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Fontes ambientais podem representar um importante papel na infecção do M. 
leprae e na transmissão da doença. Estudos apontam a água como um 
reservatório do bacilo, permitindo que o mesmo permaneça infeccioso após 
longos períodos fora do corpo humano. O objetivo do trabalho foi detectar a 
presença do M. leprae na bacia hidrográfica do Rio Aurá, localizada no Estado do 
Pará e utilizada pela população ribeirinha da região. Foram realizadas seis coletas 
de amostras de águas superficiais em sete diferentes pontos durante vazante e 
enchente, sendo 14 amostras em cada coleta, totalizando 84 amostras. As 
amostras foram filtradas em membrana por bomba de vácuo, com posterior 
recuperação bacteriana por submersão em PBS. Do sobrenadante foi realizada a 
extração de DNA e amplificação da região da subunidade A da girase do DNA do 
M. leprae por meio da reação em cadeia da polimerase (PCR). Para visualização 
do fragmento foi feito eletroforese em gel de agarose 2,0% em TBE 1X. Foi 
realizado sequenciamento da região da subunidade A da girase do M. leprae para 
todas as amostras positivas na PCR.  Dos resultados da PCR e sequenciamento, 
13% das amostras (11 de 84) foram positivas. Das amostras positivas, 72,7% (8 
de 11) foram coletadas na vazante. Entre as amostras coletadas no verão 
amazônico (maio a novembro), 28,6% foram positivas (8 de 28), enquanto as 
coletadas no inverno (dezembro a abril), somente 5% foram positivas (3 de 56), 
p=0,005. Nenhum ponto foi positivo na vazante e enchente na mesma coleta, 
sendo com maior positividade os pontos mais distantes da região metropolitana 
de Belém, os quais são mais próximos da população ribeirinha. O período de 
verão e o baixo nível de água influenciaram na positividade para o DNA do bacilo. 
Quanto mais próximos dos ribeirinhos, os quais usam os recursos hídricos para 
obtenção de água para consumo, atividades de recreação e pesca, maior a 
detecção do DNA do M. leprae, podendo representar um aumento de chance de 
infecção com o bacilo. 
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