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Resumo 
 
A leptospirose é actualmente considerada um problema emergente de saúde 
pública, principalmente nos grandes centros urbanos dos países em 
desenvolvimento. Zoonose de declaração obrigatória tem tido uma 
importância crescente em Portugal, em particular nos Açores, devido ás 
condições climáticas desta região e pela alta densidade de vectores 
transmissores desta doença.  
 
Apesar do crescente número de casos identificados, o conhecimento da 
situação actual da leptospirose em Portugal parece estar longe de 
corresponder à realidade, algo justificado pelos polimorfismos da doença e 
inespecificidade da sintomatologia mas também pela falta de conhecimento 
relativamente à leptospirose da população em geral. Este artigo revê as 
características biológicas deste microrganismo tendo como foco a 
importância das medidas de controlo e profilaxia, tais como a vacinação, 
controlo de vectores, assim como a implementação de cuidados de higiéne e 
boas práticas de segurança no trabalho. 
 
Palabras claves: Açores | Leptospira spp. | Leptospirose | Portugal | 
Roedores | Saúde Pública | Vacinação 
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Abstract 
 
Leptospirosis is now regarded as an important emerging Public Health 
problem, especially in large urban centers of developing countries. The report 
of this zoonosis is mandatory and its importance is increasing in Portugal, in 
especial in Azores, due to the particular weather conditions of this location 
and the high density of vectors transmitting this disease. 
 
Despite the growing number of cases identified, the current situation of 
leptospirosis in Portugal seems to be far from corresponding to reality, which 
can be justified by the disease’s polymorphisms and unspecific symptoms but 
also for the lack of knowledge regarding the leptospirosis by the general 
population. This article reviews the biological characteristics of this 
microrganism focusing on the importance of control measures and prophylaxis 
such as immunization, vector’s control as the implementation of good hygiene 
measures and work safety practices. 
 
 
 
Introdução – Microbiologia, Patogenia e Transmissão da Leptospira 
spp. 
 
A leptospirose é uma doença zoonótica amplamente distribuida, com elevado 
impacto a nível social, econômico e sanitário, emergente em cães e humanos 
(1). Também conhecida por “Mal de Weil” em homenagem ao patologista Adolf 
Weil que identificou a afecção, é uma doença bacteriana que na sua forma 
mais grave pode causar a síndrome do stress respiratório no adulto, principal 
causa de morte em humanos por leptospirose.  
 
A nível taxonómico, o agente etiológico pertence à ordem Spirochaetales, 
família Leptospiraceae, género Leptospira. Todas as espécies conhecidas de 
leptospira são classificadas em 24 serogrupos e 250 serovares (unidade 
taxonomica do género), com base na expressão de lipopolissacárideos (LPS) 
na superfície da membrana externa. As diferenças estruturais na porção de 
carboidratos de LPS determinam a diversidade antigênica entre os numerosos 
serovares (2).  
 
De acordo com a classificação tradicional, todas as espécies saprófitas 
pertencem à Leptospira biflexa, enquanto L. interrogans incluiu todas as 
espécies patogênicas de leptospira. A classificação com base genética 
actualmente utilizada indica que há pelo menos 19 espécies (13 patogénicas e 
seis saprófitas), identificadas através da análise de hibridação de ácido 
desoxirribonucleico (ADN). As espécies patogénicas, que podem infectar o 
homem e os animais, incluem Leptospira interrogans, L. borgpetersenii, L. 
inadai, L. kirschneri, L. noguchii, L.weillii e L. santarosai e as espécies 
saprófitas de vida livre que se encontram principalmente em água doce e 
muito raramente infectam o homem e outros animais, incluem L. biflexa, L. 
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wolbachii e L. hollandia (3).  
 
As leptospiras são espiroquetas moveis, enroladas de forma helicoidal, com 
geralmente 6-20 mM de comprimento. As extremidades em forma de gancho 
desta bactéria conferem-lhe a sua marca distintiva. As estruturas da 
superfície têm características de ambas as bactérias Gram-positivas e Gram-
negativas; a dupla membrana e a presença de LPS são características das 
bactérias Gram-negativas, enquanto a estreita associação entre a membrana 
citoplasmática com a parede celular é uma reminiscência da arquitectura do 
envelope das bactérias Gram-positivas (4). 
 
A motilidade na leptospira é função de dois flagelos ou endoflagelos 
periplasmáticos, que surgem a partir de cada extremidade da bactéria. A 
interrupção do gene de flagelina flaB em saprófitas de L. biflexa através de 
recombinação homóloga resulta na ausência do endoflagelo com a 
correspondente perda de movimento da bacteria (5). Por outro lado, a 
interrupção do motor flagelar fliY, mutante de L. interrogans, resultou em 
movimento rotativo em ambos os meios semi-sólidos e líquidos. Além disso, 
cobaias infectadas com o mutante fliY tiveram uma taxa de sobrevivência 
maior em comparação com as infectadas com bactérias wild type, sugerindo 
que a rotação endoflagelar e consequente motilidade bacteriana pode ter um 
papel importante na patogénese da infecção por leptospira (6). 
 
A infecção por espécies patogénicas de leptospira ocorre geralmente através 
do contato direto com urina de animais infectados. Quase todos os mamíferos 
podem servir como transportadores de leptospira, albergando a espiroqueta 
nos túbulos proximais do rim. Os ratos são os principais portadores na maioria 
dos casos de leptospirose humana, excretando altas concentrações de 
leptospiras (107 microrganismos por ml) meses após a infecção inicial. Os 
seres humanos, por outro lado, são considerados hospedeiros acidentais, 
sofrendo infecções agudas, mas por vezes fatais (7). 
 
A leptospira penetra activamente a mucosa ou a pele cuja integrida esteja 
comprometida. Após a sua entrada no organismo do hospeiro tem um período 
de incubação médio de 10 dias, caracterizando-se por uma fase inicial de 
leptospirémia, em que há multiplicação das leptospiras no sangue do 
hospedeiro, e uma fase posterior em que as leptospiras se alojam nos órgãos-
alvo, geralmente no fígado, baço e rins. Nos rins, temos a fase leptospirúrica, 
em que o animal liberta as leptospiras no meio ambiente através da urina, 
tornando-se um portador convalescente (8). A fase leptospirémica pode-se 
manifestar por febre elevada, cefaleias e mialgias, não excluindo outros 
sintomas como vómitos, diarreia, dor torácica, faringite e tosse. A fase 
leptospirúrica corresponde à fase de resposta imunitária, com o aparecimento 
de anticorpos circulantes, manifestando-se normalmente por insuficiência 
renal e problemas vasculares (9). 
 
A severidade da doença varia consoante o tipo de serovar infectante e a 
capacidade imunológica do hospedeiro, variando de uma infecção subclínica a 
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uma síndrome grave que pode levar a morte (8). Muitos dos casos 
documentados são leves e auto-limitados, e pode ser difícil distinguir de 
outras doenças infecciosas até que seja efectuado um diagnóstico preciso de 
leptospirose. A forma de doença mais grave é a síndrome de Weil, 
caracterizada por complicações multiorgânicas, incluindo icterícia, meningite, 
hemorragia pulmonar e hepática, disfunção renal, e colapso cardiovascular. 
Lesões vasculares e endoteliais são observadas em todos os órgãos afetados 
(2). 
 
Esta doença atinge o ser humano e praticamente todos os animais domésticos 
e selvagens, destacando-se os carnívoros, os roedores, os primatas e os 
marsupiais, que podem ser portadores e contribuírem para a disseminação do 
microrganismo na natureza (3).  
 
A transmissão da doença pode ocorrer diretamente através da urina dos 
animais infectados ou indiretamente por meio de água, solo ou lama 
contaminada.  
 
Os animais portadores convalescentes são os que contribuem para a 
manutenção dos focos da leptospira, uma vez que permanecem nesta 
condição durante muito tempo, meses ou anos, e podem ser assintomáticos 
(3). Por esta razão, a sua prevenção baseia-se em evitar exposições de alto 
risco a fluídos animais contaminados, como urina, e aos quais estão sujeitos 
principalmente grupos profissionais que incluem agricultores, trabalhadores de 
esgoto e militares, enquanto que a exposição directa ocorre em médicos 
veterinários e criadores de gado (10).   
 
É considerada uma doença ocupacional uma vez que, afecta 
predominantemente trabalhadores agrícolas e de construção civil, do género 
masculino, em idade activa profissional. Em Portugal, apesar do crescente 
número de casos identificados, principalmente na Região Autônoma dos 
Açores, o conhecimento da situação actual do país é escasso, uma vez que 
também continua a ser uma doença de reduzida notificação. 
 
 
Leptospirose em Portugal 
 
A leptospirose está distribuída a nível mundial e a sua ocorrência esta 
fortemente associada a períodos de elevados índices pluviométricos, sendo 
que as regiões tropicais e subtropicais constituem as condições favoráveis 
para a presistência das leptospiras. Em regiões temperadas, as infecções são 
sazonais e ocorrem com maior frequência nos meses chuvosos. Na América 
Latina, na África e na Ásia, os casos de leptospirose humana atingem 
sobretudo a população com baixo poder económico, e o controlo da doença 
consiste no melhoramento do saneamento básico e das condições de 
habitação (3). A leptospirose é uma doença infecciosa de importância crescente 
não só pela influência das alterações climáticas no ciclo zoonótico do seu 
agente mas também pelo risco de mortalidade e morbilidade associados a 
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esta zoonose (11). 
O primeiro caso humano de leptospirose detectado em Portugal ocorreu em 
1931. A partir de 1987 tornou-se uma doença de declaração obrigatória para 
todas as suas estirpes infectantes (10, 12). 
 
Cabe actualmente ao Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA) e 
ao Instituto de Higiéne e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa 
(IHMT/UNL) através da Unidade de Leptospirose e Borreliose de Lyme (ULBL), 
enquanto laboratórios de referência nacionais para a leptospirose, 
contribuírem para o rastreio e diagnóstico laboratorial da doença, bem como 
para a apresentação de estratégias e medidas de intervenção, no contexto 
mais amplo da saúde pública. Com base nos registos oficiais da Direcção 
Geral de Saúde (DGS) e do Instituto Nacional de Estatística (INE), verifica-se 
que o número de notificações de leptospirose tem revelado uma incidência 
relativamente baixa em Portugal Continental, quando comparado com o 
número crescente de casos humanos registados na Região Autónoma dos 
Açores (ilhas de São Miguel e Terceira), onde se tem verificado inclusivamente 
a ocorrência de casos fatais na última década (13). No entanto, o verdadeiro 
conhecimento da prevalência da leptospirose humana em Portugal parece 
estar longe de corresponder à realidade, uma vez que continua a ser uma 
doença de baixa notificação (14) ou mesmo de diagnóstico inexistente. Admite-
se que esta situação seja devida, por um lado, ao polimorfismo e 
inespecificidade do quadro clínico e por outro, às dificuldades logísticas 
envolvidas no diagnóstico imunológico de referência (13). 
 
Grupos de Risco e Caracterização da população-alvo 
 
Certas pessoas devido a sua actividade ou localidade de residência e trabalho 
sofrem de um risco acrescido de contrair leptospirose. Neste grupo estão 
incluídos agricultores e a sua família; qualquer pessoa que trabalhe ou viva 
numa exploração agrícola; médicos veterinários; pescadores, operários de 
esgotos, magarefes e operários que visitem regularmente explorações 
agrícolas, nomeadamente, fornecedores de matérias-primas (13).   
 
A leptospirose é considerada uma doença ocupacional, observando-se um 
maior número de casos associados à prática agrícola e de construção civil (15). 
Estas profissões apresentam um maior risco de contágio face ao acrescido 
contacto com ratos, e, no caso das profissões de domínio pecuário, pelo facto 
dos animais domésticos poderem actuar como potenciais hospedeiros 
acidentais ou secundários (16). Como as profissões acima descritas são 
predominantemente masculinas, não é de admirar que este género seja o 
mais afectado, como observado num estudo realizado nos Açores, com 92% 
dos doentes pertencentes ao género masculino (11). Pelo contrario, de acordo 
com um estudo retrospectivo realizado pelo Centro Hospitalar de Coimbra (9) 
em doentes assistidos entre 1990 e 2007, a distribuição pelos géneros foi 
equivalente, contrastando com o predomínio do género masculino apontado 
na literatura, e a média das idades foi de 51,7 anos. Neste mesmo estudo, 
admitu-se um contexto de ruralidade na maioria dos casos, e uma distribuição 
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sazonal com um pico nos meses de Abril a Junho.  
De igual modo, os casos de leptospirose em Portugal, tanto no Continente 
como nos Açores, surgem predominantemente associados à faixa etária dos 
25 aos 64 anos (60,4%), o que corresponde à idade activa profissional (15). 
 
Medidas de Controlo em Portugal 
 
Apesar da gravidade desta doença, a leptospirose permance como alvo 
secundário de atenção por parte da comunidade médica e científica (11). A 
identificação de animais infectados por leptospira é importante pois pode 
servir de alerta aos órgãos de saúde pública e à população, de forma a obter 
um melhor controlo dos animais afectados (17). Em Portugal Continental, o 
controlo não se baseia na monitorização, mas sim na prevenção, através da 
vacinação de animais susceptíveis e medidas de biossegurança como a 
restrição de pastagem do gado bovino junto a reservatórios de água, evitando 
deste modo a contaminação e transmissão da Leptospira spp. por contacto 
directo ou indirecto com água, contaminada pela urina dos hospedeiros e 
reservatórios infectados (11).  
  
Vacinação em Portugal 
 
As vacinas disponíveis contra a leptospirose são constituídas por células 
inteiras inactivadas que devido à presença de lipopolisacarídeos (LPS), 
conferem uma imunidade serovar-específica, predominantemente humoral 
(18). Nos animais, a utilização destas vacinas polivalentes tem atingido o seu 
objectivo, ou seja, proteger o animal da doença, não sendo porém tão eficaz 
nos portadores crónicos (3). 
 
Através do uso da técnica de microaglutinação foi possível concluir quais os 
serovares predominantes em Portugal Continental e na Ilha Terceira, entre 
1987 e 1993, em soros de bovinos e suínos, espécies animais de grande 
relevância na transmissão desta doença ao Homem. Os serovares Hardjo e 
Pomona são os mais prevalentes. Encontram-se também outros serovares 
como Hebdomadis e Tarassovi cuja vacinação se justificaria mais do que no 
caso da Icterohaemorragiae, Canicola e Grippotyphosa. Actualmente, as 
vacinas utilizadas incluem os serovares Hardjo, Pomona, Icterohaemorragiae, 
Canicola e Grippotyphosa (13, 19).   
 
Relativamente aos suínos, foram obtidos resultados positivos em 20,2% dos 
soros examinados, sendo os serovares de maior relevância: Bratislava 
(38,7%), Pomona (23,9%), Cynopteri (17,2%) e Icterohaemorrhagiae (8,4%) 
(20). 
 
No entanto, crê-se que existam reacções cruzadas com serovares dos grupos 
Australis, Cynopteri, Grippotyphosa e Icterohaemorrhagiae associdados a 
animais infectados por Mozdok, serovar patogénico para os suínos, no 
entanto, ainda pouco estudado (20). Estudos de diferenciação genotípica entre 
diferentes serovares do serogrupo Pomona, observaram que devia ser 
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considerada a hipótese de excluir alguns serovares dentro deste grupo, 
nomeadamante o Mozdok, pela elevada similaridade do padrão genotipico (21). 
Relativamente aos canídeos, num estudo realizdo em 1986 na localidade de 
Alijó, Região do Alto Douro, Portugal, verificou-se que 31,1% dos soros eram 
positivos para leptospira, em particular para o serovar Canicola (66,2%), mas 
também Sejroe (20%), Autumnalis (2%), Pyrogenes (3%), Grippotyphosa 
(1,8%), Ballum (1,8%), Copenhageni (0,9%), Bratislava (0,9%), Hebdomadis 
(0,4%) e Tarassovi (0,4%) (19). Relativamente à vacinação de canídeos 
domésticos em Portugal, esta é efectuada maioritariamente nas áreas 
urbanas, com os serovares Canicola e Icterhaemorrhagiae. Consequência do 
uso generalizado da vacinação na Europa Ocidental, observa-se uma 
tendência para o desaparecimento de infecção de canídeos pelo serovar 
Canicola (22). Num estudo recente, em canídeos em França, verificou que os 
soros que foram positivos para Mozdok e Pomona também foram positivos, 
em título mais elevado, para os serovares Bratislava ou Grippotyphosa. No 
entanto, não foi possível concluir que os serovares Pomona e Mozdok se 
encontram em circulação na França, devido à sua baixa prevalência em caes 
(23). 
 
Leptospirose na Região Autónoma dos Açores  
 
Na Região Autónoma dos Açores, em especial nas ilhas de S. Miguel e 
Terceira, a leptospirose assume particular destaque quer no que se refere a 
taxas de incidência (dez vezes superior à do Continente) quer no que se refere 
a taxas de mortalidade médias anuais (cinco vezes superior ao valor 
nacional). Esta situação é parcialmente justificada pelas condições de 
humidade e temperaturas médias características do clima subtropical desta 
zona, favoráveis à disseminação das leptospiras, registando se um maior 
número dos casos de Setembro a Janeiro, períodos de maior pluviosidade e 
humidade na região (13, 19). Estas condições climatéricas, juntamente com a 
vasta densidade de roedores nas ilhas, associadas a uma maior sensibilização 
da população e dos clínicos para a ocorrência desta doença, são factores que 
têm contribuído para um crescente número dos casos detectados (11). Para se 
ter ideia, esta doença foi pela primeira vez reportada na ilha da Terceira em 
1986, através do diagnóstico de três casos clínicos e, uns anos mais tarde, 
mais 11 casos foram identificados (12). Actualmente, há uma média anual de 
20 casos notificados (13), 40% dos quais na Terceira e 45% em S. Miguel, com 
taxas de mortalidade de 8,5% (24). Torna-se por isso necessário encarar esta 
zoonose como uma situação grave, a merecer estudos e sensibilização na 
comunidade médica e científica para o seu apertado controlo e profilaxia 
(11). 
 
Roedores como peça chave na transmissão desta doença 
 
Os reservatórios naturais das leptospiras são os animais selvagens, em 
particular os roedores, e os animais domésticos, comumente bovinos e 
suínos, que após a infecção, podem tornar-se portadores renais crónicos. A 
infecção humana é acidental, e geralmente ocorre após o contato direto ou 
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indireto com urina de animais leptospirúricos. Em 2001, demonstraram pela 
primeira vez em Portugal que os roedores eram as espécies mais 
incriminadas a nível da transmissão da doença, representando o 
reservatório principal, devido à proximidade desta espécie aos humanos 
(25). 
 
Existem neste arquipélago, três espécies de roedores: o rato doméstico (Mus 
domesticus), a ratazana castanha (Rattus norvegicus) e a ratazana negra (R. 
rattus), sendo as duas primeiras espécies mais comuns em alturas de 250 a 
500 m e a ratazana negra a espécie dominante em alturas superiores a 500 m 
(25). A prevalência de Leptospira spp. é maior no rato doméstico (valores na 
ordem dos 73%), seguida pela ratazana castanha (56,4%) e pela ratazana 
negra (com 55,4%) (19). Quanto aos serogrupos de L. interrogans sensu lato 
presentes nos Açores, o mais prevalente é o Ballum (80%), apenas 
identificado no rato doméstico, seguido do Icterohaemorrhagiae (20%) mais 
associado às ratazanas. Muito menos frequente é o serogrupo Sejroe (1,7%) 
que foi apenas encontrado numa ratazana negra, num estudo que incluía 35 
ratos domésticos, duas ratazanas castanhas e 22 ratazanas negras. De entre 
estes serogrupos, o mais frequentemente detectado no Homem é o Ballum 
(50%), seguido do Icterohaemorrhagiae (39%) e Sejroe (9%), o que mostra 
a importância do rato doméstico na transmissão desta doença ao homem. O 
facto de nos bovinos encontrarmos uma reactividade baixa aos serogrupos 
Ballum e Icterohaemorrhagiae (<10%) comprova que é nos roedores que 
mais recai a transmissão destes agentes (25). 
 
Neste mesmo estudo, concluiu-se que os ratos domésticos eram apenas 
hospedeiros renais do serovar Arborea; que as ratazanas castanhas eram 
apenas hospedeiros do serovar Icterohaemorrhagiae e que as ratazanas 
negras eram hospedeiros dos três serovares presentes (Arborea, Copenhageni 
e Icterohaemorrhagie). São no entanto, os ratos domésticos, os que 
apresentam a maior taxa de infecção, provavelmente devido à sua elevada 
densidade populacional. Ainda se verificou que os machos sexualmente 
activos apresentavam uma maior taxa de infecção, provavelmente justificado 
pelo seu maior território e movimentos mais alargados, em particular, na 
época reprodutiva. Este comportamento, em conjunto com uma estratégia 
sexual poligâmica, promove o contacto intra e inter específico, aumentando o 
risco de exposição a múltiplas fontes de infecção. Conclui-se que os 
programas de controlo devem incidir maioritariamente sobre os ratos 
domésticos adultos nas áreas peri-domésticas, antes da época de 
acasalamento (25).  
 
A elevada ocorrência de roedores no arquipélago dos Açores é justificada pela 
existência de recursos essenciais em abundância (alimento, água e abrigos) 
associada a práticas inadequadas de controlo, saneamento e protecção pouco 
eficazes. As habitações são também um ponto problemático, uma vez que, na 
sua maioria, são do tipo moradia, com terrenos circundantes ou quintal, sendo 
que estas áreas envolventes representam um maior risco de colonização, caso 
não sejam cumpridas as regras básicas de construção e higienização. A 
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proximidade das actividades económicas às habitações e outros equipamentos 
permite ainda a existência de corredores de passagem entre mosaicos 
populacionais de roedores (19). 
 
No contexto agro-pecuário, o risco acrescido de infecção por leptospirose 
está associado não só ao modo de divisão das parcelas nas áreas de 
pastagem (muros de pedra solta e sebes vegetais) mas também à presença 
de estruturas de apoio como parques de espera/alimentação, bebedouros, 
silos e armazéns nas explorações de regime extensivo ou semi-extensivo. É 
também problemática a existência de explorações agropecuárias em regime 
intensivo localizadas na proximidade de núcleos urbanizados. As culturas 
agrícolas são também uma importante fonte de alimento para os roedores, 
em particular, a de milho e batata que ocupam a maior superfície. O processo 
de armazenamento temporário artesanal da batata, em silos de conservação 
cobertos com lona e terra, denominado “serra”, representa um recurso 
essencial para os roedores. Estas “serras” mantêm-se geralmente no campo 
cerca de 60 a 90 dias, sendo o risco maior quando são abertas para retirar 
fracções de produto para escoamento, permanecendo os alimentos rejeitados 
na terra durante longos períodos. O mesmo acontece com o milho de 
forragem para alimentação do gado, que é armazenado em silos de superfície, 
de modo artesanal, permanecendo no campo por extensos períodos, 
libertando odores e atraindo pragas (16). Para além dos cuidados a ter nestas 
áreas específicas, é também importante a realização de uma boa gestão de 
lixos, alguns dos quais provocados pelos próprios agricultores como sacos de 
adubo, rações e plásticos das silagens, matéria para os ninhos dos ratos e 
poluidores da paisagem. É ainda relevante incentivar a limpeza das ribeiras, 
de modo a evitar que os roedores se instalem junto destas, contaminando a 
água, um elemento fundamental na transmissão da doença (11). 
 
Controlo químico de roedores 
 
Apesar dos cuidados de maneio relativos a roedores, o controlo desta praga é 
efectuado essencialmente através de agentes químicos, utilizados por 67,6% 
dos indivíduos inquiridos no estudo (11), sendo que nos casos da actividade 
agropecuária, 82,3% dos agricultores e 81,1% dos lavradores optam pelo uso 
de iscos. Verifica-se ainda uma tendência nas práticas preventivas, sendo as 
medidas aplicadas nos locais a proteger e envolventes, mesmo sem que sejam 
observados vestígios da presença de roedores. A aplicação dos iscos 
rodenticidas é maioritariamente mensal ou trimestral, sendo a frequência 
mais elevada no caso dos agricultores. 
 
Desde a década de setenta que os Serviços Agrícolas da Secretaria Regional 
de Desenvolvimento Agrário em Portugal têm vindo a desenvolver um 
importante papel no controlo de roedores, através da realização de acções de 
desratização e divulgação de informação (folhetos e manuais práticos para 
maneio das espécies invasoras) junto da população. Actuam de forma directa 
através da aplicação de isco rodenticida nas zonas consideradas críticas em 
dois períodos do ano, Primavera e Outono e na assistência a entidades que o 
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solicitem. Actuam também de uma forma indirecta, disponibilizando iscos aos 
Municípios e Juntas de Freguesia e à população a preço estipulado (16). É 
importante salientar os riscos ambientais associados a estas campanhas de 
desratização, nomeadamente as potenciais intoxicações primárias, caso o 
animal consuma um isco que não lhe era destinado, ou secundárias, caso 
consuma um roedor que tenha ingerido o isco raticida, sendo este último o 
mais comum nas aves de rapina. De notar que as intoxicações podem ter 
repercussões graves no equilíbrio dos ecossistemas e das populações, em 
particular se houver morte dos predadores com consequente proliferação de 
pragas. Assim, torna-se importante que a realização desta acções seja 
efectuada de modo continuado, para um maior e mais apertado controlo do 
número de roedores (11). 
 
Dificuldades no controlo 
 
O controlo de roedores é um processo complexo e desafiante pelas seguintes 
razões: antropogénica, com actividades como a agricultura, pecuária e 
indústria, que alteram a paisagem e ecossistemas naturais; biológica, uma vez 
que estes animais são espécies comensais e invasoras, eficazes na predação, 
com elevado sucesso reprodutivo e agressivamente competitivas. Têm uma 
grande capacidade de adaptação comportamental de densidade-dependência, 
o que lhes permite reagir adequadamente às adversidades do meio. 
Adicionalmente, têm uma elevada capacidade de dispersão, que lhes permite 
ocupar os mais variados sistemas ecológicos, constituindo uma ameaça à 
biodiversidade, em particular, nos ecossistemas insulares. Como manifestam 
desconfiança e neofobia, isto é, medo ao que é novo, nomeadamente 
alimentos, associam os efeitos metabólicos destes com a sua ingestão, 
manifestando aversão aos iscos, aspecto que pode persistir durante meses. 
Algumas fracções populacionais chegam inclusivamente a desenvolver 
resistência fisiológica aos rodenticidas; ecológica, uma vez que tanto as 
características geomorfológicas e climáticas, como os baixos índices de 
predação e competição para os roedores lhes são favoráveis; económica, que 
se traduzem em infra-estruturas deficitárias, processos de armazenamento 
inadequados, insuficiente higienização dos espaços e equipamentos, 
saneamento e recolha deficitária de resíduos, protecção inadequada das 
culturas agrícolas e da actividade pecuária; organizacional e técnica, devido à 
inexistência de programas de controlo efectivos, insuficiência de 
conhecimentos técnicos, gestão de informação descentralizada e desarticulada 
bem como lacunas na avaliação do impacto espacial e temporal dos roedores 
nas sociedades; social e ética, factores que abordam a metodologia e a 
justificação para a realização de medidas de controlo e impacto na saúde 
pública (16). 
 
Acções de sensibilização à população 
 
Nos últimos anos, tem-se observado uma maior sensibilização dos médicos e 
enfermeiros, no que diz respeito ao diagnóstico e prevenção desta doença (11). 
Estas acções conduziram a importantes avanços científicos, em particular no 
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que diz respeito ao diagnóstico, sendo actualmente possível o diagnóstico 
laboratorial por aglutinação microscópica sobre lâmina nos hospitais de Ponta 
Delgada e de Angra do Heroísmo, bem como o diagnóstico por reacção em 
cadeia da polimerase (PCR) na Unidade de Genética e Patologia Molecular do 
hospital do Divino Espírito Santo (19). Também a população em geral tem sido 
alvo de campanhas de sensibilização, em especial os trabalhadores agrícolas 
dos serviços municipais, dos portos e dos matadouros, no que respeita a 
cuidados de higiene e segurança no trabalho, como o uso de vestuário 
apropriado (botas e luvas), mas também através da educação sanitária das 
populações (lavagem frequente das mãos) e pela vacinação de grupos de 
risco em áreas endémicas (11, 18). 
 
A importância da vacinação nos Açores 
 
A leptospirose nos Açores raramente provoca a morte dos animais. No 
entanto, estes tornam-se reservatórios da doença e potenciais fontes de 
contágio para os humanos. Deste modo, o correcto tratamento e gestão dos 
animais domésticos (e de pecuária) constitui uma medida fundamental de 
economia pecuária mas também no sentido de assegurar uma boa saúde 
pública, humana e animal. 
 
No setor pecuário as leptospiroses podem ser responsáveis por perdas 
econômicas importantes; nos bovinos influenciam negativamente o potencial 
reprodutivo e produtivo, causando aborto, mortalidade à nascença, 
infertilidade. Podem também causar mastite clínica ou subclínica. O 
diagnóstico preciso da infecção em bovinos depende do isolamento e 
tipificação da serovariedade mas devido à dificuldade na obtenção de 
resultados conclusivos, o uso das vacinas comerciais acaba por ser uma 
medida profilática ineficiente, uma vez que contem várias serovariedades. No 
entanto, a vacinação continua a ser a melhor ferramenta disponível para o 
controle da leptospirose em bovinos, pois reduz a ocorrência da infecção e os 
problemas reprodutivos relacionados com a infeçcão (26). Nomeadamente nos 
canídeos, a vacinação dos cães é indispensável para evitar a sua infecção e 
posterior contágio aos donos, que estão muito suspectiveis devido à sua 
proximidade. 
 
Relativamente à vacinação humana, apesar de haver exemplos na China, 
França e América Latina, continua a haver algum cepticismo uma vez que esta 
deve incluir as estirpes da região, mas ainda não foi efectuado o isolamento 
das serovariedades humanas, dado que as pessoas morrem rapidamente, 
havendo portanto necessidade de se proceder a culturas nos hospitais (11). 
Outra complicação no diagnóstico desta doença é o facto de acabar por ser 
confundida com uma gripe devido à similariedade da sintomatologia.  
O grande problema das vacinas para leptospirose em humanos é serem 
limitadas a específicos serovares e é portanto necessário desenvolver 
vacinas com um espectro mais amplo, o que representa um grande desafio 
sobretudo nas áreas endémicas. Em alguns países da America do sul, da Asia 
e da Europa, as vacinas são oferecidas aos trabalhadores de alto risco, como 
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por exemplo os trabalhadores de arroz em Itália e em Cuba, mas não são 
usadas por exemplo nos Estados Unidos, uma vez que as vacinas disponíveis 
no mercado provocam um inchaço doloroso. A única vacina inactivada 
disponível desde 2006 encontra-se em Cuba, mas tem um curto período de 
imunidade e efeitos adversos. Na China, no Japao e no Vietname, esta a ser 
usada uma vacina morta para prevenção da leptospirose (27).  
 
Novas técnicas de DNA recombinante e diferentes estratégias de vacinação 
estão a ser desenvolvidas para explorar antigénios, proteínas e genes que 
podem ser potenciais candidatos na elaboração de vacinas que sejam mais 
seguras e mais eficientes. Actualmente, a investigação relacionada com a 
leptospirose tem como principal objectivo a elaboração de vacinas mais 
eficazes, descobrindo antigénios conservados que confiram protecção a longo 
termo e contra um espectro alargada de serovariedades, fornecendo 
proteçoes cruzadas conta diferentes serovares patogénicos (27). 
 
Conclusão 
 
O último estudo realizado em Portugal demonstra que as vacinas usadas 
neste país imunizam, em regra geral, contra os serovares mais 
prevalentes(20). Apesar do crescente número de casos reportados de 
leptospirose humana em Portugal, a situação parece estar longe de 
corresponder à realidade. É fundamental a realização de estudos mais 
abrangentes e a implementação de um sistema de monitorização da doença 
no país, que permitam confirmar a prevalência deste agente patogénico e 
verificar se houve introdução de novos serovares no território nacional, de 
forma a compreender epidemiologicamente a doença, assim como a eficácia das 
medidas de controlo utilizadas. 
 
A transmissão da leptospirose está frequentemente associada a roedores, 
cujo seu controlo é um ponto crítico na prevenção de novos casos, no 
entanto, todos os animais são susceptíveis à doença, podendo actuar como 
uma fonte de infecção e contágio. Para o efeito são recomendadas 
desratizações frequentes com colheita de amostras para análise bem como a 
limpeza dos terrenos agrícolas que constituem fontes de alimento e abrigo 
para os hospedeiros. Sugere-se também a realização de vacinação anual dos 
animais domésticos bem como a promoção, educação e sensibilização dos 
grupos de risco e da população em geral. Os casos de leptospirose em 
Portugal, assim como no resto da Europa poderão aumentar nos próximos 
anos devido a vários fatores: alterações climáticas, como o aquecimento 
global e inundações causadas por grandes chuvas, aumento da população de 
roedores nas áreas urbanas e que estão em estreito contacto com os 
humanos, crescimento da população humana e subsequente urbanização das 
áreas rurais, e aumento das viagens intercontinentais (28). 
 
É importante que as fontes de infecção no caso específico da leptospirose 
humana devam ser identificadas para permitir a eliminação adequada da 
origem ou, no mínimo, a redução da exposição, alertando as autoridades de 
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saúde pública e a população acometida. 
Para melhorar a prevenção e o diagnóstico precoce desta doença 
potencialmente fatal, a informação deve ser fornecida a ambos, médicos e ao 
público em geral de forma aumentar a consciencialização para esta zoonose. 
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