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RESUMO
COELHO, W. A. S. Potência de bacterinas anti-leptospirose canina
comercializadas no Brasil: desafio efetuado com estirpes autóctones dos
sorovares Canicola e Copenhageni. [Potency of canine anti-leptospirosis bacterins
marketed in Brazil: challenge effectuated with indigenous strains of the serovars
Canicola and Copenhageni]. 2010. 64 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) –
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2010.

Foi efetuada a avaliação comparativa da potência de vacinas anti-leptospirose
canina comercializadas no Brasil, empregando no desafio estirpes de leptospiras
dos sorovares Canicola e Copenhageni autoctones isoladas no Brasil. Foram
comparadas nove bacterinas comerciais polivalentes produzidas para uso em cães,
identificadas pelas letras A, B, C, D, E, F, G, H e I. O desafio foi efetuado com as
estirpes L1-130 e

LO4, respectivamente dos sorovares Copenhageni e Canicola

tipificadas pela prova de anticorpos monoclonais. O protocolo adotado seguiu as
normas técnicas americanas, 9 CFR 113.103 – Leptospirose Canicola - 2006 . A
dose infectante do sorovar Copenhageni empregada no desafio (5,4) foi inferior ao
limite inferior estabelecido pela norma técnica (10) e a do sorovar Canicola foi de
10.000. Os animais foram observados por 21 dias consecutivos, contabilizando-se
os que morreram por leptospirose. Ao final deste período, os sobreviventes foram
submetidos à eutanásia por inalação de gás carbônico (câmara de CO2), e
necropsiados para colheita dos rins e realização de cultivos destinados ao controle
de infecção renal por leptospiras. Das nove vacinas avaliadas, sete foram
reprovadas para os dois sorovares testados e duas foram aprovadas contra a
doença clinica e infecção renal para o sorovar Canicola LO4, porém apenas contra a
doença clínica para o sorovar Copenhageni L1-130. Os laboratórios fabricantes de
bacterinas anti-leptospirose canina que estão sendo comercializadas no Brasil,
necessitam rever a qualidade dos seus produtos no relativo a proteção contra a
doença e infecção pelos sorovares Canicola e Copenhageni.

Palavras-chave: Potência. Cães. Leptospirose animal. Vacina. Hamsters

ABSTRACT
COELHO, W. A. S. Potency of canine anti-leptospirosis bacterins marketed in
Brazil: challenge effectuated with indigenous strains of the serovars Canicola
and Copenhageni. [Potência de bacterinas anti-leptospirose canina comercializadas
no Brasil: desafio efetuado com estirpes autóctones dos sorovares Canicola e
Copenhageni]. 2010. 64 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de
Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.

A comparative evaluation of the potency of canine anti-leptospirosis bacterins
marketed in Brazil was conducted using as the challenge strains the indigenous
leptospires, serovars Canicola and Copenhageni, isolated in Brazil. There were
compared nine commercial polyvalent bacterial vaccines produced for use in dogs,
identified by the letters A, B, C, D, E, F, G, H and I. The challenge was performed
with L1-130 and LO4 strains, respectively, of the serovars Copenhageni and Canicola,
which have been typified by the monoclonal antibodies (MABs). The adopted
protocol followed the American standard techniques, 9 CFR 113.103 – Leptospirosis
Canicola – 2006. The infectious dose of the serovar Copenhageni used in the
challenge (5.4) was inferior to the lower limit established by the technical standard
(10) and that of the serovar Canicola was of 10,000. The animals (hamsters) were
observed for 21 consecutive days, registering those died of leptospirosis. At the end
of the observation period, the survivors were subdued to the euthanasia by inhalation
of carbon gas (CO2 chamber), and necropsied, taking the kidneys for bacterial
culturing for the evaluation of renal infection by leptospires. Among nine evaluated
vaccines, seven failed for the two serovars tested and two were approved against the
clinical disease and renal infection by the serovar Canicola LO4, however serovar
Copenhageni L1-130 was effective only against manifestation of the clinical disease.
The manufacturers of the canine anti-leptospirosis bacterial vaccines which are being
marketed in Brazil need to revise the quality of their products in respect to the
protection conferred against the disease and against the infection by the serovars
Canicola and Copenhageni.

Key-words: Potency. Dogs. Animal leptospirosis. Vaccines. Hamsters.
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1. INTRODUÇÃO

O cão é o hospedeiro natural da Leptospira interrogans sorovar Canicola e o rato de
esgoto (Rattus norvegicus) o hospedeiro natural de Leptospira interrogans
sorovares Icterohaemorrhagiae e Copenhageni (HAGIWARA, 2003).

Duas formas clínicas de leptospirose são conhecidas no cão há mais de um século a
infecção pelo sorovar Icterohaemorrhagiae, caracterizada pelo comprometimento
hepático e renal, de evolução grave que pode culminar com a morte em poucos dias
e a provocada pelo sorovar Canicola também denominada de Moléstia de Stuttgard,
cuja manifestação clínica está mais associada ao comprometimento renal (GREENE,
1998).

Os

sorovares

de

leptospirose

já

isolados

de

cães

no

mundo

são:

Icterohaemorrhagiae, Canicola, Pomona, Autumnalis, Gryppotyphosa, Pyrogenes,
Copenhageni, Bratislava e Bataviae (NIELSEN, 1991; LEVETT, 2001). A doença
causada por esses sorovares pode variar de formas graves, com icterícia e
insuficiência renal a até quadros leves, praticamente assintomáticos. Contudo os
animais podem albergar as leptospiras nos rins e passam a eliminá-las para o meio
ambiente, contribuindo assim para a transmissão da doença a outros animais e
inclusive aos seres humanos (HAGIWARA, 2003).

A ocorrência da leptospirose em seres humanos e animais pelo sorovar
Icterohaemorrhagiae pode ser explicada pela distribuição cosmopolita do rato de
esgoto, particularmente nos locais onde as condições sanitárias do meio ambiente
são precárias. No Brasil, tem sido demonstrado que dos componentes do sorogrupo
Icterohaemorrhagiae, tem predominado a infecção pelo sorovar Copenhageni, tanto
no homem quanto no cão (SAKATA, 1992; KO, 1999; PEREIRA, 2000).

Os fatores de risco associados a leptospirose canina incluem: densidade
populacional do reservatório natural,

ecossistema onde o cão vive, o tipo de

utilização do cão (caça, guarda, pastoreio, recreação) e

períodos de elevada

precipitação pluviométrica, quando as condições de umidade favorecem a
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sobrevivência das leptospiras patogênicas no ambiente (YASUDA, 1980; RUBEL,
1997; WARD, 2002b).

A imunidade na leptospirose canina, basicamente do tipo humoral é sorovarespecífica e em menor extensão sorogrupo específica. As vacinas atualmente
utilizadas para a prevenção da leptospirose canina contém bactérias completas
inativadas que induzem imunidade pela opsonização das bactérias o que resulta na
apresentação de antígenos de membrana (lipopolissacarideo e proteínas de
membrana externa). Outras vacinas constituídas por antígenos protéicos da
membrana e de subunidades também tem sido investigadas (HAGIWARA, 2003).

As vacinas anti-leptospirose empregadas mundialmente para a imunização dos cães
são bacterinas produzidas com estirpes dos sorovares Icterohaemorrhagiae e
Canicola, os mais prevalentes

em cães de todo o mundo (HAGIWARA, 2003).

Contudo, nos últimos anos, em alguns países, devido ao contato dos cães com
reservatórios silvestres ou sinantrópicos ou com o meio ambiente contaminado, pela
urina de tais animais (HAGIWARA, 2003) outros sorovares tem sido isolados dos
cães domésticos. Isto tem justificado a inclusão de novos sorovares na produção de
bacterinas destinadas aos cães. O aumento do número de sorovares também
aumenta a possibilidade da ocorrência de reações colaterais indesejáveis tais como
as reações de hipersensibilidade (HAGIWARA, 2003). As vacinas contra
leptospirose canina devem incluir apenas os sorovares prevalentes na região onde
serão utilizadas (HAGIWARA, 2003).

No Brasil, são comercializadas cerca de dez marcas de vacinas contra a
leptospirose canina produzidas com sorovares de referência isolados no exterior
existindo algumas que incluem até seis sorovares distintos.
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2 OBJETIVO GERAL

Avaliar

comparativamente

a

potência

de

vacinas

anti-leptospirose

canina

comercializadas no Brasil, efetuando o desafio com estirpes de leptospiras
autóctones dos sorovares Canicola e Copenhageni.

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Avaliar comparativamente por marca de vacina e por sorovar, a proteção contra a
doença causada por estirpes de leptospiras isoladas no Brasil.
Avaliar comparativamente por marca de vacina e por sorovar, a proteção contra o
estabelecimento do estado de portador renal entre os sobreviventes ao desafio com
estirpes de leptospiras isoladas no Brasil.
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3 REVISÃO DE LITERATURA.

3.1 LEPTOSPIROSE CONCEITO.

A leptospirose é uma zoonose de ampla distribuição geográfica cuja ocorrência em
seres humanos pode ser ocupacional. É uma doença febril, aguda, causada por
microorganismos do gênero Leptospira. A doença foi descrita pela primeira vez em
1880, no Cairo - Egito, por Larrey, no entanto, o quadro febril com icterícia e
hemorragia em seres humanos só foi descrita em 1886 por Adolf Weil em Heidelberg
- Alemanha (BRASIL, 1989).

No Brasil, os primeiros registros de leptospirose em seres humanos foram efetuados
no Rio de Janeiro por Aragão, Bentes e Macdowel, em 1917 (BRASIL, 1989).

A leptospirose é uma doença incluída no grupo de doenças transmissíveis de grande
importância do ponto de vista socioeconômico e/ou sanitário, com considerável
repercussão no comércio internacional de animais e produtos de origem animal
(BLAHA, 1989; OIE, 2008).

3.2 IMPORTÂNCIA EM SAÚDE ANIMAL E SAÚDE PÚBLICA.

O impacto da leptospirose na saúde pública reflete-se no alto custo do tratamento
dos seres humanos acometidos e da letalidade da ordem de 5% a 20%. No entanto,
as consequências dessa infecção em saúde animal são particularmente da esfera
econômica, tendo em vista o envolvimento de bovinos, equínos, suínos, caprinos e
ovinos, espécies animais produtoras de alimentos nobres como carne, leite e ainda
de produtos de interesse industrial, como lã e couro (BADKE, 2001). No caso dos
animais domésticos, de companhia, o prejuízo se dá principalmente no aspecto de
saúde pública veterinária (BRASIL, 1989; ALVES, 1991).
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A melhoria das ações de controle voltadas aos animais refletirá na diminuição da
contaminação ambiental e consequentemente, na redução do número de casos
humanos de leptospirose (BADKE, 2001). De fato, na leptospirose humana
registrada nos países da América Latina, África e Ásia, o maior número de casos
ocorre na população de baixo nível sócio econômico, devido a deficiências
observadas nas condições do saneamento básico e habitação (FAVERO, 1994).

As diferenças locais, como clima, características ambientais e condições
socioeconômicas, são fatores determinantes na epidemiologia da leptospirose
(BRANDESPIM, 2003).

A leptospirose também pode estar associada à profissão do indivíduo e ser
considerada como uma doença ocupacional para profissionais que trabalham com
animais ou têm contato com águas contaminadas (PERROCHEAU; PEROLAT,
1997).

A leptospirose canina é um sério problema de saúde publica veterinária, não só pela
sua gravidade, mas também pelo potencial risco de contágio para os seres
humanos, devido à estreita relação de convívio estabelecida entre estas espécies
(ACHA; SZIFRES, 1996; ACHA; SZIFRES, 2003).

O cão ocupa posição de destaque, por ser considerado o mais importante dos
hospedeiros de leptospiras, após os roedores e pelo contato que mantém com o
homem, principalmente nas grandes cidades (YASUDA, 1979).

Murhekar et al. (1998) ao examinarem 1.014 seres humanos da cidade de Diglipur,
Índia, pela técnica de soroaglutinação microscópica (SAM) concluíram que 550
(54,2%) eram sororreatores para leptospirose e quanto à presença de animais
domésticos, observaram que os cães apresentavam a infecção pelo sorovar
Grippotyphosa e os bovinos pelo Australis.

Costa, et al. (1985), relataram o caso de um paciente confirmado para leptospirose
atendido no Hospital Universitário da Faculdade de Medicina da Universidade
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Federal Fluminense, cidade do Rio de Janeiro, em que um cão, portador do sorovar
Australis, foi a provável fonte da infecção.

Vasconcelos et al. (1992) examinando 208 indivíduos de diferentes categorias
profissionais com risco para contraírem a leptospirose da cidade de Londrina,
Paraná, Brasil concluíram que 59 (28,4%) eram positivos, sendo marcante o fato de
que quatro pessoas do grupo controle (n=44) que não apresentava risco profissional
(estudantes e professores) foram positivas. Com uma investigação mais apurada
constataram que dois deles tinham tido contato com cães.

3.3 ETIOLOGIA.

Em novembro de 1914, na universidade imperial de Kyushu no Japão, Inada e
colaboradores, observaram pela primeira vez espiroquetas no tecido hepático de um
cobaio inoculado com sangue de um paciente acometido pela doença de Weil. Com
resultados semelhantes de outros pacientes, que apresentaram a mesma doença,
concluíram que o espiroqueta em questão era o agente etiológico daquela patologia
e o denominaram de Spirochaeta icterohaemorrhaegiae (INADA et al., 1916).

Em 1915, Miyajima, isolou do rim de um roedor de campo, Microtus montebelli, um
espiroqueta que ele considerou igual ao da doença de Weil (MIYAJIMA, 1919/1920).
No ano seguinte, Ido e colaboradores relataram o achado do mesmo espiroqueta em
ratos domésticos, com a taxa de 40% dentre 86 animais trabalhados. Iniciava-se
assim no início do século XX, os estudos sobre roedores como reservatórios de
leptospiras (IDO et al., 1917).

Nogushi, estudando o espiroqueta de Inada e estirpes de outras procedências,
isoladas do homem e de roedores, propôs a criação do gênero Leptospira (do grego
Leptos = delgado, spira = novelo) a ser incluída na ordem Spirochaetales
(NOGUSHI, 1918). Desde 1915 até 1989 a classificação foi baseada em
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características culturais, e o gênero Leptospira incluía duas espécies, Leptospira
interrogans, reunindo

todas as estirpes patogênicas; e Leptospira biflexa, as

estirpes saprófitas de vida livre isoladas do ambiente. Para a Leptospira biflexa
foram descritos mais de 60 sorovares e para a Leptospira interrogans mais de 200
(FAINE, 1994; LEVETT, 2001).
Por genotipagem as leptospiras foram reclassificadas em 16 genomespecies, que
não correspondem as duas espécies anteriores, já que os sorovares patogênicos e
não patogênicos podem ocorrer dentro de uma mesma espécie. As genomespecies
aceitas são: Leptospira interrogans senso stricto; Leptopira nogushi; Leptospira
santarosai; Leptospira wolbachii; Leptospira meyeri: Leptospira biflexa; Leptospira
fainei; Leptospira borgpetersenii; Leptospira kirschneri; Leptospira weilli; Leptospira
inadai; Leptospira parva; e Leptospira alexanderi (LEVETT, 2001).

Em ausência de parasitismo, as condições ótimas para a sobrevivência das
Leptospiras são umidade, temperatura de 28ºC e pH neutro ou levemente alcalino
(PERRY; HEARDY, 2000). Registros experimentais confirmaram até 180 dias de
viabilidade de leptospiras em tais condições (BLENDEN, 1976).

3.4 CADEIA EPIDEMIÓLOGICA

As leptospiras podem hospedar-se em diversos grupos de animais vertebrados. No
entanto, os mamíferos, principalmente os domesticados, são os que apresentam
maior significado epidemiológico. Investigações conduzidas em ecossistemas
silvestres, não modificados pela ação humana, referem a presença da infecção em
roedores, marsupiais, carnívoros e edentados (BRASIL, 1998). Entretanto, em
ecossistemas rurais e urbanos o principal reservatório de leptospiras são os
roedores sinantrópicos, entre os quais o Rattus norvegicos (ratazana ou rato de
esgoto), ocupa em todo mundo uma posição de destaque (BRASIL, 1998). Ressaltese que neste grupo de animais a relação hospedeiro-parasita revela uma condição
de equilíbrio na qual os animais acometidos, usualmente não exteriorizam sinais da
infecção e são caracterizados como portadores sadios (VASCONCELLOS, 1987).
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3.4.1 Fontes de infecção.

Todos os hospedeiros vertebrados acometidos pela leptospirose podem ser fontes
de infecção. São considerados doentes, quando o estado de saúde está alterado e
portadores quando não exteriorizam sinais clínicos, porém são capazes de eliminar
o microorganismo. Os componentes do ambiente, onde o microorganismo pode
persistir viável são vias de transmissão (VASCONCELLOS, 1987).

Qualquer animal que libere leptospiras pela urina (leptospiruria) como roedores,
caninos, bovinos, suínos, equínos e bubalinos, tanto os soropositivos como os
soronegativos, podem ser fontes de infecção. Os soronegativos assumem
importante papel para a saúde pública, pois não são detectados por sorologia, mas
albergam e eliminam o agente no meio onde vivem (LARSSON, 1989).
Os animais domésticos portadores de leptospiras são também fontes de infecção
para o homem, que pode adquirir a doença, principalmente, por meio do contato
com a urina de animais com leptospirúria (BRASIL, 1989).

3.4.2 Reservatórios e portadores.

Os principais reservatórios primários de leptospira são: o rato de esgoto (Rattus
norvegicus) e o de telhado (Rattus rattus). Dentre os vários outros considerados
secundários, o cão ocupa posição de destaque, pois além de apresentar um
comprometimento clínico grave também é tido como um dos mais importantes
hospedeiros de leptospiras, principalmente nas grandes cidades (YASUDA, 1979).

O cão tem papel importante na transmissão da leptospirose ao homem, por manter
as leptospiras por longos períodos de tempo em seus rins, podendo eliminá-la na
urina sem apresentar sinais clínicos ou após obter a recuperação clínica, portadores
convalescentes. Esse fato agrava-se devido aos hábitos domésticos desses animais e
de sua estreita relação de convívio com os seres humanos (MAGALHÃES, 2006).
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Tesserolli et al. (2008) investigaram os principais sorovares causadores da
leptospirose canina na cidade de Curitiba, PR. No período de 01 de janeiro a 31 de
dezembro de 2007, foram examinados 598 cães de ambos os sexos e de diferentes
raças e idades. O diagnóstico da leptospirose foi efetuado pela técnica de SAM com
uma coleção de nove sorovares. Das 598 amostras, 193 (32,27%) foram reagentes
e os sorovares predominantes foram: Copenhageni (71,50%), Canicola (6,74%) e
Icterohaemorrhagiae

(2,08%).

Alguns

cães

apresentaram

infecções

mistas:

Copenhageni e Icterohaemorrhagiae (10,36%), Copenhageni e Canicola (7,76%),
Canicola,

Copenhageni

e

Icterohaemorrhagiae

(1,04%),

Canicola

e

Icterohaemorrhagiae (0,52%).

Blazius et al. (2005) investigaram a ocorrência de infecção por Leptospira spp. em
cães errantes de Itapema, SC, Brasil. Amostras de soro de 590 cães de rua foram
testadas contra 25 sorovares de Leptospira spp. pelo teste de SAM. O sorovar mais
frequente foi o Pyrogenes com 26 (18,0%) animais positivos, seguido dos sorovares
Canicola 20 (13,8%), Icterohaemorragiae e Copenhageni 18 (12,5%), com títulos de
anticorpos variando de 100 a 3.200. Considerável participação (10,4-11,1%) também
foi detectada para os sorovares Castellonis, Butembo e Grippothyphosa.

Batista et al. (2005) investigaram a prevalência de leptospirose em cães da cidade
de Campina Grande, PB, Brasil. Foram examinados 285 animais em amostras de
soro sanguíneo colhidas durante a campanha de vacinação anti-rábica animal. A
prevalência encontrada foi de 21,4% com maior frequência dos sorovares
Autumnalis (7,4%), Copenhageni (6%) e Canicola (2,1%).

Os cães, depois dos roedores, são considerados como a segunda principal fonte de
infecção para o homem, sendo os hospedeiros preferenciais do sorovar Canicola.
Em populações não vacinadas, a incidência de infecção por este sorovar pode variar
de 50 a 75% (BOLIN, 1996). Os ratos são os hospedeiros do sorovar
Icterohaemorrhagiae, mas os cães são frequentemente hospedeiros acidentais
desta sorovariedade (FAINE et al,. 1999). A presença de cães errantes nos
municípios brasileiros preocupa o serviço de saúde pública quanto ao papel
desempenhado por estes animais como fontes de infecção de doenças comuns ao
homem e aos animais, sendo indicado o seu recolhimento bem como a educação e
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conscientização da população para a posse responsável dos animais de companhia
(BRIHUEGA; HUTTER, 1994).

A prevalência da leptospirose em cães varia consideravelmente entre áreas e entre
países,

sendo

mais

elevada

em

regiões

tropicais

onde

os

sorovares

Icterohaemorrahagiae e Canicola são os mais comumente associados à leptospirose
canina (BRIHUEGA; HUTTER, 1994).

Reações

sorológicas

para

as

variantes

sorológicas

Copenhageni

e

Icterohaemorragiae foram encontradas em alta frequência em cães na cidade de
Pelotas (RS) (ÁVILA et al., 1998; MASCOLLI et al., 2002). Dos sorovares
prevalentes

descritos

no

Brasil,

reações

sorológicas

para

o

sorovar

Icterohaemorrahagiae foram observadas em mais de 50% dos casos nas cidades de
Recife, Salvador e São Paulo (ROMERO et al., 2003; SILVA et al., 2003) e
associado ao sorovar Canicola foi o que apresentou os maiores títulos de anticorpos
em casos de leptospirose humana na cidade de Belo Horizonte.

Os principais reservatórios de Leptospira são roedores sinantrópicos das espécies
Rattus norvegicus, Rattus rattus e Mus musculus (BRASIL, 2002) Contudo, cães
errantes, presentes em municípios do Brasil, são importantes fontes de infecção
para o homem. (FREITAS et al., 2004; BATISTA et al., 2005; BLAZIUS et al., 2005;
BROWN et al., 2008).

Em áreas rurais, o cão exerce também um importante papel na cadeia de
transmissão. Mas, outros animais de produção, como bovinos, suínos, equinos,
bubalinos, caprinos e ovinos, são suscetíveis à infecção e participam da
transmissão da doença por meio do contato dessas espécies com trabalhadores do
setor agropecuário (VASCONCELLOS, 2000; HOMEM et al., 2001).
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3.4.3 Vias de eliminação.

As leptospiras são eliminadas na urina, de forma intermitente, podendo persistir por
períodos de tempo de longa duração, variáveis com as espécies animais e a
variante sorológica envolvida; nos roedores, a presença de leptospiras na urina pode
ser permanente (ELLIS, 1994)

Nos animais de produção também ocorre a eliminação das leptospiras pelo sêmen e
corrimentos vaginais (ELLIS, 1994). A uretra é uma via comum para eliminação de
urina e sêmen, este último também pode apresentar leptospiras, o que torna
possível a transmissão venérea da leptospirose animal, tanto pela monta natural,
como por inseminação artificial (BRASIL, 1998).

3.4.4 – Fatores condicionantes.

Vasconcellos (1987) ponderou que a extensão ou duração de um foco de
leptospirose não depende apenas da existência de hospedeiros, animais doentes ou
portadores, mas necessita também da participação de alguns fatores ditos
condicionantes, que facilitam a veiculação dos microorganismos até os animais
suscetíveis. Merece destaque: a densidade demográfica das populações e
particularmente o pH e o grau de umidade do solo e de água

onde a urina

contaminada é depositada. Destaca-se ainda que, além dos aspectos biológicos e
físicos que influenciam a ocorrência da leptospirose devem também ser salientados
os fatores da esfera administrativa, onde os órgãos executores de saúde pública,
que organizam e devem oferecer estes serviços à comunidade, nem sempre o
fazem de uma forma satisfatória para mitigar a expansão da doença.
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3.5 PATOGENIA.

A patogenia da leptospirose inclui a penetração ativa dos microorganismos pelas
mucosas (ocular, digestiva, respiratória, e genital), pele escarificada e inclusive pele
íntegra em condições especiais que favoreçam a dilatação dos poros, como ocorre
quando da permanência por tempo prolongado em coleções de água contaminada
(BRASIL, 1998; LILENBAUM, 2000).
Após a penetração no organismo do hospedeiro suscetível, as leptospiras
disseminam-se pela corrente sanguínea (CORREA; CORREA, 1992), surgindo
pequenas lesões vasculares devido a própria ação das bactérias, que podem levar a
sangramentos e formação de pequenos trombos, que promovem áreas de enfarto
por bloqueio do fluxo de sangue (FAINE, 1994)

No período de leptospiremia, as leptospiras disseminam-se por vários órgãos, como
sistema nervoso central, olhos e trato genital, mas há uma predileção pelo fígado,
baço e rins (GREENE, 1998). Este período, com duração, variável, de dois dias a
uma semana, é caracterizado por discreta febre (FAINE, 1999). Se o animal
sobrevive a fase inicial, seu sistema imunitário reage com a produção de anticorpos
específicos, observáveis na maioria dos casos já no final da primeira semana após a
infecção (GUIMARÃES et al., 1982/83; PIMENTEL, 1999). Nesta oportunidade, as
leptospiras presentes na circulação e nos tecidos são praticamente destruídas. Os
microorganismos que conseguem escapar à reação do organismo migram para as
áreas onde a imunidade humoral não existe ou é verificada em níveis bastante
baixos, como a câmara anterior do globo ocular e a luz dos túbulos contornados
renais (VASCONCELLOS, 1987). Nestes locais as leptospiras podem permanecer
por longos períodos (FAINE, 1999).

As lesões de uveites e nefrites intersticiais crônicas podem ocorrer na fase crônica
da leptospirose devido à deposição de imunocomplexos in vitro que provocam
reações de hipersensibilidade do tipo III (TURNER, 1967).

Nos cães, os sintomas da leptospirose durante a leptospiremia são: febre, mucosas
hipocoradas, anorexia, letargia, fraqueza muscular, vômitos, desidratação, dores
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musculares e diarreia (GREENE et al., 1998; RENTKO et al., 1992; WHOL, 1996;
DZIEZYC, 2000; MCDONOUGH, 2001).

As duas formas clínicas da leptospirose mais observadas em cães são:

Hepatonefrites – comprometimento hepático e renal causada pelo sorovar
Icterohaemorrhagiae – doença hemorrágica aguda que pode levar a óbito em 24 a
28 horas por falência hepática e renal severas, caracterizadas por icterícia e uremia,
podendo ainda haver a forma anictérica (KOGIKA et al., 1992) da doença com grave
comprometimento renal;

Nefrite – comprometimento renal, causado pelo sorovar Canicola – desenvolvimento
nos casos mais graves de insuficiência hepática e uremia, que se traduz em
gastroenterite urêmica, estomatite e glossite (MASCOLLI, 2001); enquanto que nos
“benignos” ocorre nefrite intersticial crônica com eliminação de leptospiras por
longos períodos de tempo.

Os sorovares Grippotyphosa, Pomona, Autumnalis, Bataviae também podem causar
manifestações clinicas em cães, semelhantes as provocadas pelos sorovares
Icterohaemorrhagiae e Canicola, porém o mais comum são as formas anictéricas
(PRESCOTT et al, 1991; HARKIN et al, 1996; BROWN et al., 1996; WARD et al,
2002).

3.6 DIAGNÓSTICO.

O diagnóstico de leptospirose pode ser realizado por diferentes métodos
laboratoriais baseados na detecção direta ou indireta do agente ou do seu material
genético (SANTA ROSA, 1970; FAINE et al 1999).
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3.6.1 Métodos diretos de detecção do agente.

- Microscopia de campo escuro: aplicada ao exame de sangue ou urina a fresco.
Exige experiência profissional do pessoal que irá realizar o exame e possui baixa
sensibilidade e especificidade (BOLIN, 1996; LEVETT, 2001; MCDONOUGH, 2001);

- Imunofluorescência direta: também dependente de técnicos treinados e é efetuada
com sangue, sedimentos urinários e tecidos (BOLIN, 1996);

- Colorações pela prata: aplicadas em esfregaços de sangue ou macerado de
órgãos, que permitem a visualização das leptospiras em campo claro, mas possuem
baixa sensibilidade, principalmente em animais com infecção crônica que
apresentam poucas bactérias (BOLIN, 1996);

- Inoculação em animais de laboratório: são efetuadas pela via intraperitoneal, o
hamster é o animal de escolha devido a sua alta sensibilidade apresentando
usualmente evolução fatal em menos de dez dias (CORREA; CORREA, 1992);

- Métodos de cultivo: o sangue deve ser utilizado quando colhido durante a
bacteremia, já a urina tem seu período ideal após 15 dias da infecção. O período de
crescimento é longo e os meios de cultura são específicos, como o meio sintético de
Fletcher, que exige, no mínimo, seis semanas de incubação (CORREA; CORREA,
1992);

- Reação de polimerase em cadeia (PCR): nesse método a detecção das leptospiras
é efetuada pelos elementos do seu DNA, possui sensibilidade e especificidade
elevadas (HARKIN, 2003), porém pode apresentar reações cruzadas com
leptospiras saprófitas e não possibilita a identificação dos sorovares ou sorogrupos
(BOLIN, 1996).

34

3.6.2 – Métodos indiretos de detecção do agente.

Os métodos de laboratório indiretos são aqueles que revelam os anticorpos
produzidos pelo hospedeiro devido à infecção pelas leptospiras. Existem vários
testes: provas de soroaglutinação (macroscópica, microscópica, aglutinação em
látex, hemaglutinação). A SAM é o método de referência preconizado pela
Organização Mundial da Saúde (FAINE et al., 1999). Para a sua realização é
necessário uma infra-estrutura mínima e pessoal qualificado (SMITH et al., 1994).
Esse teste é baseado principalmente na reação entre antígenos encontrados na
superfície da leptospiras com anticorpos contra tais antígenos (BALDWIN et al.,
1987). Os epítopos de lipopolissacarideos (LPS) presentes na superfície das
leptospiras são os principais antígenos que reagem com os anticorpos produzidos
após a infecção natural ou experimental (FAINE, 1994). Estes anticorpos são a base
do diagnóstico para os testes sorológicos. As coleções de antígenos devem conter
pelo menos um representante por sorogrupo, e se possível, algumas estirpes locais
(FAINE et al., 1999) pois os títulos obtidos com estirpes locais são geralmente mais
altos que os encontrados com os sorovares de referência do mesmo sorogrupo
(LEVETT, 2001; OLIVEIRA, 2003). A SAM é um teste considerado sorogrupo
específico e a sua interpretação é complexa devido às reações cruzadas que
ocorrem entre sorogrupos distintos, principalmente na fase aguda da doença
(RENTKO, 1992; FAINE, 1994). A especificidade da SAM é alta, entretanto a
sensibilidade declina à medida que aumenta o tempo decorrido após a infecção.
Uma limitação da SAM aplicada ao diagnóstico da leptospirose é o fato da resposta
humoral não ser acionada em intensidade suficiente para ser detectada no exame
na primeira semana da infecção, de modo que uma doença aguda seguida de morte
pode ser negativa ao teste sorológico (BOLIN, 1996).

A imunidade ativa induzida pela imunização leva a produção de anticorpos
aglutinantes sorovares específicos contra antígenos presentes nas vacinas. Embora
tais anticorpos persistam, de maneira geral, por poucos meses na corrente
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sanguínea, nesse período podem ser detectados na SAM e interferir com o
diagnostico (BEY et al., 1982; GREENE, 1998; LANGONI, 2002)

3.7 PROFILAXIA.

As medidas de profilaxia empregadas ao controle e prevenção da leptospirose
devem ser dirigidas para os três elos da cadeia epidemiológica: fontes de infecção,
vias de transmissão e suscetíveis.

As fontes de infecção representadas por animais domésticos e de produção devem
ser tratadas para sustar a eliminação de bactérias e contaminação ambiental. No
caso dos roedores sinantrópicos, o que deve ser feito é o controle de suas
populações, tanto no meio rural, como no urbano (FURTADO et al., 1997;
JOUGLARD et al., 2000; HOMEM et al., 2001; MASCOLLI et al., 2002). No combate
aos roedores sinantrópicos, são destacadas medidas de anti-ratização e a
desratização (CARVALHO NETO, 1986).

No relativo as vias de transmissão, o que mais se destaca é o saneamento básico,
tanto nas grandes cidades quanto na zona rural; nesta última um cuidado especial
deve ser tomado com o destino dos restos de abortamento dos animais de
produção, evitando-se que os cães tenham contato com esses materiais ou que
ocorra a sua interação com animais silvestres portadores de leptospiras. Outros
pontos importantes vão desde a colheita e destinação adequada de lixo até a
implantação de estratégias de saneamento ambiental que previnam a ocorrência de
enchentes (BRASIL, 2005).

No caso de seres humanos o controle apóia-se no uso de botas, de luvas e no
esclarecimento das pessoas que praticam esportes de risco, sobre as formas de
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contágio da doença. A leptospirose humana é conhecida também como doença dos
plantadores de arroz ou doença dos criadores de suínos, nesses casos a orientação
para o uso de botas e luvas apropriadas contribuirá, em muito para a prevenção da
doença (BRASIL, 2005).

O controle da leptospirose envolve a aplicação de medidas que incluem a
identificação das fontes de infecção, a drenagem do excesso de água do ambiente,
o tratamento de animais infectados e a imunização sistemática dos animais
suscetíveis, com vacinas inativadas que contenham os sorovares presentes na
região (GUIMARÃES et al., 1982, 1983; FAINE et al., 1999). Em todo o mundo a
leptospirose animal tem sido controlada com o emprego de vacinação (ELLIS, 1986).

Na área de medicina veterinária as vacinas disponíveis comercialmente para o
controle da leptospirose são constituídas por bactérias completas inativadas
(bacterinas) ou em preparados da membrana externa do microorganismo (PENA
MOCTEZUMA et al., 1999).

A imunoprofilaxia da leptospirose é efetuada com vacinas inativadas, produzidas
com sorovares escolhidos entre os mais frequentes de determinada região ou pais
(THIERMANN, 1984b). O mercado brasileiro dispõe de bacterinas anti-leptospirose
canina contendo até seis ou mais sorovares: Pomona, Icterohaemorrhagiae, Hardjo,
Canicola, Wolffi, Grippotyphosa e Bratislava, incluindo ou não adjuvantes como o
hidróxido de alumínio (SINDAN, 1997). A efetividade destas vacinas é altamente
questionável, pois além de baixa produção de anticorpos, dificilmente são
produzidas com estirpes locais (FAINE, 1994).

O número de sorovares incluídos nas bacterinas decorre do fato da proteção
oferecida ser sorovar específica, não havendo imunidade de forma cruzada
consistente de sorovares distintos, o que justifica a formulação das bacterinas de
acordo com a soroprevalência regional (FREUDENSTEIN, 1991).
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Embora já presente em algumas vacinas contra leptopirose canina, comercializadas
no Brasil o sorovar Copenhageni ainda não está incluído na maioria das bacterinas
existentes, porem, é o que mais tem sido isolado em cães no pais (AVILA, 1998;
JOUGLARD, 1999; MASCOLLI, 2001; FAVERO, 2002).
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4 MATERIAL E MÉTODOS

4.1 ANIMAIS

Foram utilizados 350 hamsters (Mesocricetus auratus) machos jovens, com 60 a 100
gramas de peso vivo. Durante o experimento os animais foram distribuídos e
mantidos em caixas de polipropileno, equilibrando-se os pesos nos grupos de modo
torná-los homogêneos. As caixas foram forradas com maravalha e os animais
receberam água de rede pública e ração comercial peletilizada balanceada ad
libitum.

4.2 BACTERINA

Foram utilizadas nove bacterinas comerciais polivalentes anti-leptospirose canina
comercializadas no Brasil, identificadas respectivamente pelas letras A, B, C, D, E,
F, G, H e I. Vacina A – fração liofilizada: vacina recombinante contra cinomose,
hepatite, adenovirus tipo 2, parvovirose, parainfluenza e fração liquida: coronavirose
e culturas de leptospirose canina sorovares Canicola e Icterohaemorrhagiae
inativadas e isenta de adjuvante; vacina B – fração liofilizada: vacina associada dos
vírus contra cinomose, hepatite infecciosa canina, adenovirus tipo 2, parainfluenza e
parvovirose e fração liquida: concentrado lisado de leptospiras sorovares Canicola,
Copenhageni, Grippotiphosa, Icterohaemorrhagiae e Pomona, ressuspendidas no
antígeno de Coronavirus, inativado; vacina C – fração liofilizada: vacina contra
cinomose, adenovirus tipo 2, parainfluenza, parvovirose, leptospiras sorovares
Canicola, Grippotiphosa, Icterohaemorrhagiae e Pomona e fração liquida: diluente é
uma preparação liquida da vacina de coronavirus inativado contendo adjuvante;
vacina D - fração liofilizada: vacina composta de suspensões virais vivas atenuadas
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de cinomose, adenovirus tipo 2, parvovirus e parainfluenza canina e fração liquida:
composta pela associação da suspensão viral inativada de coronavirus e
suspensões

bacterianas

inativadas

de

leptospiras

sorovares

Canicola

e

Icterohaemorrahagiae; vacina E - Fração liofilizada: vacina composta de suspensões
virais vivas atenuadas de cinomose, adenovirus tipo 2, parvovirus e parainfluenza
canina e fração liquida: composta pela associação da suspensão viral inativada de
Coronavirus e suspensões bacterianas inativadas de leptospiras sorovares Canicola,
Copenhageni, Grippotiphosa, Icterohaemorrhagiae e Pomona; vacina F – vacina
liquida inativada contra leptospirose canina sorovares Canicola, Grippotiphosa,
Icterohaemorrhagiae e Pomona; vacina G – fração liofilizada: composta por vírus da
cinomose canina, adenovirus tipo 2 e parvovirus canino, todas homologas e
atenuadas e fração liquida: diluente preparado a partir de leptospiras sorovares
Canicola e Icterohaemorrahagiae inativadas quimicamente; vacina H – vacina liquida
preparada a partir de leptospiras sorovares Canicola e Icterohaemorrahagiae
inativadas quimicamente; vacina I - fração liofilizada: vacina associada dos vírus
contra cinomose, hepatite infecciosa canina, adenovirus tipo 2, parainfluenza e
parvovirose e fração liquida: concentrado lisado de leptospiras Sorovares Canicola,
Copenhageni, Grippotiphosa, Icterohaemorrhagiae e Pomona, ressuspendidas no
antígeno de Coronavirus, inativado. Controle – não vacinado, apenas desafiado
com os sorovares Canicola LO4 e Copenhageni L1-130.

4.3 ESTIRPES DE DESAFIO.

Foram utilizadas estirpes de leptospiras isoladas no Brasil, L1-130 do sorovar
Copenhageni, amostra FIOCRUZ que foi isolada de um paciente com quadro grave
de leptospirose durante um surto epidêmico em 1996 na cidade de Salvador, BA,
Brasil (KO et al., 1999; NASCIMENTO et al., 2004) e LO4 do sorovar Canicola
isolada dos fragmentos de fígado de suíno abatido em matadouro da cidade de
Londrina, PR, Brasil pela equipe do Laboratório de leptospirose do Departamento de
Medicina Veterinária preventiva (DMVP) da Universidade Estadual de Londrina
(UEL) PR (FREITAS et al., 2004). As duas estirpes foram tipificadas com conjuntos
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de anticorpos monoclonais produzidos pelo Royal Tropical Institute de Amsterdam,
Holanda, centro de referencia para leptospirose da OMS.
O inóculo de desafio da estirpe LO4 foi a suspensão do tecido hepático de hamster
previamente infectado. O macerado foi preparado em meio liquido EMJH1 na
proporção 1:10 (peso/volume). Foram efetuadas diluições seriadas de razão dez de
10-5 à 10-19. Para a titulação foram empregados 80 hamsters subdivididos em grupos
de cinco. Cada grupo foi inoculado com uma das diluições no volume de
200µl/hamster via intraperitoneal. Os animais foram observados por 21 dias e o
cálculo da dose letal (DL 50) empregou o método de Reed e Müench (1938). A
diluição empregada no desafio foi a de 10-6.

O inóculo de desafio da estirpe L1-130 foi uma cultura em meio EMJH de 15 dias
primeira passagem. Foram efetuadas diluições seriadas de razão dez de 10-3 à 10-16.
Para a titulação foram empregados 75 hamsters subdivididos em grupos de cinco.
Cada grupo foi inoculado com uma das diluições no volume de 200µl/hamster via
intraperitonial. Os animais foram observados por 21 dias e o cálculo da dose letal
(DL 50) empregou o método de Reed Müench (1938). A diluição empregada no
desafio foi a de 10-4.

4.4 DESAFIO EM HAMSTER.

O teste de potência foi realizado conforme a norma americana Code Federal
Regulation (9 CFR 113-103, 2006).
A vacina foi diluída a 1:80 da dose recomendada para cães pelo respectivo
fabricante.
Os hamsters utilizados foram distribuídos em 20 grupos de dez animais: (1) grupo
vacinado com bacterina A e desafiado com LO4;(2) grupo vacinado com bacterina A
1

Ellinghausen-McCullough-Jonhson-Harris (DIFCO-Detroit, EUA)
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e desafiado com L1-130; (3) grupo vacinado com bacterina B e desafiado com LO4;
(4) grupo vacinado com bacterina B e desafiado com L1-130; (5) grupo vacinado com
bacterina C e desafiado com LO4; (6) grupo vacinado com bacterina C e desafiado
com L1-130; (7) grupo vacinado com bacterina D e desafiado com LO4; (8) grupo
vacinado com bacterina D e desafiado com L1-130; (9) grupo vacinado com
bacterina E e desafiado com LO4; (10) grupo vacinado com bacterina E e desafiado
com L1-130; (11) grupo vacinado com bacterina F e desafiado com LO4; (12) grupo
vacinado com bacterina F e desafiado com L1-130; (13) grupo vacinado com
bacterina G e desafiado com LO4; (14) grupo vacinado com bacterina G e desafiado
com L1-130; (15) grupo vacinado com bacterina H e desafiado com LO4; (16) grupo
vacinado com bacterina H e desafiado com L1-130; (17) grupo vacinado com
bacterina I e desafiado com LO4; (18) grupo vacinado com bacterina I e desafiado
com L1-130; (19) grupo controle, não vacinado e desafiado com LO4; (20) grupo
controle não vacinado e desafiado com L1-130. Cada grupo, recebeu uma dose de
0,25 mL do respectivo inoculo de desafio da bacterina, pela via subcutânea. Após 14
dias, todos os animais foram desafiados com culturas vivas dos sorovares
Copenhageni L1-130 e Canicola LO4 pela via intraperitonial.

Os animais foram observados por 21 dias consecutivos, contabilizando-se os que
morreram por leptospirose caracterizada por: emagrecimento, hemorragias pelos
orifícios naturais, icterícia, hepato e esplenomegalia bem como petéquias e sufusões
pulmonares. Ao final deste período, os animais que sobreviveram ao desafio foram
submetidos à eutanásia por inalação de gás carbônico (câmara de CO2), e
necropsiados para colheita dos rins e realização de cultivos destinados ao controle
de infecção renal por leptospiras.

4.5

ISOLAMENTO DE LEPTOSPIRAS PARA O CONTROLE DE ESTADO DE

PORTADOR RENAL.
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Aos 21 dias pós-infecção (d.p.i) por leptospiras, os hamsters sobreviventes foram
anestesiados em câmara de CO2 e, após sangria destinada a SAM, foram
submetidos à eutanásia com o aprofundamento da anestesia. Os animais foram
necropsiados e seus rins foram colhidos assepticamente, macerados e adicionada
quantidade suficiente de solução salina tamponada para a obtenção da diluição
inicial a 10-1, a partir da qual foram preparadas duas diluições seriadas em escala
geométrica de razão dez (10-2, 10-3). Cem microlitros por diluição foram semeados
em tubos com tampa de baquelite contendo 5,0 ml de meio semi-sólido de Fletcher
(MYERS, 1985), dois tubos por diluição, os quais foram incubados em estufa 2830°C por seis semanas, com observações semanais (FAVERO et al., 1997) para à
verificação da formação do anel de crescimento sub-superficial (Zona de Dinger) de
leptospiras no meio (MYERS, 1985) ao qual foi confirmado pela constatação efetiva
de leptospiras em microscopia de campo escuro.

4.6 ANALISE ESTATÍSTICA.

O resultado obtido nos hamsters foi analisado pelo Critério preconizado no Teste de
Potência para bacterinas seguindo as normas técnicas americanas, proposto pelo
Code Federal Regulation,( 9 CFR 113.103, 2006).
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5 RESULTADOS.

Os resultados obtidos segundo a metodologia empregada estão descritos a seguir:

5.1 TITULAÇÃO DO INÓCULO INFECTANTE DE DESAFIO.

No transcorrer do período de 21 dias, após a inoculação, foram observados óbitos
de animais nas diluições 10-5 a 10-10 para o sorovar Canicola LO4, e de 10-3 a 10-9
para o sorovar Copenhageni L1 130 (Tabela 1). A titulação dos inoculos de desafio
utilizados foi efetuada com o emprego do Método de Reed e Muench (1938) e os
números de doses letais 50% efetivamente empregadas foram de 10.000 e 5,4
respectivamente para as estirpes LO4 e L1-130.
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Tabela 1 - Hamsters infectados com estirpes de leptospiras patogênicas segundo a diluição
do inoculo infeccioso, a estirpe de leptospira e a proporção de mortes por leptospirose - São
Paulo - 2010

Diluição

Estirpes
L1-130,sorovar
Copenhageni
4/5*

10 -3

LO4 – sorovar
Canicola
...

10 -4

...

8/10

10-5

5/5

0/5

10-6

9/10

1/5

10-7

5/5

2/5

10-8

5/5

1/5

10-9

5/5

1/5

10-10

3/5

0/5

10-11

0/5

...

10-12

0/5

...

*Número de mortes por leptospirose/ número de inoculados, ...= não realizado
Diluição utilizada no desafio LO4 = 10 -6, L1130 = 10-4, DL 50 titulação LO4 = 10 -10 ,
L1130 = 10-4,7, número DL 50 efetivamente empregadas = LO4 = 10.000 , L1130= 5,4.
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5.2 PROTEÇÃO CONTRA A DOENÇA.

A tabela 2 apresenta os resultados do teste de desafio em hamsters para as nove
bacterinas comerciais anti-leptospirose avaliadas. Os resultados observados
referem-se à proporção de hamsters sobreviventes ao desafio com o sorovar
Canicola LO4. No grupo controle do inoculo infectante de desafio houve um animal
sobrevivente em dez inoculados com o sorovar Canicola LO4, enquanto nos grupos
vacinados e desafiados com este sorovar as proporções de sobreviventes foram
10/10 para vacina A, 0/10 para vacina B, 9/10 para vacina C, 0/10 para vacina D,
0/10 para vacina E, 3/10 para vacina F, 7/10 para vacina G, 5/10 para vacina H e
0/10 para vacina I. Portanto, de acordo com o critério de aprovação adotado de
ocorrerem no máximo duas mortes por leptospirose em dez animais desafiados, só
foram aprovadas as bacterinas A e C. As bacterinas G e H ainda poderiam ser
objeto de um reteste para ser verificado se as proporções de mortes ficaria no
máximo em cinco mortes de vinte animais desafiados, por bacterina.

Tabela 2 - Hamsters imunizados com vacinas comerciais anti-leptospirose canina e
desafiados com a estirpe de leptospira autóctone LO4 do sorovar Canicola, segundo o
código de identificação da bacterina e a proporção de animais sobreviventes aos 21 dias de
desafio - São Paulo - 2010.

Bacterina
Proporção de sobreviventes
A
10/10*
B
0/10
C
9/10
D
0/10
E
0/10
F
3/10
G
7/10
H
5/10
I
0/10
Controle (não vacinado)
1/10
*Número de animais vivos/número de animais desafiados
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A tabela 3 apresenta os resultados do teste de desafio em hamsters para as nove
bacterinas comerciais anti-leptospirose avaliadas. Os resultados observados
referem-se à proporção de hamsters sobreviventes ao desafio com a estirpe o L1130 do sorovar Copenhageni. No grupo controle do inoculo infectante de desafio
houve dois animais sobreviventes em dez inoculados, enquanto nos grupos
vacinados e desafiados as proporções foram 8/10 para vacina A, 3/10 para vacina B,
8/10 para vacina C, 4/10 para vacina D, 3/10 para vacina E, 6/10 para vacina F, 6/10
para vacina G, 6/10 para vacina H e 4/10 para vacina I. Portanto, de acordo com o
critério de aprovação empregado, de ocorrer no máximo duas mortes por
leptospirose em dez animais desafiados, só foram aprovadas as bacterinas A e C.
As bacterinas F, G e H ainda poderiam ser retestadas para que fosse verificado se o
número de mortes atingido seria de no máximo cinco em vinte animais desafiados
por bacterina.

Tabela 3 - Hamsters imunizados com vacinas comerciais anti-leptospirose canina
desafiados com estirpe L1-130 de leptospira autóctone do sorovar
Copenhageni segundo o código de identificação da bacterina e a proporção
de animais sobreviventes aos 21 dias do desafio - São Paulo - 2010.

Bacterina
Proporção de sobreviventes
A
8/10*
B
3/10
C
8/10
D
4/10
E
3/10
F
6/10
G
6/10
H
6/10
I
4/10
Controle (não vacinado)
2/10
*Número de animais vivos/número de animais desafiados.
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A figura 1 demonstra o desempenho das vacinas frente aos inoculos de desafio em
relação a porcentagem dos animais sobrevivente desafiados com as estirpes LO4 e
L1 130.

Figura 1- Hamsters imunizados com vacinas comerciais anti-leptospirose canina e
desafiados com estirpes autóctones dos sorovares Canicola LO4 e Copenhageni
L1-130, segundo o código de identificação da bacterina e a proporção de
sobreviventes aos 21 dias do desafio, expresso em porcentagem - São Paulo 2010
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5.3 PROTEÇÃO CONTRA INFECÇÃO.

Na tabela 4, são apresentadas as proporções de hamsters sobreviventes ao desafio
com as estirpes LO4 e L1-130 vacinados com bacterinas comerciais que
apresentaram estado de portadores renais, confirmado pelo isolamento de
leptospiras nos cultivos de tecido renal em meio semi-sólido de Fletcher.

Tabela 4 - Proporção de hamsters imunizados com bacterinas anti-leptospirose canina e
sobreviventes ao desafio com leptospiras patogênicas, caracterizados como
portadores renais de leptospiras aos 21 dias do desafio segundo o código de
identificação da bacterina e a estirpe de desafio empregada - São Paulo - 2010

A

Sorovar Canicola,
estirpe LO40/10*

Sorovar Copenhageni,
estirpe L1- 130
5/8

B

...

3/3

C

1/9

3/8

D

...

4/4

E

...

3/3

F

1/3

5/6

G

0/7

5/6

H

0/5

5/6

I

...

4/4

Controle ( não vacinado)

0/1

2/2

Vacina

...- não realizado, *- número de animais cultivo renal positivos para
leptospirose/ número de animais que sobreviveram ao desafio
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A figura 2 apresenta simultaneamente as proporções de hamsters que sobreviveram
ao desafio e o percentual de sobreviventes caracterizados como portadores renais
de leptospiras nos desafios efetuados com a estirpe LO4 do sorovar Canicola

Figura 2 - Proporção de hamsters imunizados com bacterinas anti-leptospirose canina que
sobreviveram ao desafio e de animais caracterizados como portadores renais de
leptospiras aos 21 dias do desafio, segundo o código de identificação da
bacterina empregada - São Paulo - 2010
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A figura 3 apresenta simultaneamente as proporções de hamsters que sobreviveram
ao desafio e o percentual de sobreviventes caracterizados como portadores renais
de leptospiras nos desafios efetuados com o sorovar Copenhageni L1-130

Figura 3 – Proporção de hamsters imunizados com bacterinas anti-leptospirose canina que
sobreviveram ao desafio e de animais caracterizados como portadores renais de
leptospiras aos 21 dias do desafio, segundo o código de identificação da
bacterina empregada - São Paulo - 2010
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6 DISCUSSÃO

Das nove vacinas comerciais testadas, foram observados resultados distintos, na
resposta vacinal avaliada tanto pelo número de animais sobreviventes ao desafio
como pelo número de animais sobreviventes porém, caracterizados como
portadores renais de leptospiras.

O teste de potência anti-leptospirose preconizado pelo Ministério da Agricultura dos
Estados Unidos (UNITED STATES DEPARTAMENT OF AGRICULTURE, 1977)
considera a vacina aprovada quando a proporção de mortes por leptospirose no
grupo controle não vacinado for igual ou superior a 8/10 e, no grupo vacinado, essa
proporção não seja superior a 2/10 ou 5/20.

Os resultados do teste de desafio com os sorovares Canicola estirpe LO4 e
Copenhageni estirpe L1-130 em hamsters vacinados com as bacterinas comerciais
anti-leptospirose A e C, estão dentro dos parâmetros exigidos e essas vacinas foram
aprovadas segundo o critério de avaliação internacional (UNITED STATES
DEPARTAMENT OF AGRICULTURE, 1977) que é de 80% de animais sobreviventes
na diluição da bacterina recomendada para hamsters. Já as demais vacinas foram
reprovadas, não apresentando a proteção esperada para os sorovares com quem
foram desafiadas.

As proporções de hamsters vacinados sobreviventes ao desafio com a estirpe L1130 do sorovar Copenhageni e caracterizados como portadores renais no 21º d.p.i.
(Tabela 4), mostraram que a proteção conferida pelas duas vacinas aprovadas (A e
C), não foi satisfatória, pois apesar, do desafio ter sido efetuado com
aproximadamente a metade do menor valor estabelecido pela CFR houve um
número elevado de portadores renais de leptospiras entre os sobreviventes. De fato,
para o sorovar Copenhageni estirpe L1-130 a resposta das vacinas não foi
satisfatória, mostrando que nenhuma das vacinas testadas protegeu ativamente
contra a infecção por esse sorovar. Em termos de proteção contra a doença houve
um melhor resultado para as vacinas A e C. No entanto, a vacina A dos oito
sobreviventes, cinco apresentaram colonização renal e para a vacina C, dos oito
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sobreviventes, três apresentaram colonização renal, e para as outras vacinas, todos
os animais sobreviventes tornaram-se portadores renais. Já para o sorovar Canicola
estirpe LO4, utilizando-se a DL50 no limite superior de faixa recomendada (10 a
10.000), os resultados foram satisfatórios, pois as vacinas A e C apresentaram
resultados positivos no desafio e também impediram a colonização renal, pois com a
vacina A dos dez sobreviventes, nenhum apresentou colonização renal e com a
vacina C dos nove sobreviventes, apenas um apresentou colonização renal.

As vacinas A e C foram aprovadas no teste desafio, conferiram proteção quanto a
doença clinica, óbito e infecção renal para o sorovar Canicola LO4, já para o sorovar
Copenhageni L1-130, conferiram proteção quanto a doença clinica e óbito, mas não
contra a colonização renal.

Ressalta-se que as duas vacinas aprovadas (A e C) não apresentavam o sorovar
Copenhageni em suas formulações, e a possível proteção para o sorovar
Copenhageni L1-130 contra a doença clínica e óbito pode ter sido atribuída a
proteção cruzada com o sorovar Icterohaemorrahagiae, presente nas duas
formulações. Resultado semelhante foi obtido por Tabata et al., 2002 que
encontraram proteção cruzada entre membros do sorogrupo Sejroe. As reações
cruzadas entre sorovares de um mesmo sorogrupo ou de sorogrupos diferentes são
comuns nas infecções naturais ou nos momentos pós-vacinais (WHO, 1967;
GREENE et al., 2006).

No relativo aos resultados obtidos nos desafios efetuados com a estirpe LO4 do
sorovar Canicola, foi possível a constatação de que a despeito das bacterinas A e C
serem importadas e produzidas com estirpes de referência deste sorovar, as
mesmas conferiram boa proteção contra a doença e infecção produzida por este
sorovar, porém com relação as outras sete marcas de vacina testadas, inclusive
importadas e nacionais a proteção conferida foi insatisfatória..

No relativo aos resultados de proteção parcial observados nos desafios efetuados
com a estirpe L1-130 do sorovar Copenhageni nos animais imunizados com as
bacterinas A e C importadas, produzidas com estirpes de referência do sorovar
Icterohaemorrhagiae, deve-se considerar que Cho et al., (1992) constataram que os
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lipídios de membrana do sorovar Icterohaemorrhagiae apresentam

uma

especificidade exclusiva e que o sorovar Copenhageni apresenta alguns
componentes antigênicos que estão ausentes no sorovar Icterohaemorrhagiae
(ARIMITSU et al., 1980), portanto com base nessas diferenças cães imunizados
com vacinas que não contenham o sorovar Copenhageni em sua formulação
poderão vir a ser infectados pelo mesmo (RODRIGUES, 2008).

O baixo desempenho das vacinas anti- leptospirose canina comercializadas no
Brasil constatado no presente estudo, demonstra que na atualidade no país, a
prevenção da leptospirose canina está comprometida, o que pode ter implicações
tanto na esfera da saúde animal como da saúde pública veterinária, uma vez que o
cão pode ser um importante transmissor da doença tanto para o homem como para
outras espécies animais.
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7 CONCLUSÕES

Nas condições do presente estudo concluiu-se que:

a) De nove marcas de vacinas anti-leptospirose canina comercializadas no Brasil
submetidas ao teste de potência com

desafio em hamsters com estirpes

autóctones dos sorovares Canicola e Copenhageni apenas duas foram
aprovadas.

b) A despeito da proteção conferida por duas bacterinas anti-leptospirose canina
importadas

e

produzidas

Icterohaemorragiae,

com

estirpes

de

referência

do

sorovar

ter sido suficiente para proteger os animais contra a

doença clínica a mesma não foi capaz de conferir proteção contra a infecção
e estabelecimento do estado de portador renal para o sorovar Copenhageni.
c) A proteção conferida por duas bacterinas anti-leptospirose canina importadas
e produzidas com estirpes de referência do sorovar Canicola foi suficiente
para proteger os animais contra a doença clínica, infecção e estabelecimento
do estado de portador renal no desafio efetuado com estirpe autóctone do
sorovar Canicola
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