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INTRODUÇÃO

A leptospirose é uma doença de caráter
zoonótico, reemergente e global, sendo
provocada pela infeção por serovares
patogénicos do género Leptospira1. A doença
afeta a maioria dos mamíferos domésticos e
selvagens, como é o caso dos suídeos,
provocando perdas reprodutivas significativas.
Os suídeos são considerados importantes
hospedeiros de manutenção para leptospiras
pertencentes aos serogrupos Pomona e
Australis, e hospedeiros acidentais de serovares
dos serogrupos Icterohaemorrhagiae,
Grippotyphosa e Tarassovi2.
Em Portugal, o javali (Sus scrofa) é uma espécie
de caça maior de grande valor económico e
gastronómico, em particular na região de Trás-
os-Montes. Nos últimos 30 anos, o aumento
populacional do javali por todo o continente
europeu3 tem vindo a contribuir para a
disseminação de inúmeras doenças infeciosas
com grande impacte económico na produção
suinícola e na saúde pública, entre elas a
leptospirose.
Este trabalho teve como objetivo detetar a
presença de bactérias do género Leptospira em
javalis na região de Trás-os-Montes.
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#Ilustração 1 _ A) Javali abatido em montaria; B) Colheita de tecidos; C)
Gel de eletroforese dos produtos amplificados por PCR (M - marcador
molecular; poços 2 a 12 - amostras; CP - controlo positivo) (fotografias da
autora).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Das amostras analisadas, foi detetado DNA
leptospírico nos tecidos de 64 animais (64+/86;
74,4%).
A deteção de DNA leptospírico nestas amostras,
particularmente em taxas tão elevadas como a
registada, representa um sério risco de infeção
para os caçadores e outros indivíduos que
manipulem as vísceras do animal durante a
desmancha da carcaça.
Os cães de caça também correm um risco
acrescido de infeção, uma vez que durante a
montaria, estes perseguem e tentam imobilizar
o javali através da mordedura. Em algumas
situações, o javali é morto inclusive pelos cães,
que podem consumir partes da carcaça e
vísceras infetadas.
Será importante, numa próxima abordagem,
proceder à sequenciação do DNA amplificado,
de forma a compreender quais as espécies
patogénicas de Leptospira que circulam nesta
população animal, e os seus potenciais
impactes na saúde pública e sanidade animal,
nomeadamente na produção suinícola em
regime extensivo.

MÉTODOS

Em 223 animais analisados, foram colhidas
amostras de tecidos de 86 javalis, as quais
foram sujeitas a extração de DNA seguida de
nested-PCR com recurso a primers específicos
para o gene rrs da região 16S de Leptospira spp.4.


