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A leptospirose, doença infecciosa e com ampla distribuição mundial, é classificada como 

endêmica no Brasil e possui caráter zoonótico. Em equinos, a afecção geralmente apresenta-se de 

forma subclínica, ocasionando maior importância para o estudo da infecção, devido à relação 

próxima entre proprietário e o animal. Além de ser uma zoonose, a doença oferece prejuízos 

econômicos aos proprietários de equinos infectados, pois na sua forma clínica pode causar 

abortamentos, uveíte, ceratite e outros transtornos reprodutivos como o nascimento de neonatos 

debilitados ou natimortos. Os animais acometidos pela doença passam por um período de 

bacteremia ou fase leptospirêmica no fígado, e após esse período, o patógeno irá parasitar o 

lúmen renal na fase leptospirúrica, local no qual irá se multiplicar próximo ao túbulo contorcido 

proximal, causando posteriormente e ocasionalmente, nefrite aguda ou crônica.. O  objetivo do 

projeto é  determinar as alterações bioquímicas por meio da avaliação  da atividade enzimática da 

gama glutamiltransferase (GGT), aspartato aminotransferase (AST), alanino aminotransferase 

(ALT), fosfatase alcalina (FA) e determinação da concentração de uréia, creatinina, proteína total 

sérica, albumina, globulina, colesterol e triglicerídeos em equinos negativos e naturalmente 

infectados por Leptospirose. Assim como avaliar o efeito dos sorovares e das titulações no perfil 

bioquímico de equinos positivos para Leptospirose infectados naturalmente.  Serão utilizados 200 

equinos, machos e fêmeas, adultos, sendo constituídos por animais negativos e animais com 

sorologia positiva para Leptospirose por meio da prova de soroaglutinação microscópica (SAM). 

Amostras de sangue serão colhidas por meio de venopunção jugular em tubos a vácuo sem 

anticoagulante para a obtenção do soro, o qual será acondicionado e armazenado a -20°C até a 

realização do diagnóstico sorológico e realização das provas bioquímicas. Para detectar 

anticorpos contra Leptospira spp, será realizada a prova de soroaglutinação microscópica (SAM) 

no Laboratório de Leptospirose do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva (DMVP) 

da Universidade Estadual de Londrina (UEL). Cada amostra de soro será testada contra 22 

sorovares de referência: Australis, Bratislava, Autumnalis, Butembo, Fortbragg, Castellonis, 

Bataviae, Canicola, Whitcombi, Cinoptery, Grippothyphosa, Hebdomadis, Copenhageni, 

Icterohaemorrhagiae, Panama, Pomona, Pyrogenes, Hardjo, Wolffi, Shermani, Tarassovi e 
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Sentot mantidos a 28°C por 5 a 10 dias em meio EMJH (Difco®) modificado pela adição de soro 

de coelho. Todos os soros que apresentarem 50% ou mais de leptospiras aglutinadas na diluição 

de 1:100 serão considerados reagentes e então diluídos seriadamente até a determinação da 

diluição máxima positiva. Para a análise dos resultados será considerado como sorovar mais 

provável aquele que apresentar maior título aglutinante. Amostras que apresentarem reações com 

títulos iguais para mais de um sorovar serão excluídas desta análise e consideradas somente 

reagentes para Leptospira spp. Posteriormente o grupo positivo será subdividido em Grupo 1: 

fortemente reativo, com títulos ≥800 a 3.200; Grupo 2: reativos, com títulos entre 100 a 400; 

Grupo 3: negativos, títulos <100. O perfil bioquímico será realizado por meio da determinação da 

atividade enzimática sérica da gama glutamiltransferase (GGT), aspartato aminotransferase 

(AST), alanino aminotransferase (ALT), fosfatase alcalina (FA) e determinação da concentração 

de uréia, creatinina, proteína total sérica, albumina, globulina, colesterol e triglicerídeos. As 

provas bioquímicas serão realizadas por meio de métodos cinético e colorimétrico em analisador 

bioquímico automático Labmax Plenno® (v2.09.05), utilizando kits comerciais no Laboratório de 

Patologia Clínica do Hospital de Clínica Veterinária (HCV) do CAV-UDESC, Lages-SC. Para a 

análise estatística será utilizada ANOVA seguida do Teste de Tukey para comparações entre 

diferentes titulações e entre sorovares, e Teste T de Student para a comparação entre os animais 

positivos e negativos (P<0,05). Até o presente momento, foram colhidas 200 amostras de sangue. 

O soro obtido foi acondicionado e armazenado em freezer a -20°C, e assim permanecerá até o 

processamento das amostrar para a soroaglutinação microscópica de Leptospira spp. Até o 

presente momento não é possível realizar qualquer inferência.  

 
  

  


