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RESUMO 
A leptospirose é uma zoonose com distribuição mundial, que afeta o homem e os 
animais domésticos e selvagens, sendo provocada pela infeção por espécies 
patogénicas do género Leptospira. 

O rim é o habitat natural das leptospiras patogénicas, que são disseminadas para 
o ambiente através da urina. Estas são mantidas na natureza pela adaptação de 
determinados serovares a espécies específicas de mamíferos, que atuam como 
reservatórios da bactéria, nos quais o agente provoca uma resposta imunológica 
reduzida. 

Os roedores, bem como outras espécies de animais selvagens tais como o javali 
(Sus scrofa), o ouriço-cacheiro (Erinaceus europaeus), o corço (Capreolus 
capreolus), e outros pequenos mamíferos, são essenciais para a manutenção de 
leptospiras patogénicas no meio ambiente, uma vez que podem excretar 
leptospiras pela urina por longos períodos de tempo, sendo considerados 
reservatórios de estirpes presentes em determinadas regiões geográficas. 
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Estas bactérias podem sobreviver por longos períodos de tempo na água e em 
solos húmidos. Assim, a infeção pode ocorrer por contacto com água, alimentos, 
fómites e solo contaminados com leptospiras patogénicas. 

Na população humana, a leptospirose é considerada uma doença ocupacional, 
afetando principalmente agricultores, pescadores, biólogos da fauna selvagem, 
veterinários, trabalhadores de matadouros e de saneamento básico. As pessoas 
que pratiquem atividades de lazer ou desportos em que ocorra contacto 
prolongado com água, como por exemplo, canoagem, natação ou qualquer outra 
atividade praticada em água doce, estão também particularmente expostas. 

O estudo realizado teve como objetivo a pesquisa de anticorpos anti-Leptospira 
em espécies de mamíferos selvagens e em espécies da ictiofauna dulciaquícola 
presentes em bacias hidrográficas, do norte de Portugal. Este estudo teve como 
particular enfoque a determinação dos presumíveis serovares circulantes na 
região de Trás-os-Montes para avaliar os potenciais riscos para a saúde pública, 
uma vez que nesta área geográfica decorrem muitas atividades de caça e pesca, 
agrícolas e desportos de aventura/turismo. 

 

Métodos 
Efetuou-se a pesquisa de anticorpos anti-Leptospira em amostras séricas 
provenientes de 223 javalis, 15 ouriços-cacheiros, 6 corços, 2 lobos ibéricos (Canis 
lupus signatus) e 49 peixes (Pseudochdrostoma duriense, Luciobarbus bocagei e 
Squalius carolitertii). Os soros foram analisados pela técnica de referência, o Teste 
de Aglutinação Microscópica, utilizando uma bateria de 16 serovares patogénicos 
de Leptospira, correspondendo ao total de 6.136 provas serológicas unitárias 
realizadas. 

 

Resultados e Conclusão 
Foram detetados anticorpos anti-Leptospira 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 and Tarassovi. O serovar Altodouro 
(serogrupo Pomona), recentemente isolado em Trás-os-Montes a partir de Mus 
musculus, foi o serovar que evidenciou maior taxa de serorreactividade. 

Estas populações de mamíferos estudadas possuem uma enorme capacidade de 
adaptação, o que lhes permite circular com facilidade entre zonas rurais e peri-
urbanas, tornando-se uma potencial fonte de infeção para humanos e outros 
animais (selvagens e domésticos) que habitam o mesmo ecossistema. 

Os resultados obtidos revelam que os peixes estão em contato com leptospiras 
patogénicas de serovares isolados em mamíferos, o que constitui um risco 
elevado de infeção para humanos cujas atividades profissionais ou lúdicas estejam 
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ligadas a estes ecossistemas aquáticos dulciaquícolas. Assim, a análise de peixes 
nesta área geográfica revelou-se de extrema valia como indicadores da presença 
de leptospiras patogénicas em águas, funcionando como animais “sentinela”.  

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. 


