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222...   MMMAAATTTEEERRRIIIAAALLL   EEE   MMMÉÉÉTTTOOODDDOOOSSS   

 

 

2.1 Procedência dos materiais 

 

2.1.1 Carrapatos 

 

As localidades nas quais foram realizadas as capturas de carrapatos, 

foram selecionadas de acordo com ocorrências de casos clínicos humanos de 

Febre Maculosa (FM), confirmados pela sorologia, e com levantamentos 

epidemiológicos (LEMOS, 1996, DEL GUERCIO et al., 1997), desenvolvidos na 

Regional de Saúde dos municípios de Campinas, Jaguariúna e Monte Alegre 

do Sul. 

 

a) Fazenda Monte D’Este – Campinas 

Latitude 22º 45’17.6”Sul e longitude 47º 00’40.4”Oeste 

b) Fazenda Santa Júlia – Jaguariúna 

Latitude 22º44’34.0”S e Longitude 46º57’03.3”Oeste 

c) Fazenda Instituto Agronômico – Monte Alegre do Sul 

Latitude 22º41’49.2”S e Longitude 46º 40’21.7”Oeste 

 

A Figura 1 esquematiza as posições geográficas dos municípios no 

Estado de São Paulo, bem como dos principais rios que compõem a bacia 

hidrográfica da região.  

A Figura 2 apresenta as características comuns encontradas nas 

fazendas estudadas, tais como: presença de pastos, sedes e localização 

próxima a rio margeado por mata ciliar. Figura cedida por HORTA, M.C, 2002. 
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Figura 1. Mapa do Estado de São Paulo com os municípios estudados,           

                2003. 
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Figura 2. Fazenda de coleta de carrapatos  a) sede da fazenda;  b) Rio Jaguari 

c) mata ciliar; d) pastagem; e) estrada. São Paulo, 2002.  
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 Os carrapatos adultos foram coletados no período entre novembro de 

1999 a fevereiro de 2000, de acordo com sazonalidade prevista em literatura 

(LEMOS et al., 1997). As capturas foram realizadas pelo método de arraste de 

flanela branca (0,5 m largura x 2,5 m de comprimento) ou pelo emprego de 

armadilha de dióxido de carbono (CO2). Esta armadilha foi montada da 

seguinte maneira: estendeu-se uma flanela branca sobre a vegetação e sobre 

ela depositou-se gelo seco para atração principalmente de carrapatos adultos 

(OLIVEIRA, 1998). A armadilha permaneceu no local por um período médio de 

duas horas. 

 Após identificação taxonômica, segundo ARAGÃO, FONSECA,1961,  

carrapatos adultos da espécie Amblyomma cajennense foram separados em 

lotes, que continham em média, 20 exemplares cada um. De cada localidade, 

foram separados pelo menos 228 machos e 228 fêmeas. Segundo estimativa 

baseada na taxa de infecção de carrapatos por riquétsias, colhidos em regiões 

endêmicas do Brasil, a análise de 228 exemplares por localidade possibilita o 

encontro de pelo menos um exemplar positivo (HORTA, 2002).  

 Os carrapatos foram submetidos a uma seqüência de lavagens externas 

com solução de peróxido de hidrogênio 3%, álcool 70% e PBS estéril pH 7,2 

(ANEXO I) e, a seguir, secos em papel de filtro (LEMOS, 1996). Os exemplares 

foram colocados em criotubos contendo meio de transporte BHI (ANEXO I) e 

conservados em N2 líquido. No laboratório, o material foi transferido para 

“freezer”– 70ºC. 
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2.1.2 Coágulos sanguíneos humanos 

 

Para o desenvolvimento do presente trabalho, foram utilizados coágulos 

sanguíneos de 20 pacientes com suspeita de FM, procedentes de cinco 

municípios pertencentes à região de Campinas: Amparo, Arthur Nogueira, 

Campinas, Jaguariúna e Paulínia (Figura 1). As amostras foram cedidas pela 

pesquisadora H. H. B. Melles do Setor de Riquétsias, Serviço de Virologia do 

Instituto Adolfo Lutz (IAL). Como serviço de rotina, este setor recebe alíquotas 

de sangue ou amostras de biópsias de pele e/ou de fígado (em meio BHI) e 

soros de pacientes com suspeita de Febre Maculosa Brasileira (febre, dor de 

cabeça, antecedente de picada por carrapatos) oriundos de áreas endêmicas 

do Estado de São Paulo. As amostras são colhidas e encaminhadas ao IAL por 

diferentes unidades de saúde da rede pública ( Hospital de Clínicas da 

Universidade de Campinas, Hospital Mário Gatti e Postos de Saúde). 

 Nas amostras de soros é pesquisada a presença de anticorpos IgG e/ou IgM, 

empregando-se antígenos de Rickettsia rickettsii (cepa Sheila Smith, CDC, 

Atlanta, EUA) pela reação de imunofluorescência indireta (RIFI). Os coágulos 

sanguíneos e as amostras de biópsias são submetidos ao isolamento de 

riquétsias do GFM, em cultura de células Vero e confirmação pela RIFI. 

Alíquotas das amostras são armazenadas a temperatura de -70ºC. As 

informações disponíveis sobre os pacientes e os resultados dos exames 

realizados nas amostras ora utilizadas estão resumidas na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Dados sobre pacientes com suspeita de Febre Maculosa 

procedentes de áreas endêmicas do Estado de São Paulo 

 

MUNICÍPIO 
 

 

PACIENTE 

 

DATA 

 

RESULTADO 

  

código 

 

sexo 

 

idade 

sintoma 

inicial 

 

coleta 

 

cultivo 

 

cultura1 

 

sorologia2 

Amparo 09 M 11 29/07/00 31/07/00 16/08/00 (-) (-) 

 10 M 1 29/07/00 02/08/00 16/08/00 (-) (-) 

 11 M 16 31/07/00 03/08/00 16/08/00 (-) (-) 

Arthur 

Nogueira 
03* M 5 28/08/98 03/09/98 18/09/98 (+)# NA 

Campinas 02 M 6 08/07/00 10/07/00 02/08/00 (-) (-) 

 04* M 9 09/07/00 11/07/00 02/08/00 (-) (-) 

 05 F 3 10/07/00 11/07/00 02/08/00 (-) (-) 

 06 M 4 01/08/00 01/08/00 16/08/00 (-) (-) 

 08 F 2 30/07/00 01/08/00 23/08/00 (-) (-) 

 12 F 6 19/07/00 20/07/00 16/08/00 (-) (-) 

 13 F 3 19/07/00 24/07/00 16/08/00 (-) (-) 

 14 M 34 26/0700 27/07/00 23/08/00 (-) (-) 

 15 F 6 01/08/00 03/08/00 23/08/00 (-) (-) 

 16 M 7 15/07/00 10/08/00 23/08/00 (-) (-) 

 17 M 3 02/08/00 04/08/00 23/08/00 (-) (-) 

 18 M 23 05/08/00 07/08/00 23/08/00 (-) (-) 

 19 F 71 01/08/00 10/08/00 23/08/00 (-) (-) 

 20 M 1 06/08/00 08/08/00 23/08/00 (-) (-) 

Jaguariúna 07 F 33 04/08/00 10/08/00 23/08/00 (-) (-) 

Paulínia 01 M 5 11/07/00 13/07/00 02/08/00 (-) (-) 

Dados registrados no Instituto Adolfo Lutz/ Setor de Riquétsias. Idade do paciente masculino (M) ou 

feminino (F) fornecida em anos; (*) amostra colhida sem antibiótico; (NA) soro não enviado para 

análise. 1 Coágulo sanguíneo semeado em células Vero, com confirmação da presença de 

riquétsias do GFM por reação de Imunofluorescência indireta (RIFI); # culturas a partir de coágulo 

sangüíneo e biópsia de pele. 2 Soro de paciente submetido a RIFI, utilizando antígeno Rickettsia 

rickettsii (cepa Sheila Smith, CDC/Atlanta, EUA) 
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2.2 Isolamento em cultura de células Vero de riquétsias do 

GFM a partir de carrapatos Amblyomma cajennense 

Os procedimentos adotados são aqueles recomendados por WALKER; 

CAIN, 1980 e LEMOS et al., 1997. 

 

2.2.1 Processamento de carrapatos 

 

Cada lote de carrapatos foi descongelado, adicionando-se um volume 

médio de 1,5 ml de meio de infusão cérebro-coração, BHI (ANEXO I) e a 

seguir macerado com gral e pistilo, misturado com pó de vidro estéril. Após 

centrifugação (300g, 10min, 0ºC), o sobrenadante (triturado) foi coletado e 

congelado (- 70ºC) até o momento de sua utilização. Uma parte deste triturado 

foi destinada ao isolamento de riquétsias do GFM em cultura de células Vero e 

a outra preservada para a realização da reação em cadeia da polimerase 

(PCR). 

 

2.2.2 Técnica de isolamento  

 

Para a cultura de riquétsias em células Vero (rim de macaco verde 

africano) utilizou-se do sistema “shell vial” (KELLY et al., 1991), modificado. O 

sistema consiste de um tubo de vidro de 14 mm de diâmetro por 

aproximadamente 100 mm de altura, no fundo do qual é adaptada uma 

lamínula circular de 12 mm de diâmetro. Ao tubo, adicionou-se 

aproximadamente 150 000 células Vero (1 ml de cultura) e 1 ml de meio de 

manutenção, meio essencial de Eagle, MEM (GIBCO/BRL). Após um dia de 

cultivo das células Vero, descartou-se o MEM e adicionou-se 0,1 - 0,3 ml do 

triturado de carrapatos em cada tubo, sobre a monocamada de células Vero. 

Em seguida, os tubos foram centrifugados (700g, 60 min, 25-30ºC), 

adicionando-se 1 ml de MEM acrescido de 5% soro fetal bovino, 10 µg/ml de 

glutamina, 10 µg /ml de vancomicina e 20 µg /ml de estreptomicina. As culturas 

foram, então incubadas a37ºC por 5 dias. 
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2.2.3 Reação de imunofluorescência indireta (RIFI)  

 

Após o período de incubação (37ºC, 5 dias), procedeu-se à realização 

da RIFI para detecção de riquétsias do GFM. As lamínulas do “shell vial” foram 

lavadas com PBS e fixadas com acetona p.a. Adicionou-se soro humano imune 

para R. rickettsii, incubando-se as lamínulas  (37ºC, 60 min) em câmara úmida. 

Após nova lavagem em PBS, estas foram secas e incubadas (37ºC, 40 min) 

com conjugado anti IgG humano acrescido de isotiocianato de fluoresceína. A 

seguir, as lamínulas foram lavadas em PBS e  H20 destilada, secas e montadas 

com glicerina tamponada sobre lâmina de vidro.  

Após leitura realizada em microscópio de fluorescência Nikon (400x), 

calculou-se a freqüência mínima de carrapatos positivos (FMCP), segundo 

fórmula proposta por BURKETT et al., 1998: 

 

 

FMCP = nº de lotes positivos para cada espécie    X 100  

                         nº total de carrapatos para cada espécie          

 

 

2.3. Extração de DNA genômico (DNAg)  

 

2.3.1 Carrapatos 

 

Os triturados de carrapatos foram preparados conforme descrito no item 

2.2.1. A extração de DNA das riquétsias (DNAg) foi realizada, segundo 

SAMBROOK et al., 1989, com as seguintes adaptações: duas extrações com 

fenol (v/v) e uma extração com clorofórmio/álcool isoamílico (24:1). A 

precipitação do DNA foi feita pela adição de 0,1x volume de acetato de sódio 

3M e 2,5x volume de etanol 100% gelado. O DNAg extraído foi conservado à – 

20ºC. 
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2.3.2 Coágulos sanguíneos 

 

Os procedimentos descritos a seguir visaram a inativação das riquétsias 

e foram executados em laboratório de biossegurança nível 2 (NB2). Os 

coágulos sanguíneos, previamente diluídos em 10% de BHI, foram congelados 

e descongelados. Retirou-se uma alíquota de 300 µl da amostra, adicionando-

lhe 40 µl de SDS 20% acrescido de 20 µl de proteinase K (1mg/ml), levemente 

misturada. O material foi incubado a 56ºC, durante 120 minutos, em banho 

maria (REGNERY et al., 1991). Após esta inativação, os coágulos foram 

preservados a - 20ºC, até o momento de sua utilização. A extração de DNA das 

amostras foi realizada segundo descrição de TZIANABOS et al., 1998, com 2 

passagens em fenol (v/v) e uma em fenol/clorofórmio (50:50). A precipitação e 

a conservação foram realizadas como descrito no item anterior. 

 

2.4 Reação em Cadeia da polimerase  (PCR)  

 

A mistura de reação foi preparada segundo EREMEEVA et al., (1994): 5 

µl do tampão de extração 10x (Gibco), 1 µl de dNTP 10mM (Gibco), 1,5 µl de 

MgCl2 , 1µl de cada primer (10 pmoles/µl), 0,5 µl Taq polimerase (5U/ml), 39 µl 

H2O milliQ, 1µl “DNAg” (triturado de carrapato ou de coágulo sanguíneo). Em 

seguida, a mistura foi colocada no Termociclador Eppendorf R Mastercycler 

personal. A reação de amplificação do DNAg (REGNERY et al., 1991), 

compreendeu 45 ciclos: desnaturação a 95ºC por 5 seg, reassociação a 95ºC 

por 20 seg, 48º C por 30 seg, 60º C por 2 min e 1 ciclo de extensão a 60ºC por 

10 min.  

Nas reações, foram utilizados como iniciadores (primers) os 

oligonucleotídeos recomendados por REGNERY et al., 1991, que constam do 

Quadro 1. O par de primers RpCS amplifica fragmento do gene codificador da  

proteína citrato sintase (gene gltA) e detecta organismos do gênero Rickettsia 

(NER et al., 1983). 
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O par BG amplifica fragmento do gene ompB que codifica uma proteína 

de superfície (120 kDa) presente em riquétsias do grupo tifo, GT e do grupo da 

febre maculosa,GFM (ANACKER et al., 1986,1987). O par Rr amplifica 

fragmento do gene ompA codificador da proteína de superfície (190 kDa) de 

riquétsias do GFM (ANDERSON et al., 1990). 

 

Quadro 1 – Oligonucleotídeos (primers) utilizados para identificação genotípica de 

riquétsias em amostras procedentes de áreas endêmicas para Febre Maculosa.  

São Paulo – 2002. 
 

 

Pares de 

primers 

 

Espécie de 

origem 

 

Gene 

 

Seqüência de nucleotídeos 

( 5’ 3’ ) 

Tamanho do 

produto 

amplificado 

(bp) 

BG1-21 R.rickettsii ompB GGCAATTAATATCGCTGACGG 650 

BG2-20 R.rickettsii ompB GCATCTGCACTAGCACTTTC 650 

Rr 190.70p R.rickettsii ompA ATGGCGAATATTTCTCCAAAA 532 

Rr 190.602n R.rickettsii ompA AGTGCAGCATTCGCTCCCCCT 532 

RpCS877p R.prowazekii citrato 

sintase 

GGGGGCCTGCTCACGGCGG 381 

RpCS 1258n R.prowazekii citrato 

sintase 

ATTGCAAAAAGTACAGTGAACA 381 

 

Nos ensaios de PCR com DNAg extraído de coágulos foram utilizados 

todos os primers constantes no Quadro 1 e naqueles referentes aos carrapatos 

apenas os primers RpCS e Rr. Como controle positivo foi utilizado DNAg R. 

rickettsii (cepa Sheila Smith) e, como controle negativo, água. 

Previamente, para validar a metodologia de extração de DNAg de 

carrapatos, utilizou-se DNAg de A. cajennense adultos preservados nas 

mesmas condições das amostras de campo. O DNAg foi submetido a PCR 

para a detecção do gene ITS2 de artrópodes (região do segundo espaçador 

interno transcrito do DNAr) utilizando primers: Primer 1: 5’GTG AAT TCT ATG 
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CTT AAA TTC AGG GGG T 3’; Primer 2: 5’ CCA TCG ATG TGA AYT GCA GGA CA 

3’ (ZAHLER, 1995 ; MCLAIN et al., 1996). As reações amplificaram fragmentos 

de tamanho esperado (1100 pb).  

Também previamente, foram realizadas corridas de PCR com DNAg 

extraído de A. cajennense infectado com Rickettsia parkeri (conservado em 

BHI), e DNAg de Rickettsia rickettsii, visando avaliar a utilização deste último 

como controle positivo e validar as condições gerais da PCR, nos ensaios com 

carrapatos de campo. Os ensaios foram realizados com diferentes 

concentrações de DNAg e as reações foram positivas com amplificação de 

fragmentos de genes com tamanhos esperados (Figura 3), 381pb (gltA), 532 pb 

(ompA) e 650pb (ompB). A cepa R. parkerii (GFM, não patogênica) foi cedida 

pelo DR D. H. WALKER da Universidade do Texas, EUA e a infecção 

experimental dos carrapatos foi realizada pelo pós graduando HORTA, M.C 

 

2.5 Análise dos produtos da PCR 

 

Os produtos da PCR foram analisados por eletroforese em gel de 

agarose 2%, corados com 0,3 µg/ml de brometo de etídio em tampão TAE 1x 

(ANEXO I), em cuba de eletroforese horizontal sob 80 V (≈ 1 hora) e 

fotografados em luz UV no aparelho Stratagene Eagle Eye TM. 

 

2.6 Reação de hibridação de Southern Blotting 

 

Os produtos de PCR realizados com DNA extraído de coágulos foram 

analisados por Southern Blotting. Os géis foram processados da seguinte 

maneira: 20 min em solução de HCl 0,2 M, seguido por 30 min em solução 

desnaturante e 30 min em solução neutralizante (ANEXO I). Os produtos foram 

transferidos para a membrana carregada positivamente Hybond – H+ 

(Amersham Pharmacia Biotech), segundo SOUTHERN (1975). Os “blots” foram 

hibridados utilizando sondas marcadas com fluoresceína, (16-18 horas, 60ºC), 

obtidas a partir da amplificação dos fragmentos dos genes gltA, ompA e ompB, 

de acordo com o Kit Gene Images random prime labelling module (Amersham  
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Pharmacia Biotech). Após a hibridação, as membranas foram incubadas 16-18 

horas a 60ºC, lavadas 3x por 15 min com SSC 1x acrescido de 0,5% SDS 

(ANEXO I), 3x por 15 min com SSC 0,5x acrescido de 0,5 % SDS, na mesma 

condição de estringência da hibridação. Para detecção, foi utilizado o Kit Gene 

Images CPD-Star detection module (Amersham Biosciences), seguindo as 

instruções do fabricante. 

 

2.7 Clonagem e Seqüenciamento 

 

Fragmentos do gene ompB amplificados pela PCR da amostra de nº 3, 

paciente do município de Arthur Nogueira, foram excisados e purificados de 

acordo com as recomendações do fabricante Sephaglas TM BandPrep kit 

(Amersham Pharmacia Biotech), em seguida foram ligados no vetor pGEM T 

Easy (Promega) e transformados em células competentes Escherichia coli 

DH5α e semeadas em placas LB amp IPTG/X-GAL (ANEXO I). As colônias 

brancas, contendo plasmídeo recombinante, foram crescidas em meio de 

cultura LBamp líquido (ANEXO I). Após minipreparação para purificação de 

plasmídeo (SAMBROOK et al., 1989), estes foram submetidos à digestão com 

enzima de restrição Eco RI (Gibco, BRL) para verificação do inserto. Aqueles 

que continham o inserto, foram seqüenciados em seqüenciador automático 

ALF express da Amersham Pharmacia Biotech, utilizando o Thermo 

Sequenase Fluorescent Labelled Primer Cycle Sequencing Kit seguindo as 

instruções do fabricante (Amersham Pharmacia Biotech). As seqüências 

obtidas foram comparadas com as seqüências do mesmo gene, descritas para 

outras espécies de riquétsias, disponíveis no “GenBank”, calculando-se a 

porcentagem de similaridade da amostra brasileira através do programa de 

alinhamento “Clustral W 1.6” A análise das seqüências foi feita pelo programa 

“Mega – Molecular Evolutionary Genetics Analysis ver.1.01” (KUMAR et 

al.,1993). 
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Figura 3. Reação em cadeia da polimerase com diferentes 

concentrações de DNAg de carrapatos A.cajennense infectado  

com Rickettsia parkeri. M: marcador molecular 100pb; DNAg de 

A.cajennense infectado com R.parkeri (1) 131ng/µl; (2) 262ng/µl ; 

(3) 393ng/µl; C: água, controle negativo; C+: DNAg de R.rickettsi 

cepa Sheila Smith, controle positivo; gltA: gene codificador da citrato 

sintase (381pb); ompA: gene codificador da proteína de superfície 

120kDa (532pb); ompB: gene codificador da proteína de superfície 

190kDa (650pb). 

  M  1  2   3          C-  C+ 1   2   3     C-   C+  1   2   3    C-    C+ 

gltA ompB 
 

 ompA 


