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A leptospirose é uma doença de distribuição mundial, endêmica no Brasil e muitas vezes 

negligenciada. É, no entanto, uma enfermidade causadora de inúmeros prejuízos econômicos 

quando se manifesta nos rebanhos bovinos. Os bovinos da raça Crioula Lageana infectados pela 

Leptospira spp. podem funcionar como portadores assintomáticos que eliminam e disseminam a 

bactéria pela urina, descargas uterinas, fetos abortados e placenta, mantendo a doença na 

propriedade causando grandes perdas econômicas devido aos problemas reprodutivos. Esse fato 

torna-se importante devido à grande proximidade do bovino com o proprietário e seus familiares, 

e o grande potencial zoonótico da enfermidade. Segundo a literatura consultada, não existe 

qualquer dado sobre o status da leptospirose nos bovinos da raça Crioula Lageana criados no 

Estado de Santa Catarina que carece de um levantamento sorológico. Para tal utilizou-se 315 

bovinos, machos e fêmeas, jovens e adultos, clinicamente sadios, não vacinados contra 

leptospirose, da raça Crioula Lageana registrados na Associação Brasileira dos Criadores de 

Bovinos da Raça Crioula Lageana (ABCCL) provenientes de propriedades núcleos de 

conservação in situ da raça no Estado de Santa Catarina. Amostras de sangue foram colhidas por 

meio de venopunção jugular em tubos a vácuo sem anticoagulante para a obtenção do soro que 

foi acondicionado e armazenado a -20°C até a realização do diagnóstico sorológico. Para a 

detecção de anticorpos contra Leptospira spp. está sendo realizada a prova de Soroaglutinação 

Microscópica (SAM) sendo testada contra 22 sorovares de referência. Para a análise dos 

resultados será considerado como sorovar mais provável aquele que apresentar maior título 

aglutinante, amostras que apresentaram reações com títulos iguais para mais de um sorovar serão 

excluídas desta análise e consideradas somente reagentes para Leptospira spp. Para avaliação dos 

fatores de risco foi aplicado questionário epidemiológico contendo questões sobre aspectos gerais 

e perfil da propriedade, do produtor e do rebanho, manejo zootécnico e sanitário, hábitos 

alimentares da família e questões relacionadas à leptospirose. A análise univariada será realizada 

para verificar a associação entre o status do rebanho para a Leptospira spp. e sorovares 

detectados, utilizando o teste de qui-quadrado (p≤0,05). Até o presente momento, apenas 48 
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amostras foram processadas na SAM, de modo que ainda não é possível determinar os sorovares 

mais prevalentes nesta população, uma vez que destas, apenas 14 apresentaram títulos para a 

infecção por sorovares de Leptospira spp. tornando-se necessária a finalização das análises para 

que se possam estabelecer conclusões. Os questionários serão submetidos à análise estatística 

pela Análise de Regressão Logística permitindo associar os principais fatores de risco para a 

enfermidade nas propriedades com a presença ou ausência da infecção nos rebanhos.  

 


