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444...   DDDIIISSSCCCUUUSSSSSSÃÃÃOOO   

 

Em meados da década de 80, em municípios da região de Campinas no 

Estado de São Paulo, situados nas proximidades das bacias dos rios Atibaia e 

Jaguari, foram registrados vários casos fatais de Febre Maculosa Brasileira, 

passando a ser considerada importante área endêmica (BRANCHINI et al., 

1988; DEL GUERCIO et al., 1997; LIMA et al., 2001). Amblyomma cajennese é 

considerado o principal vetor da FMB (DIAS; MARTINS, 1939), sendo o 

carrapato que mais ataca o homem nas regiões onde a doença é registrada. 

Nos Estados de São Paulo e de Minas Gerais, os casos de FM são registrados 

predominantemente no segundo semestre, quando ninfas e adultos são 

abundantes, guardando, aparentemente, uma relação com o ciclo de vida desta 

espécie de carrapato (GALVÃO, 1988, LIMA et al. 1995). 

Visando contribuir para o entendimento do ciclo das riquetsioses na 

região endêmica de Campinas, no presente estudo, foram realizadas pesquisas 

sobre a presença de riquétsias do Grupo da Febre Maculosa (GFM) em 

carrapatos A. cajennense e coágulos sanguíneos de pacientes com 

sintomatologia de FMB, procedentes de vários municípios daquela região. 

Admite-se, em geral, que as ninfas de A. cajennense apresentem valor 

epidemiológico na transmissão de patógenos superior ao das demais fases 

evolutivas. Em relação às larvas, as ninfas apresentam maiores chances de 

veicularem as bactérias, pois podem adquirir a infecção em repasto prévio, 

realizado durante a fase larval (transmissão transestadial), ou serem originárias 

de larvas infectadas pelo mecanismo de transmissão transovariana. Em 

relação aos adultos, as ninfas têm a vantagem de apresentar tamanho menor, 

picadas menos doloridas e se tornando perceptíveis apenas após algumas 

horas de fixação, tempo favorável para a transmissão das bactérias para o 

hospedeiro. Entretanto, os adultos, por apresentarem maior número de 

alimentações prévias oferecem, potencialmente, maiores chances de serem 

encontrados naturalmente infectados. Por esta razão, neste projeto, investiu-se 

no isolamento de riquétsias do GFM a partir desta forma evolutiva do carrapato.  
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Através de cultura em células Vero e avaliação pela reação de 

imunofluorescência indireta (RIFI), foi possível detectar nove lotes de 

carrapatos positivos para riquétsias do GFM, dentre os 75 examinados (12%). 

Este resultado pode ser considerado satisfatório, pois, LEMOS 1996, 

utilizando-se da mesma metodologia, registrou três lotes de carrapatos 

positivos dentre os 57 analisados. Um dos isolados foi obtido partir de A. 

cajennense e os outros dois de Rhipicephalus sanguineus e de Amblyomma 

cooperi, todos coletados no município de Pedreira, localizado na região 

presentemente estudada. Estas duas espécies devem, provavelmente, estar 

envolvidas no ciclo enzoótico das riquétsias.  

Dentre os nove lotes positivos para riquétsias do GFM, através da 

cultura em células Vero, cinco puderam ser confirmados pela PCR como 

organismos do gênero Rickettsia (genes gltA ) e apenas dois para o GFM 

(gene ompA), sugerindo a circulação de mais de um tipo de riquétsias na 

região. Para a confirmação da negatividade verificada na PCR das outras cinco 

amostras positivas pela cultura, alguns procedimentos poderão ser adotados: 

a) PCR seguido de Southern blotting o qual poderá permitir a visualização de 

material amplificado, porém, que se apresentava em baixa concentração de 

DNAg; b) PCR do material fixado nas lamínulas positivas do “shell vial”, com 

alta concentração de riquétsias, resultante do cultivo em células Vero, segundo 

metodologia utilizada por SERRANO et al., 1999 ou, ainda, c) extração de DNA 

de outras alíquotas dos correspondentes lotes de carrapatos e PCR 

empregando outros “primers” sugeridos pela literatura, que envolvam a técnica 

do “nested – PCR” (SCHRIEFER et al., 1994 ), mais sensível do que o 

presentemente utilizado.  

Com emprego do cultivo em células Vero, registraram-se freqüências 

mínimas de carrapatos positivos (FMCP) por riquétsias GFM que variaram 

entre zero e 0,99%, conforme a localidade estudada. A taxa global calculada 

para as três localidades foi igual a 0,60%. Os valores da FMCP obtidos pela 

PCR foram variáveis, conforme o gene e a localidade investigada. A FMCP 

global para riquétsias do GFM foi igual 1,21% (item 3.2.1). 
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Verifica-se, portanto, que os valores obtidos por PCR são superiores àqueles 

obtidos por RIFI, indicando que a técnica molecular foi o instrumento mais 

sensível para a detecção de infecção nos carrapatos.  

Embora a busca da identificação de riquétsias GFM (ompA) seja 

prioridade para o esclarecimento da epidemiologia da FM na região estudada, 

todos os produtos amplificados, do gene gltA e do ompA, serão oportunamente 

submetidos ao seqüenciamento. Esta prática é adotada por centros de 

pesquisas em riquétsias, pois, nem sempre é possível a amplificação do gene 

ompA (SCOLA, RAOULT, 1997) e, alternativamente, o seqüenciamento do 

gene gltA pode revelar riquétsias do GFM. Alguns dados de literatura permitem 

prever o encontro de Rickettsia rickettsii, responsável pela doença norte-

americana Febre Maculosa das Montanhas Rochosas (WALKER, 1995), nos 

carrapatos ora em estudo. Consta, na literatura, a tipificação de um isolado 

obtido de carrapato A. cajennense em 1933/ SP-Brasil, através da 

microimunofluorescência por PHILIP et al. 1978, classificada como pertencente 

ao sorotipo R. rickettsii, grupo R-like. EREMEEVA et al., 2001 identificaram 

genéticamente uma cepa de origem brasileira, isolada provavelmente de 

carrapato entre as décadas de 30-40. Os autores utilizaram PCR para a 

amplificação de fragmento do gene ompA e sua digestão por duas enzimas de 

restrição, e o isolado o brasileiro apresentou similaridade com R. rickettsii. O 

problema é que a classificação de riquétsias com utilização do gene ompA e 

digestão por enzimas de restrição (PCR/RFLP) permite a diferenciação de 

somente nove dentre as espécies do GFM e, hoje, sabe-se da existência de 

mais de 20. Atualmente, tem sido recomendado PCR/RFLP com duas 

amplificações (genes ompA e ompB) e utilização de várias enzimas de 

restrição que permitem a discriminação de um maior número de espécies, 

embora vários isolados possam apresentar um mesmo perfil na corrida 

eletroforética. Recomenda-se, também, para uma definição acurada, a inclusão 

de todas as espécies e cepas num mesmo gel para efeitos de comparação 

(SCOLA; RAOULT, 1997). As cepas analisadas nos dois estudos acima citados 

encontram-se tombadas em laboratório norte-americano.  
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Entretanto, não será surpresa o encontro, em nosso material, de outras 

espécies de riquétsias do GFM ou não, pois, HORTA, 2002, através da análise 

de genes riquetsiais (omp A ou gltA), constatou a presença de Rickettsia felis 

(GFM, patogênica) em pulgas e de Rickettsia belli (não patogênica, não 

enquadrada no GT ou GFM) em carrapatos Amblyomma cooperi, colhidos no 

município de Pedreira, situado na mesma região endêmica. 

É interessante lembrar que, LEMOS et al., 1996, isolou riquétsia do GFM 

a partir de um exemplar de A. cooperi colhido sobre capivara que, 

experimentalmente, pode manter riquétsias do GFM na circulação. 

Considerando-se, que exemplares desta espécie de carrapato raramente tem 

sido encontrado picando o homem ou outros vertebrados (FAMADAS et al. 

1997) e que, até o momento, nenhuma riquétsia foi isolada a partir de 

capivaras na natureza, tanto o papel deste reservatório quanto o de A. cooperi 

no ciclo zoonótico da FMB não estão bem esclarecidos. 

As taxas de carrapatos A. cajennense infectados por riquétsias GFM, 

verificadas através da PCR no presente trabalho, indicam que estes carrapatos 

devem, de fato, estar envolvidos na circulação de riquétsias na região 

estudada. É possível que esta espécie de carrapato por apresentar baixa 

especificidade parasitária, principalmente nas fases de larva e de ninfa, se 

infectem ao picar reservatórios silvestres (roedores, capivaras e outros) e que 

sua população, nos ecótopos artificiais, seja mantida por eqüinos seu principal 

hospedeiro. A transmissão transovariana e transestadial de riquétsias do GFM 

entre os carrapatos (MONTEIRO; FONSECA, 1932, HORTA, 2002) pode 

assegurar a manutenção de sua infecção, mesmo na ausência de reservatórios 

competentes. O homem, acidentalmente, pode se infectar. 

 Nos coágulos de pacientes com clínica compatível com FMB 

procedentes de municípios da região endêmica em estudo, foi pesquisada a 

presença de riquétsias através da PCR e Southern blotting. Em investigação 

previamente realizada, apenas uma das amostras (município de Arthur 

Nogueira), dentre as 20 analisadas, apresentou positividade para riquétsias do 

GFM quando inoculada em cultura de células Vero. Todas as demais 
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apresentaram resultados negativos na sorologia (RIFI) e na cultura, conforme 

consta da Tabela 1. Através das técnicas moleculares foi possível detectar 

riquétsias em 19 destas amostras e quatro das quais foram confirmadas como 

do GFM, quando da pesquisa do gene ompA. Todas as PCR positivas geraram 

fragmentos de tamanhos esperados para os genes investigados (gltA, ompA e 

ompB) que hibridaram com sondas específicas na Southern blotting (Figuras 8 

e 9).  

Na Tabela 1, pode-se verificar que as amostra de sangue de 15 

pacientes foram colhidas até, aproximadamente, o sexto dia após o início dos 

sintomas. Admite-se que, de maneira geral, que a soroconversão para 

riquetsioses ocorra durante a segunda semana após início dos sintomas 

(SCOLA; RAOULT, 1997) o que pode explicar a sorologia negativa registrada 

previamente. Nos demais casos, com igual sorologia negativa, o sangue foi 

colhido em um período em que, teoricamente, o aparecimento de anticorpos já 

deveria ter ocorrido. Uma das justificativas pode ser o fato de que nas reações 

de IFI tenham sido utilizados antígenos norte americanos (Rickettsia rickettsii, 

cepa Sheila Smith), resultando em testes não suficientemente sensíveis e 

específicos para detectar anticorpos contra riquétsias locais. 

Os primers utilizados para detecção de fragmento do gene gltA, comum 

aos microorganismos do gênero Rickettsia, parecem não terem sido 

adequados para acessar este gene nas riquétsias locais, pois, apenas 12 

amostras dentre as 19 PCR/Southern positivas puderam ser detectadas 

(Tabela 8). As amostras de números quatro e 16 (gltA +), não apresentaram 

produtos amplificados nas pesquisas dos genes ompA (GFM) e ompB (GFM e 

GT). Este achado pode significar a detecção de riquétsias não enquadradas no 

grupo tifo (GT) e no grupo da febre maculosa (GFM) como, por exemplo, 

Rickettsia belli sabidamente presente na região (Horta, 2002). Os primers 

utilizados na detecção do gene ompB (GT e GFM) permitiram verificar 

positividade em 15 das amostras analisadas. Dentre estas, hipoteticamente, 

aquelas amostras que não amplificaram para o gene ompA (GFM) podem se 

referir a riquétsias do GT. Porém, como a não amplificação de ompA em 
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amostras de pacientes podem ocorrer é recomendado o seqüenciamento de 

produtos do gene gltA amplificados para o diagnóstico final (SCOLA; RAOULT, 

1997). 

O Southern blotting, além de confirmar os produtos das PCR pode, nos 

presentes experimentos, revelar a positividade de PCR em alguns casos 

(amostras 2, 12 e 16) onde não foi possível a visualização dos produtos em gel 

de agarose, possivelmente, em função da baixa quantidade de DNAg presente 

nas amostras. Mostra-se, portanto, um instrumento necessário para a 

confirmação de diagnóstico, especialmente nos casos em que a clínica for 

compatível para FM e com resultados negativos na sorologia e na PCR. 

A maioria das amostras humanas, ora analisadas, foram colhidas 

durante um período favorável à detecção de riquétsias no sangue do paciente. 

De fato, como exposto acima, DNAg de riquétsias foi detectado em 

praticamente todas as amostras através da utilização de PCR. Entretanto, 

somente a amostra colhida do paciente do município Arthur Nogueira, havia 

resultado em cultura positiva. O fato deste paciente não ter sido previamente 

submetido a antibioticoterapia (Tabela 1) pode ter contribuído para viabilizar a 

multiplicação das riquétsias na cultura de células. Para os demais pacientes, 

com exceção de um residente em Campinas (no 4), não há informações 

precisas sobre o uso ou não de antibióticos antes da colheita de sangue. Desta 

forma, o uso de antibiótico pelo paciente atuando como fator negativo para o 

crescimento das riquétsias, no presente estudo, não pode ser devidamente 

avaliado. Embora, a cultura em células Vero com utilização do sistema “shell 

vial” favoreça a multiplicação e concentração das riquétsias, outros fatores 

podem inibir ou inviabilizar o crescimento destes microorganismos, como por 

exemplo, as condições de acondicionamento e transporte, a concentração de 

antibióticos aplicados na cultura celular e o período da colheita de sangue, 

entre outros. Qualquer um destes fatores, ou mesmo vários deles, podem ter 

contribuído para os resultados negativos, verificados nas amostras analisadas. 

As técnicas moleculares ora empregadas (PCR/Southern blotting) 

mostraram-se de eficiência incomparavelmente superior em relação às 
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convencionais (cultura e RIFI) para a detecção de riquétsias. Embora estas 

técnicas moleculares sejam financeiramente dispendiosas, é recomendável sua 

introdução nos laboratórios de referência de riquétsias, especialmente nos 

casos não conclusivos, seguindo a tendência mundial dos principais centros de 

pesquisas e laboratórios de Saúde Pública (SCOLA; RAOULT, 1997, 

TZIANABOS et al. 1989). As tentativas de isolamento de riquétsias locais, 

através de técnicas de cultivo, devem ser mantidas visando facilitar a 

caracterização das espécies, ou de cepas, e a obtenção de antígenos a serem 

utilizados nos testes sorológicos. Certamente, a RIFI, amplamente utilizada por 

laboratórios de referência, deve permanecer como importante instrumento nos 

trabalhos de rotina e nas pesquisas soroepidemiológicas, facilitando a 

discriminação dos grandes grupos de riquetsioses (GT e GFM).  

O fragmento do gene ompB, amplificado a partir da amostra do paciente 

do município de Arthur Nogueira, foi clonado e seqüenciado, apresentando 

similaridade de 98% com Rickettsia rickettsii (GenBank, gi/46393). Esta é a 

primeira caracterização molecular de riquétsia isolada de paciente do Estado 

de São Paulo e, ao que se sabe, a primeira em laboratório nacional. Rickettsia 

rickettsii foi detectada por métodos moleculares em amostra de paciente do 

Estado de Minas Gerais, em um Centro Francês de pesquisa em riquétsias, 

porém, a seqüência de bases não foi apresentada no trabalho publicado 

(RAOULT et al., 2001) e também não foi disponibilizada no GenBank. É 

interessante ressaltar que no mesmo trabalho, os autores caracterizaram 

adequadamente Rickettsia felis, também em sangue de pacientes procedentes 

de Minas Gerais que apresentavam sintomatologia compatível com FM e 

sorologia positiva contra antígenos de R. rickettsii e de R. felis. A epidemiologia 

da riquetsiose causada por R. felis (Pseudotifo da Califórnia) é bastante distinta 

daquelas provocadas pelas demais riquétsias patogênicas do GFM, sendo 

transmitida por pulgas de cães e gatos (Ctenocephalides spp). É possível que a 

distribuição desta riquetsiose no Brasil seja ampla, pois, R. felis foi descrita em 

pulgas coletadas na mesma região endêmica paulista em estudo (HORTA, 

2002) e em duas outras áreas mineiras, também positivas para FM (OLIVEIRA 
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et al., 2001; VIANNA, 2002). Portanto, é imprescindível o sequenciamento e a 

análise do material presentemente amplificados pela PCR, que poderá 

contribuir para um melhor entendimento da epidemiologia das riquetsioses no 

Brasil. 

 

 

 


