da leptospirose, em especial os 

profissionais que trabalham de forma direta ou indireta com animais e em áreas com 

presença de fatores de risco de doença. 

Os isolados obtidos fazem parte da coleção de antígenos do Laboratório de 

Diagnóstico de Leptospirose e Brucelose da FCAV – UNESP Jaboticabal, 

aumentando a capacidade de detecção da coleção de antígenos do laboratório. Faz 

parte também da Coleção de Culturas de Bactérias de Interesse Veterinário 

(CCBVet), acervo organizado pelo Laboratório de Bacteriologia Veterinária da UFF, 
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que tem como objetivo preservar estirpes bacterianas de referência e cepas de 

origem veterinária para uso em ensino e pesquisa. 

Por fim, contribuiu para o conhecimento das zoonoses presentes no Brasil, 

em especial no Estado de São Paulo. 

Desafios para o futuro 

Uma vez que a leptospirose implica problemas de saúde, dentro do conceito 

de única saúde, acometendo pessoas, animais e podendo estar presente no 

ambiente, é de grande importância compreender melhor a doença. Muitas vezes, 

não causa a doença clínica em um animal, mas o torna portador renal responsável 

pela eliminação e disseminação do agente etiológico, que pode causar a forma 

clínica muitas vezes grave em outros animais susceptíveis. Para compreender a 

leptospirose é necessário abranger vários fatores que envolvem a doença, como 

qual sorogrupo/sorovar/estirpe está presente, dado que pode mudar de acordo com 

a região e o clima. Como o Brasil tem uma grande diversidade de fauna e flora, além 

de diferenças quando a estrutura e saneamento, é difícil caracterizar de maneira 

precisa a doença, dado que seria mais adequado em uma realidade regional, 

caracterização que, mesmo assim, se apresenta como um desafio. 

Outro entrave é a dificuldade da obteção dados reais sobre a doença, tanto 

em humanos quanto em animais, pois muitas vezes a leptospirose se manifesta com 

sinais clínicos diversos, e sem um diagnóstico diferencial pode não ser identificada, 

ignorada ou até mesmo registrada como outra doença nas estatísticas oficiais. Já foi 

descrita na literatura uma ampla variedade de doenças, como bacterioses e viroses, 

que são facilmente confundidas com a leptospirose. Em animais, o MAPA, por meio 

da instrução normativa 50, de 24/09/2013, listou a leptospirose como doença de 

espécies múltiplas que requer notificação mensal ao serviço veterinário oficial, no 

entanto, muitas vezes, assim como em humanos, a doença passa despercebida ou 

é confundida com outra enfermidade, não sendo diagnosticada. 

Um risco ainda não estimado é o manejo inadequado de dejetos de suínos. 

Na suinocultura, o destino dos dejetos representa um dos maiores limitantes à 

expansão do segmento. Maneiras de aproveitar esses dejetos estão sendo 
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estudadas, entre elas a utilização como biofertilizante; nesse contexto, o desafio 

será saber o risco que essa atividade representará na disseminação de patógenos 

no meio, entre eles a Leptospira spp. 

Sugestões para novas pesquisas 

Com base nas experiências vividas e nos resultados obtidos durante a 

realização desta pesquisa, foi observada a importância de se investigar a viabilidade 

de desenvolver vacinas com foco regional, utilizando estirpes autóctones isoladas da 

espécie na qual será utilizada a vacina, na tentativa de conferir se esta proporciona 

imunidade adequada frente a desafios e se o tempo de proteção será mais 

prolongado, em comparação com as vacinas disponíveis no mercado. 

Para tentar compreender melhor a doença diante da diversidade de fauna no 

Brasil, poderia ser útil a realizar trabalhos com a coleta de amostras de todas as 

espécies de animais que coabitam a área, tentando fechar o ciclo epidemiológico, e 

detectar todas as espécies envolvidas nesta área, assim como o modo de 

transmissão mais importante, para dessa forma tentar quebrar o ciclo da doença. 

Para dar mais subsídios sobre o caráter ocupacional da enfermidade, e 

compreender melhor os riscos de transmissão do agente etiológico em locais como 

matadouros-frigoríficos e propriedades de produção animal, focar em pesquisas de 

isolamento e caracterização soroepidemiológica dos funcionários desses 

estabelecimentos considerados de risco, além de avaliar as fichas de saúde, 

acompanhando casos de funcionários com problemas renais e outros sinais que 

possam remeter a leptospirose.  




