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INTRODUÇÃO

A leptospirose é uma zoonose reemergente com
distribuição mundial, que afeta o Homem e
animais (domésticos e selvagens), sendo
provocada pela infeção por espécies
patogénicas do género Leptospira1. O habitat
natural das leptospiras patogénicas é o rim,
sendo excretadas na urina para o meio
ambiente. As leptospiras são mantidas na
natureza pela adaptação de certos serovares a
espécies específicas de mamíferos
(hospedeiros reservatórios), nos quais o agente
provoca resposta imunológica reduzida2,3. As
espécies de mamíferos selvagens são
essenciais para a manutenção de leptospiras
patogénicas no ambiente, podendo representar
uma importante fonte de infeção para o
Homem e animais domésticos, daí a
necessidade de conhecer quais os serovares
patogénicos que circulam em determinadas
áreas geográficas4.

MÉTODOS

Amostras séricas de 223 javalis (Sus scrofa), 15
ouriços-cacheiros (Erinaceus europaeus), 6
corços (Capreolus capreolus), 2 lobos ibéricos
(Canis lupus signatus) e 49 peixes
(Pseudochdrostoma duriense, Luciobarbus
bocagei e Squalius carolitertii). provenientes do
norte de Portugal, foram analisados para
pesquisa de anticorpos anti-Leptospira através
da técnica de referência, o Teste de Aglutinação
Microscópica (MAT), utilizando uma bateria de 16
serovares patogénicos de Leptospira.

Agradecimentos

Este trabalho é financiado Fundos Nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia no âmbito
do projeto UID/AGR/04033/2019, e pelo Projeto de I&D INTERACT - Integrative Research in Environment, Agro-Chain
and Technology, n.º da operação NORTE-01-0145-FEDER-000017, na sua linha de investigação intitulada BEST, co-
financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do NORTE 2020 (Programa
Operacional Regional do Norte 2014/2020).incluindo pelas Bolsas de Investigação BI/UTAD/INTERACT/BEST/223/2016
(Nunes-Pereira, M.) e BI/UTAD/INTERACT/BEST/224/2016 (Faria, A.S.).

Referências Bibliográficas

1. Bharti, A.R., Nally, J.E., Ricaldi, J.N., Matthias, M.A., Diaz, M.M., Lovett, M.A., Levett, P.N., Gilman, R.H., Willig, M.R., Gotuzzo, E. &
Vinetz, J.M. 2003. Leptospirosis: a zoonotic disease of global importance. Lancet Infectious Diseases 3, 757-771.
2. Little, T. W. A. 1986. Changes in our understanding of the epidemiology of leptospirosis. In: The Present State of
Leptospirosis Diagnosis and Control. Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, pp 149-173.
3. Paiva-Cardoso, M. N. 2009. Epidemiological importance of rodents as reservoirs of Leptospira in Maronesa cattle
farms in Trás-os-Montes region. Dissertação de Doutoramento para obtenção do grau de Doutor em Ciências
Veterinárias. UTAD, Vila Real.
4. Haake, D. A., Levett, P. N. 2015. Leptospirosis in Humans. Current Topics in Microbiology and Immunology; 387:65–97.

#Ilustração 1 _ Os roedores são reservatórios primários de leptospiras
patogénicas, sendo a principal fonte de contaminação do solo e águas, assim
como uma importante fonte de infeção para outros animais selvagens.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Anticorpos anti-Leptospira foram detetados em
mais de 50% dos soros de cada uma das
populações analisadas, os quais mostraram
reatividade específica para 9 serogrupos
diferentes: Pomona, Australis, Autumnalis,
Icterohaemorrhagiae, Ballum, Canicola,
Grippotyphosa, Sejroe e Tarassovi.
O serovar Altodouro (serogrupo Pomona),
recentemente isolado em Trás-os-Montes a
partir de Mus musculus3, foi o serovar que
evidenciou maior taxa de serorreactividade.
Os resultados obtidos revelam que os
mamíferos estudados podem ser uma potencial
fonte de infeção para humanos e outros animais
que habitem o mesmo ecossistema, e que os
peixes podem funcionar como animais
“sentinela” para a presença de leptospiras
patogénicas em ecossistemas aquáticos
dulciaquícolas. Devido à grande diversidade de
hospedeiros e ao caráter zoonótico da
leptospirose, é fundamental o alargamento da
epidemiovigilância a outras áreas em Portugal, e
a outros hospedeiros, com vista à aplicação de
medidas de controlo da doença.


