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"The fear of the Lord is the beginning of wisdom" 

Proverbs 1:7 



RESUMO 

 

MOURA, N. O. Detecção e caracterização molecular de riquétsias em potenciais vetores 

procedentes de focos ativos de febre maculosa do estado do Rio de Janeiro. 2011. 78f. 

Dissertação (Mestrado em Ciências – Parasitologia) – Instituto de Ciências Biomédicas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 

 

A Febre Maculosa Brasileira (FMB) causada por riquétsias do Grupo da Febre 

Maculosa (RGFM), transmitidas por carrapatos, ocorre no Brasil, principalmente na Região 

Sudeste, onde óbitos são registrados. Pesquisas indicam que pelo menos três espécies 

patogênicas veiculadas por pulgas ou carrapatos, circulam em ecótopos dos estados de São 

Paulo e Minas Gerais. No estado do Rio de Janeiro, a letalidade da FMB é alta, mas só 

recentemente iniciaram-se investigações epidemiológicas em algumas localidades, indicando 

a participação de novas espécies de ectoparasitas na circulação das riquétsias. O objetivo geral 

deste projeto foi avaliar riquétsias em ectoparasitos coletados em áreas de casos humanos de 

FMB, suspeitos, compatíveis ou confirmados, em outros diferentes municípios do estado em 

focos recentemente comunicados. Especificamente, objetivaram-se: a) detecção de riquétsias 

em possíveis vetores, carrapatos e pulgas, coletados sobre animais domésticos, domesticados 

bem como livres no ambiente; b) análise sobre freqüência mínima de ectoparasitas infectados 

(FMVI) e; c) identificação, através de metodologia molecular, das espécies de riquétsias 

detectadas. As amostras foram coletadas no período de 2008-2009 em localidades que 

carecem de informações sobre a manutenção do ciclo de transmissão de riquétsias: Noroeste 

Fluminense (Porciúncula e Itaperuna), Serrana (Trajano de Morais e São José do Vale do Rio 

Preto) e Médio Paraíba (Barra do Piraí, Piraí e Volta Redonda). Os 2076 ectoparasitos 

coletados e identificados foram processados individualmente ou reunidos em grupos de 

acordo com sexo, estádio de desenvolvimento e processo de ingurgitamento, constituindo 301 

amostras. O DNAg de todas as amostras foi extraído e submetido à pesquisa de genes de 

organismos do gênero Rickettsia (gltA) e de RGFM (ompA) através de reação em cadeia pela 

polimerase (PCR). Foram obtidas 16 amostras positivas dos sete municípios investigados. 

Destas, 15 amplificaram o fragmento do gene ompA, indicando ampla distribuição geográfica 

de RGFM no estado. A FMVI foi calculada para cada espécie e por foco investigado. Como 

metodologia adicional para detecção de riquétsias em potenciais vetores foram realizados 

ensaios de PCR quantitativa em 231 amostras, totalizando 1483 artrópodes analisados. 

Dessas, 144 amostras amplificaram o gene gltA para Rickettsia sp. Os fragmentos 

amplificados na PCR convencional foram clonados e as seqüências nucleotídicas foram 

analisadas. Sequências com 99 e 100% de identidade com Rickettsia rickettsii, causadora da 

FMB, foram diagnosticadas em Amblyomma cajennense, Amblyomma dubitatum, Boophilus 

microplus, Ctenocephalides canis e Ctenocephalides felis; e pela primeira vez nos municípios 

de São José do Vale do Rio Preto, Trajano de Moraes, Volta Redonda, Porciúncula e 

Itaperuna.  Em A. dubitatum foi registrado pela primeira vez presença de sequências com 99% 

de identidade com Rickettsia bellii, para estado do Rio de Janeiro, e 100% de identidade com 

R. rickettsii, para o Brasil. Da mesma forma, em amostra de C. canis foi obtida sequência com 

99% de identidade com Rickettsia felis para o estado do Rio de Janeiro, e 99% de identidade 

com R. rickettsii para o Brasil. O presente trabalha revela a ampla distribuição geográfica de 

RGFM, incluindo R. rickettsii causadora da febre maculosa no Brasil, no estado do Rio de 

Janeiro. 

 

Palavras‐chave: Carrapato. Pulga. Rickettsia. Febre Maculosa. 



ABSTRACT 

  

MOURA, N. O. Detection and molecular characterization of Rickettsia in potential 

vectors from active focuses of spotted fever in the State of Rio de Janeiro. 2011. 78p. 

Master’s thesis (Parasitology) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2012. 
 

The Brazilian Spotted Fever (BSF) caused by Spotted Fever Group rickettsiae (SFGR) 

transmitted by ticks, occurs in Brazil, particularly in the southeast, where deaths are 

registered. Research indicates that at least three pathogenic species, transmitted by fleas or 

ticks, circulate in ecotopes of the states of São Paulo and Minas Gerais. In the State of Rio de 

Janeiro, the lethality of the BSF is high, but only recently epidemiological investigations 

began in some locations, indicating the participation of new species of ectoparasites in 

rickettsiae circulation. The objective of this project is to evaluate rickettsiae in ectoparasites 

collected in areas of suspected, compatible or confirmed BSF human cases in other different 

cities in the state in recently reported outbreaks. Specifically, the objectives are: a) detection 

of Rickettsia in possible vectors, ticks and fleas, collected on domestic animals, domesticated 

and also free environment; b) analysis of Minimum Frequency of Infected Vectors (MFIV) 

and c) identification, by molecular methods, Rickettsia species detected. Samples were 

collected between 2008-2009 in locations that lack of information on the maintenance of the 

transmission cycle of rickettsiae: Noroeste Fluminense (Porciúncula and Itaperuna), Serrana 

(Trajano de Moraes and São José do Vale do Rio Preto) and Médio Paraiba (Barra do Piraí, 

Piraí and Volta Redonda). The 2076 identified ectoparasites were collected and processed 

individually or in groups according to sex, stage of development and degree of engorgement, 

totalizing 301 samples. The genomic DNA of all samples was extracted and subjected to the 

search for genes of organisms of the genus Rickettsia (gltA) and SFGR (ompA) by 

polymerase chain reaction (PCR). We obtained 16 positive samples of the seven cities 

surveyed. Of these, 15 amplified ompA gene fragment, indicating broad geographic 

distribution of SFGR in the state. The MFIV was calculated for each species investigated and 

focus. As additional methodology for detection of rickettsiae in potential vectors, we 

performed quantitative PCR assays in 231 samples totalizing 1483 analyzed arthropods. Of 

these, 144 samples amplified gltA gene for Rickettsia sp. The conventional PCR amplicons 

were cloned and sequences were analyzed. Sequences with 99 and 100% identity with 

Rickettsia rickettsii, which causes the BSF were diagnosed in Amblyomma cajennense, 

Amblyomma dubitatum, Boophilus microplus, Ctenocephalides canis and Ctenocephalides 

felis, and for the first time in the cities of São José do Vale do Rio Preto, Trajano de Moraes, 

Volta Redonda, Itaperuna and Porciúncula. In A. dubitatum was first recorded presence of 

sequences with 99% identity with Rickettsia bellii to the state of Rio de Janeiro, and 100% 

identity with R. rickettsii to Brazil. Similarly, in C. canis sample was obtained sequence with 

99% identity with Rickettsia felis in the state of Rio de Janeiro, and 99% identity with R. 

rickettsii in Brazil. This work reveals the wide geographical distribution of SFGR, including 

R. rickettsii causes BSF in Rio de Janeiro’ State. 

 

Key words: Tick. Flea. Rickettsia. Spotted Fever. 
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1 INTRODUÇÃO  

  

Riquétsias do gênero Rickettsia são bactérias Gram negativas e pleomórficas e podem 

se localizar no citoplasma e/ou núcleo da célula hospedeira. Nos vetores, podem ser 

encontradas principalmente nas glândulas salivares, ovários, intestino e hemolinfa, entretanto, 

com relação aos mamíferos, infectam principalmente células endoteliais (EREMEEVA; 

DASCH, 2000).  

A ordem Rickettsiales está formada por duas famílias: Anaplasmataceae, que abriga 

espécies dos gêneros Neorickettsia, Wolbachia, Ehrlichia e Anaplasma – que ocupam o 

compartimento intravacuolar; e Rickettsiaceae, que abriga as espécies dos gêneros Rickettsia 

e Orientia – que ocupam o compartimento intracitoplasmático nas células hospedeiras 

infectadas (DUMLER et al., 2001). 

As riquetsioses causadas por organismos do gênero Rickettsia, são zoonoses presentes 

em todos os continentes e estão associadas a diversos grupos de artrópodes (AZAD; BEARD, 

1998; RAOULT; ROUX, 1997). São mantidas em focos endêmicos, porém podem causar 

surtos epidêmicos na população humana. Essas doenças apresentam característica febril e 

aguda, podem conduzir o indivíduo infectado à morte se não forem tratadas precocemente. 

As espécies do gênero Rickettsiia encontram-se distribuídas entre as subdivisões: 

Grupo Tifo (GT) – composto por Rickettsia prowazekii transmitida por piolhos (Tifo 

Epidêmico) e Rickettsia typhi veiculada por pulgas (Tifo Murino), de ampla distribuição 

mundial; Grupo Ancestral (GA) – composto por bactérias de patogenicidade desconhecida, 

que inclui Rickettsia canadensis e Rickettsia belli; e, Grupo Febre Maculosa (GFM) (ROUX; 

RAOULT, 2000; ROUX et al., 1997; STOTHARD; CLARK; FUERST,1994). 

Até o início do presente século, apenas nove espécies de Riquétsias do Grupo Febre 

Maculosa (RGFM) eram consideradas patogênicas para o homem. Com o advento de técnicas 

moleculares, atualmente são reconhecidas 30 espécies e sabe-se que pelo menos 15 especies 

são responsáveis pelas riquetsioses verificadas no mundo: Rickettsia aeschlimannii, Rickettsia 

africae, Rickettsia akari, Rickettsia australis, Rickettsia conorii, Rickettsia felis, Rickettsia 

helvetica, Rickettsia honei, Rickettsia japonica, Rickettsia marmionii, Rickettsia 

mongolotimonae, Rickettsia parkeri, Rickettsia rickettsii, Rickettsia sibirica, Rickettsia 

slovaca. As espécies de riquétsias GFM registradas apenas em vetores são referidas como de 

patogenicidade desconhecida. Entretanto, quando  diagnosticadas em humanos e associadas a 

algum tipo de patogenia são integradas no grupo de riquétsias GFM patogênicas. Um exemplo 
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é R. parkeri  mais recentemente responsabilizada pela febre maculosa ganglionar 

(PADDOCK et al., 2004). 

Febre aguda, mal estar e cefaléia, acompanhados ou não de manifestações cutâneas 

são os sintomas mais comuns das riquetsioses do GFM. Entretanto, estes sintomas são 

comuns a várias outras doenças como gripe, dengue, leptospirose, hepatite viral, salmonelose, 

encefalite, malária, dentre outras, dessa forma, faz-se necessário a realização do diagnóstico 

diferencial (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010c). 

As denominadas Febres Maculosas (FM) podem receber diferentes denominações 

conforme agente e/ou região. Por exemplo: Febre Maculosa das Montanhas Rochosas 

(FMMR) (R. rickettsii), Febre Maculosa Mediterrânea ou Febre Botonosa (R. conorii), Febre 

da Picada do Carrapato (R. africae), Febre Maculosa Oriental (R. japonica) e Riquetsiose felis 

(R. felis). Com exceção de R. akari e R. felis transmitidas, respectivamente, por pequenos 

ácaros e pulgas, todas as demais são veiculadas por carrapatos (BROUQUI et al., 2004; 

PAROLA; DAVOUS; RAOULT, 2005; RAOULT; ROUX, 1997).  

Carrapatos pertencentes a diferentes gêneros podem ser observados naturalmente 

infectados por riquétsias do Grupo Febre Maculosa (GFM) (Amblyomma spp, Aponoma spp, 

Dermacentor spp, Haemaphysalis spp, Hyalomma spp, Ixodes spp, Rhipicephalus spp) em 

diferentes partes do mundo (PAROLA; DAVOUS; RAOULT, 2005). O artrópode pode 

permanecer infectado durante toda sua vida e manter a circulação da bactéria, através da 

transmissão transovariana e/ou transestadial, atuando como reservatório natural. Durante seu 

repasto, pode transmitir as riquétsias para uma grande diversidade de mamíferos. O homem se 

infecta acidentalmente (GOODMAN; DENIS; SONENSHINE, 2005). Os carrapatos 

homoxenos apresentam grande importância na manutenção do ciclo enzoótico da FM, já os 

carrapatos heteroxenos e antropofílicos destacam-se pelo seu potencial na formação de ciclos 

epidêmicos da doença. 

Febre Maculosa Brasileira (FMB) é um agravo conhecido no Brasil desde o início do 

século XX (DIAS; MARTINS, 1939). Amblyomma cajennense, popularmente conhecido 

como carrapato do cavalo, carrapato estrela (fase adulta), micuim, carrapatinho e carrapato 

pólvora (larva) (SERRA-FREIRE, 1991), apresenta hábito alimentar eclético e pode parasitar 

mamíferos em geral, incluindo-se o homem. Experimentalmente, comprovou-se que estes 

carrapatos podem transmitir R. rickettsi para animais de laboratório e, de forma transovariana, 

para sua prole (MONTEIRO; FONSECA, 1932). Desta forma, estes artrópodes foram 

incriminados como responsáveis pela transmissão da FMB (DIAS; MARTINS, 1939; 

GALVÃO et al., 2005). 
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Em muitos estudos, a incriminação de certas espécies como vetores em um 

determinado foco é baseada em dados sobre aspectos epidemiológicos dos carrapatos ali 

presentes. Isto é, a partir do encontro de numerosos exemplares de espécies com conhecido 

potencial de transmissão da bactéria e da associação entre sua atividade e a sazonalidade da 

doença. A estes dados, alguns estudos associam uma pesquisa laboratorial do agente 

diretamente na hemolinfa do carrapato ou em células de cultura semeadas com triturados dos 

potenciais vetores. A pesquisa pode indicar a presença de organismos semelhantes a riquétsias 

(coloração de Gimenez) ou de riquétsias do GFM (reação de Imunofluorescência). Entretanto, 

este tipo de pesquisa apresenta vários inconvenientes e limitações: é laboriosa, passível de 

reações cruzadas, de difícil interpretação e, ainda, exige condições de biossegurança 

raramente disponíveis. A utilização de métodos moleculares na pesquisa do agente em 

vetores, realizadas na última década, impulsionou de forma significativa os conhecimentos 

sobre diagnóstico e epidemiologia das riquétsias no país.  

Desde o início dos estudos sobre FMB, observações epidemiológicas têm incriminado 

A. cajennense como seu principal vetor. De fato, a detecção molecular de genes de riquétsias 

do GFM, foi constatada em espécimes colhidos no Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo 

(GAZÊTA et al., 2009; HORTA, 2002; NASCIMENTO, 2003). Porém a confirmação da 

espécie R. rickettsii, através de análise de sequência de nucleotídeos, infectando A. cajennense 

só pode ser confirmada em alguns poucos exemplares procedentes do Minas Gerais, Rio de 

Janeiro e São Paulo (GEHRKE, 2010; GUEDES, 2009; GUEDES et al., 2005).  

O conhecimento sobre a epidemiologia da riquetsiose causada pela R. felis ainda é 

incipiente no Brasil, bem como a relação desta espécie com casos de febre maculosa 

originadas por outras riquétsias e sua interação com outras bactérias e vetores, além disso, a 

sua transmissão aos humanos também precisa ser melhor estudada (HORTA, 2006). A doença 

está incluída no grupo das febres maculosas pela análise filogenética do agente (GALVÃO et 

al., 2005). 

A riquetsiose felis foi diagnosticada no país em 2001, no Estado de Minas Gerais, 

através da detecção de R. felis em sangue de pacientes com sinais clínicos compatíveis com 

FMB (RAOULT et al., 2001). Esta riquétsia foi detectada e caracterizada utilizando técnicas 

moleculares, em pulgas, coletadas em cães, de área com casos suspeitos de FMB (OLIVEIRA 

et al., 2002). Carrapatos Amblyomma spp, provenientes de áreas endêmicas para FMB dos 

estados de Minas Gerais e São Paulo, também demonstraram a presença de R. felis 

(CARDOSO et al., 2006; HORTA, 2002, 2006; PINTER, 2003; VIANNA, 2002).  
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A forma da infecção da R. felis (contato com secreções salivares ou através da picada 

do artrópode, ou através de restos celulares e/ou fezes de vetores infectados) ainda é discutida 

(AZAD; BEARD, 1998). Amostras de macerados de fezes de pulgas infectadas foram 

analisadas pela PCR e apresentaram resultado positivo para R. felis, porém este resultado 

demonstra que o DNA encontrado estava no intestino da pulga, mas não esclarece como a 

infecção se estabelece na mesma. Além disso, foi estudada a transmissão horizontal de R. felis 

(pela alimentação de larvas de pulgas com fezes de vetor infectado), contudo não foram 

obtidos resultados positivos neste estudo (WEDINCAMP; FOIL, 2002). Assim, apesar de R. 

rickettsii ser reconhecida como principal agente FMB há várias décadas, inclusive com seu 

diagnóstico molecular no sangue de pacientes (GEHRKE, 2010; NASCIMENTO et al., 2005; 

LAMAS et al., 2008; ROZENTAL et al., 2006), estudos realizados em áreas endêmicas no 

Estado de São Paulo e Rio de Janeiro que apresentaram presença de R. felis em pulgas e 

carrapatos (GEHRKE, 2010; HORTA, 2006), podem indicar a possível participação de mais 

uma espécie de riquétsia na etiologia da doença.  

No Brasil, diferentes estudos objetivando caracterização genotípica de riquétsias do 

GFM, patogênicas ou de patogenicidade desconhecida, vêm apontando outros artrópodes 

como vetores relevantes no ciclo enzoótico e epidêmico desses bioagentes. Assim, em 

Rondônia, Amblyomma longirostre foi assinalado como vetor de RGFM e A. cajennense de 

Rickettsia amblyommii (LABRUNA et al., 2004a,c); Em Minas Gerais Rhipicephalus 

sanguineus, Ctenocephalides felis e Ctenocephalides spp. também foram relatados carreando 

RGFM (CARDOSO et al., 2006; OLIVEIRA et al., 2002). Igualmente, Amblyomma 

dubitatum, R. sanguineus e C. felis foram incriminados como transmissores de RGFM no 

estado do Espírito Santo (OLIVEIRA et al., 2008). Em São Paulo, Pinter e Labruna (2006) 

apontaram Amblyomma aureolatum como o vetor de RGFM em área de foco, chamando a 

atenção para esse ixodídeo como um importante transmissor de R. rickettsii para o Brasil. 

Além disso para este mesmo estado, em 2007, Silveira et al. relataram R. parkeri isolada de 

Amblyomma triste, em um município onde não existem registros de riquetsioses. Da mesma 

forma, Labruna et al. (2007) relataram R. bellii do GA e R. rhipicephali do GFM, de 

patogenicidade desconhecida, isolados de Haemaphysalis juxtakochi.  

O estado do Rio de Janeiro destaca-se por apresentar uma das maiores densidades 

populacionais do país, possuir um grande fluxo turístico e, ainda, por apresentar grandes áreas 

rurais e de Unidades de Conservação. A FM é relatada desde a década de 40 no Estado, sem 

confirmação vetorial da maioria dos casos. No período de 2005 a 2009, foram confirmados 50 
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casos da doença, levando a 14 óbitos (MS, 2010b). Entretanto, pouco se sabe sobre doenças 

vetoradas por carrapatos a humanos.  

O Centro de Vigilância Epidemiológico/RJ vem investigando óbitos humanos 

suspeitos ocorridos no Estado, mas, a maioria deles não pode ser confirmada devido a 

ausência de amostras coletadas durante o período mórbido e pela impossibilidade de 

investigação post mortem.  

As pesquisas realizadas com vetores presentes nos focos investigados podem permitir 

inferências sobre o diagnóstico probabilístico ou presuntivo. Assim, recentemente foi 

realizado um estudo por pesquisadores da Universidade de São Paulo e Fiocruz/RJ, no estado 

do Rio de Janeiro em áreas de ocorrência de casos de FMB de três regiões: Serrana 

(Petrópolis), Médio Paraíba (Barra do Piraí, Barra Mansa, Resende, Valença) e Metropolitana 

(Mangaratiba e Queimados). Animais domésticos (cães, eqüinos e bovinos) foram 

investigados quanto à infecção por riquétsias através de pesquisa de anticorpos (reação de 

imunofluorescencia) e presença de genes riquetsiais (reação em cadeia pela polimerase – 

PCR). A prevalência de animais soro-reagentes foi elevada, e pela primeira vez no Brasil foi 

diagnosticado (por PCR e sequenciamento) R. rickettsii em cães e cavalos naturalmente 

infectados em foco de ocorrência da FMB, ressaltando a importância destes animais na 

manutenção do ciclo em áreas peridomiciliares (GAZÊTA et al., 2009). As freqüências 

mínimas de carrapatos ixodideos infectados por riquétsias apresentaram valores superiores em 

relação aos registrados em outras regiões do país. A pesquisa também detectou exemplares de 

Ornithodoros sp. infectados por riquétsia GFM indicando possível participação de carrapatos 

argasídeos no ciclo da riquetsiose no sítio de ocorrência do caso FMB (GAZÊTA et al., 

2009). A pesquisa possibilitou o diagnostico de R. rickettsii infectando espécimes de A. 

aureolatum, A. cajennense, Anocentor nitens, Boophilus microplus, C. felis e R. sanguineus. 

R. felis foi detectada em C. felis e, com menor freqüência, em A. cajennense (GEHRKE, 

2010; GEHRKE et al., 2009). A ausência da espécie não patogênica R. belli, pertencente ao 

Grupo Ancestral e assinalada em quase todos os estudos realizados no país (ESTRADA et al., 

2006; LABRUNA et al., 2007) indica a ocorrência de eventos particulares nos sítios 

estudados. Por outro lado, a constatação de R. rickettsii em algumas das espécies constitui 

contribuição inédita revelando vias alternativas de manutenção do ciclo da riquétsia na 

natureza. Em alguns focos, R. sanguineus constituiu a única espécie presente e a constatação 

de exemplares infectados pela bactéria sugeriu possível envolvimento destes carrapatos na 

transmissão para humanos (GEHRKE et al., 2009). No Brasil, esta espécie de carrapato é a 

segunda espécie mais comum de Ixodidae que parasita humano (SERRA-FREIRE, 2010; 
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SERRA-FREIRE; SENA; BORSOI, 2011), e na Europa é a responsável pela transmissão da 

R. conorii agente da Febre Maculosa do Mediterrâneo.  

Em outro trabalho, em desenvolvimento em outras regiões do estado do Rio de 

Janeiro, ao contrário do esperado, a análise preliminar de algumas amostras de A. cajennense 

coletados em focos de ocorrências recentes (2007-2009), não possibilitou a detecção de 

riquétsias (MOURA et al., 2009). Desta forma, o exame de um maior número de exemplares 

de A. cajennense, bem com de outras espécies de ectoparasitas, presentes nestes focos ativos 

se torna necessário para o melhor entendimento sobre a circulação do agente e, 

conseqüentemente, medidas de controle específicas poderão ser delineadas. 

 

1.1 Objetivos 

 

O objetivo geral deste projeto foi avaliar riquétsias em ectoparasitas coletados em 

áreas de casos humanos de FM, suspeitos, compatíveis ou confirmados, de diferentes 

municípios do Estado do Rio de Janeiro. De forma especifica, objetivaram-se:  

a) a detecção de riquétsias em possíveis vetores coletados sobre animais domésticos, 

domesticados, bem como livres no ambiente;  

b) a análise sobre freqüência mínima de ectoparasitas infectados; 

c) a identificação, através de metodologia molecular, das espécies de riquétsias 

detectadas nos ectoparasitas analisados. 
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2 MATERIAL E MÉTODO 

 

2.1 Área de estudo  

  

 A pesquisa foi realizada em regiões com casos humanos e animais, suspeitos, 

compatíveis ou confirmados de FM no estado do Rio de Janeiro, no período de setembro de 

2008 a novembro de 2009. Foram selecionadas as regiões (CIDE/2006): Noroeste fluminense 

(Porciúncula e Itaperuna), Serrana (Trajano de Moraes e São José do Vale do Rio Preto) e 

Médio Paraíba (Barra do Piraí, Piraí e Volta Redonda) por abrigarem a maioria dos casos 

recentes (2005-2009) da doença no estado (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010a; 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – RJ, 2009 – Banco de dados não publicados), 

compreendendo áreas com características fisiogeográficas distintas e propiciando focos que 

necessitam de informações sobre as formas de manutenção e transmissão de riquétsias (Figura 

1). 

  

2.2 Coleta de material 

  

 As coletas de campo foram realizadas em uma parceria entre equipes do Laboratório 

de Referência Nacional em Vetores das Riquetsioses (LIRN) IOC – FIOCRUZ e das 

Secretarias Municipais e Estadual de Saúde. Os ectoparasitos foram coletados sobre cães, 

gatos, bois e cavalos presentes na localidade de provável infecção humana, bem como no 

ambiente. A técnica de obtenção de carrapatos nos hospedeiros foi por torção em torno do 

próprio eixo longitudinal do idiossoma e no ambiente a coleta foi realizada seguindo a técnica 

de arrasto de flanela e busca ativa. 

 Os artrópodes coletados foram acondicionados em potes plásticos estéreis contendo 

isopropanol PA e encaminhados para o LIRN para identificação.  

 

2.3 Identificação taxonômica dos artrópodes 

 

 Os ectoparasitos foram identificados seguindo o Procedimento Operacional Padrão 

para Identificação Taxonômica de Vetores das Riquétsias (POP-LIRN-017) elaborado e 

implementado pelo LIRN, utilizando chaves dicotômicas apropriadas.  
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 Todos os artrópodes foram encaminhados para pesquisa de bioagentes (ICB/USP). Os 

procedimentos adotados constam do protocolo aprovado pela Comissão de Ética para 

Experimentação Animal do Instituto de Ciências Biomédicas/USP (034, fls44, livro 2).  
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Figura 1 – Mapa do estado do Rio de Janeiro, com destaque para os municípios de coleta de potenciais vetores de riquétsias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VR - Volta Redonda, BP – Barra do Piraí, PI – Piraí, RP – São José do Vale do Rio Preto, TM – Trajano de Moraes, PO – Porciúncula, IP – Itaperuna;  

FONTE: MOURA, T. S., 2011. 
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2.4 Pesquisa do bioagente  

  

 Os ixodídeos e sifonápteros foram processados individualmente ou reunidos em 

grupos (de dois a 45 indivíduos) de acordo com sexo, estádio de desenvolvimento (adulto, 

larva e ninfa), processo de ingurgitamento e hospedeiro, constituindo as amostras dos vetores. 

 Os ectoparasitos foram submetidas à extração de DNA genômico (DNAg), PCR e 

sequenciamento visando à caracterização de cepas e/ou espécies de riquétsias.  

 

2.4.1 Extração de DNAg 

 

O DNAg de carrapatos e pulgas foi obtido pela técnica de extração por NaCl 

(ALJANABI; MARTINEZ, 1997) e armazenado a –20 
o
C. Os artrópodes foram triturados em 

banho de N2, e ressuspendidos em um volume máximo de 400 µl de solução 1 (NaCl 0,4 M; 

EDTA 2 mM pH 8,0; Tris HCl 10 mM pH 8,0). Em seguida foi adicionado SDS 2% e 0,4 

mg/ml Proteinase K (Promega, Madison, EUA) e o material incubado em banho - maria a 56 - 

60 
o
C por 1 à 2 h. Após esta incubação, à mistura foi acrescentada de 2,57 mM de NaCl, 

homogeneizada e centrifugada 10.000 g por 30 min; o sobrenadante foi precipitado em igual 

volume de isopropanol. O DNAg foi ressuspendido em 50 µl de TE e quantificado em 

espectrofotômetro GeneQuant (Amersham Pharmacia Biotech, Cambrigde, Londres). 

 

2.4.2 Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) 

 

Todas as amostras foram processadas utilizados oligonucleotídeos gênero-específicos 

CS2 e CS4 (gene gltA) para detecção de Rickettsia spp e oligonucleotídeos grupo-específicos, 

para detecção de riquétsias GFM (gene ompA) (Tabela 1). O preparo das soluções e as 

condições das corridas de PCR foram adequados para cada tipo de gene pesquisado 

(LABRUNA et al., 2004b; REGNERY; SPRUILL; PLIKAYTIS, 1991). Nas reações de PCR 

foram utilizados 10 pmoles de cada oligonucleotídeo; 200 µM de cada dNTP; 1X de tampão 

10X (Tris-HCl 200 mM pH 8,4; KCl 500 mM); 1,5 mM MgCl2; 1,25 U de Taq DNA 

polimerase e água deionisada (qsp 25 l). Como controle positivo, foi utilizado DNAg de R. 

rickettsii e como controle negativo água deionizada. Para a visualização do fragmento de 

DNA amplificado, as amostras foram submetidas à eletroforese em gel de agarose a 2 %, 

coradas por brometo de etídeo e observadas em luz de ultravioleta (SAMBROOK; RUSSEL, 

2001).  
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Tabela 1 – Oligonucleotídeos utilizados para identificação genotípica de espécies de 

riquétsias. 

FONTE: 
a
 REGNERY; SPRUILL; PLIKAYTIS, 1991; 

b
 LABRUNA et al., 2004a;  

c
 LABRUNA et al., 2004b; 

 

2.5 Frequência Mínima de Vetores Infectados (FMVI) 

 

O valor da frequência mínima de vetores infectadosos (FMVI) permite inferir, com 

segurança, a freqüência mínima de vetores infectados de uma dada espécie em uma 

determinada área. A FMVI para cada espécie foi calculada utilizando como base os resultados 

sobre a infecção dos ectoparasitas obtidos por PCR, empregado a fórmula segundo Burket et  

al. (1998):   

 

FMVI = nº de amostras positivas para cada espécie   x  100 

                                    nº total de vetores de cada espécie 

 

2.6 Clonagem e Sequenciamento 

 

O produto da PCR foi purificado com NucleoSpin Extract II kit (Macherey Nagel, 

Düren, Colônia, Alemanha), ligado ao plasmídeo vetor InstaClone
TM

 PCR Cloning Kit 

(Fermentas, Vilnius, Vilnius County, Lituânia) e a seguir clonado utilizando bactéria 

Escherichia coli (linhagem DH5 ) competente (SAMBROOK; RUSSEL, 2001). As amostras 

foram submetidas à reação de seqüenciamento, utilizando BigDye
TM

 Terminator–Cycle 

Sequencing Ready Reaction kit (Applied Biosystems, Carlsbad, Califórnia, EUA). Para cada 

reação foi utilizado 100 a 200 ng de plasmídeo, 5 pmol de oligonucleotídeo sense ou 

antisense, Big Dye (0,75 µl), tampão Save Money (3,25 µl) e água deionizada (qsp 10 µl). As 

reações foram submetidas ao termociclador sendo 25 ciclos de 10 s a 96 °C, 5 s a 50 °C e 4 

min a 60 °C. Após, as amostras foram precipitadas com isopropanol 66% (90 µl), lavadas 

Gene Oligonucleotídeo Seqüência de nucleotídeo (5'-3') Fragmento (pb) 

ompA
a
 Rr 190.70p 

Rr 190.602n 
ATGGCGAATATTTCTCCAAAA 
AGTGCAGCATTCGCTCCCCCT 

532 

gltA 
CS2-78 

CS2-323 

GCAAGTATCGGTGAGGATGTAAT 

GCTTCCTTAAAATTCAATAAATCAGGAT 
401 1

a
 

2
b
 

CS4-239 

CS4-1069 

GCTCTTCTCATCCTATGGCTATTAT 

CAGGGTCTTCGTGCATTTCTT 
834 

3
c
 

CS-5  

CS-6 

GAGAGAAAATTATATCCAAATGTTGAT 

AGGGTCTTCGTGCATTTCTT 
147 
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com etanol 70% (150 µl), ressuspendidas em formamida (10 µl) e aplicadas em um 

sequenciador automático ABI Prism 3100 Genetic Analiser (Applied Biosystems, Carlsbad, 

Califórnia, EUA), para otimização da clonagem, algumas amostras foram submetidas a 

replicação do DNAg, com emprego do REPLI-g® Mini/Midi Handbook Kit (QIAGEN, 

Hilden, Düsseldorf, Alemanha) de acordo com as recomendações do fabricante. 

 

2.7 Análise das sequências 

 

As seqüências obtidas foram editadas manualmente empregando-se o programa 

SeqMan™ II, Expert Sequence Analysis Software 5.00
©

 1989-2001, do pacote DNASTAR 

Inc. A avaliação da similaridade das seqüências de nucleotídeo foi obtida através da análise 

comparativa com as seqüências existentes no banco de dados GenBank com o auxílio do 

programa BLASTN (NACIONAL CENTER FOR BIOTECHNOLOGY INFORMATION, 

2011). Para os alinhamentos, foram utilizadas seqüências espécies de riquétsias existentes no 

GenBank, e realizado com o software Clustal W 2.1 (EUROPEAN BIOINFORMATICS 

INSTITUTE, 2011; LARKIN et al., 2007). Para visualização dos alinhamentos foi empregado 

o programa Boxshade (EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY - EMBnet, 2011).  

 

2.8 Análise filogenética 

 

Os filodendogramas foram construídos pelos métodos de Distância (Neighbor Joining) 

e Máxima Parcimônia com auxílio do programa MEGA 5.0 (TAMURA et al., 2011), o 

cálculo de distância foi realizado através do algoritmo kimura 2 parâmetros. O suporte dos 

ramos das árvores filogenéticas foi calculado, utilizando um bootstrap de 1000 réplicas. 

 

2.9 PCR quantitativa (qPCR) 

 

As reações foram realizadas, utilizando os primers CS-5 e CS-6 (Tabela 1) e a sonda 

interna fluorogênica (5´ - 56 FAM - CAT TGT GCC ATC CAG CCT ACG GT - BHQ 1 - 3´), 

de acordo com protocolo já estabelecido (LABRUNA et al., 2004b). As reações foram 

realizadas utilizando o QuantiMix Easy Probes kit (Biotools, Madri, Madri, Espanha), de 

acordo com o procedimento descrito pelo fabricante.  O programa térmico utilizado foi de 2 

min a 95 ºC seguidos de 50 ciclos de 15s a 95 ºC, 15s a 55 ºC e 20s a 68 ºC, realizado por um 

termociclador para qPCR, modelo Mastercycler® ep realplex
2
 (Eppendorf, Hamburgo, 
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Hamburgo, Alemanha). Todas as amostras foram analisadas em triplicata. Como controle 

negativo, as reações foram realizadas na ausência de DNA. Como controle positivo, foi 

utilizado DNA plasmidial contendo o fragmento do gene gltA de R. rickettsii (5,3 x 10
7
 a 5,3 

x 10
2
 cópias). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Artrópodes coletados e identificados 

 

 Um total de 2076 ectoparasitas foi coletado, em áreas de ocorrência de caso humano 

e/ou animal de FMB, compreendendo sete municípios do estado do Rio de Janeiro: 

Porciúncula, Itaperuna, Trajano de Moraes, São José do Vale do Rio Preto, Barra do Piraí, 

Piraí e Volta Redonda (Figura 1).  

 Na Tabela 2 estão resumidos os resultados obtidos nas coletas de campo, dessa forma, 

estão discriminados os dados sobre os hospedeiros examinados (espécie e número) e os 

vetores coletados (espécie, número, estádio de desenvolvimento e sexo) sobre eles ou livres 

no meio ambiente, em cada município. No total, foram capturados 2076 potenciais vetores 

sobre bois (n=4), cães (n=78), cavalos (n=13), gatos (n=1), humanos (n=1) e no meio 

ambiente, compondo 301 amostras. 

Na Tabela 3 está a frequência absoluta de carrapatos e pulgas coletados em cada 

espécie de hospedeiro, segundo o município. A distribuição dos 2076 vetores coletados sobre 

os hospedeiros foi: 35 em bois, 440 em cães, 229 em cavalos, seis em gatos, três em humanos 

e 1363 livres no ambiente. Do total, 1932 artrópodes eram carrapatos (93,06%) e 144 pulgas 

(6,94%). As frequências absolutas e relativas de carrapatos e pulgas segundo hospedeiro 

examinado constam na Tabela 4.  
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Tabela 2 – Espécies de vetores de riquétsias coletados, em hospedeiro e município investigados para Febre Maculosa  

  Brasileira, no estado do Rio de Janeiro, no período de outubro de 2008 a novembro de 2009 
 

MUNICÍPIO HOSPEDEIRO (n) 
VETOR 

ESPÉCIE M F N L TOTAL 

N
o

ro
es

te
 F

lu
m

in
en

se
 Porciúncula Livre no ambiente Amblyomma cajennense 0 1 73 161 235 

 Amblyomma dubitatum 0 2 0 0 2 

 Ctenocephalides felis 1 2 0 0 3 

 Sub Total 1 5 73 161 240 

       

Itaperuna Livre no ambiente Amblyomma cajennense 0 0 1 235 236 

Canis familiaris (1) Rhipicephalus sanguineus 1 1 0 0 2 

 Sub Total 1 1 1 235 238 

S
er

r
a

n
a

 

Trajano de 

Moraes 

Livre no ambiente Amblyomma cajennense 12 5 706 2 725 

Canis familiaris (29) Amblyomma cajennense 1 5 176 0 182 

 Amblyomma aureolatum 0 1 0 0 1 

 Ctenocephalides felis 26 69 0 0 95 

 Ctenocephalides canis 0 1 0 0 1 

Equus caballus (2) Amblyomma cajennense 4 5 19 1 29 

 Anocentor nitens 21 22 12 0 55 

Homo sapiens sapiens (1) Anocentor nitens 3 0 0 0 3 

 Sub Total 67 108 913 3 1091 

       

São José do 

Vale do Rio 

Preto 

Livre no ambiente Amblyomma cajennense 2 5 0 79 86 

Canis familiaris (3) Amblyomma cajennense 1 0 0 0 1 

 Ctenocephalides felis 2 7 0 0 9 

Equus caballus (4) Amblyomma cajennense 7 6 2 0 15 

 Boophilus microplus 0 1 0 0 1 

Bos taurus (4) Amblyomma cajennense 1 2 0 0 3 

 Boophilus microplus 1 31 0 0 32 

 Sub Total 14 52 2 79 147 

                          Continua 

REG: Região; (n): número de hospedeiros examinados para coleta de vetores; M: macho; F: fêmea; N: ninfa e L: larva. FONTE: MOURA, N. O., 2011.

REG 



32 

 

Tabela 2 – Espécies de vetores coletados, segundo hospedeiro e município investigados para Febre Maculosa Brasileira, no 

estado do Rio de Janeiro 
             Continuação 

MUNICÍPIO HOSPEDEIRO (n) 
VETOR 

ESPÉCIE M F N L TOTAL 

M
éd

io
 P

a
ra

íb
a

 

Barra do Piraí Livre no ambiente Amblyomma cajennense 0 1 6 0 7 

Canis familiaris (4) Amblyomma cajennense 0 1 0 0 1 

 Ctenocephalides felis 3 6 0 0 9 

Equus caballus (4) Amblyomma cajennense 5 9 1 0 15 

 Anocentor nitens 0 5 0 0 5 

 Sub Total 8 22 7 0 37 

Piraí Livre no ambiente Amblyomma cajennense 1 1 3 0 5 

 Canis familiaris (8) Amblyomma cajennense 1 1 8 0 10 

  Amblyomma aureolatum 1 0 0 0 1 

  
Rhipicephalus 

sanguineus 
1 1 2 0 4 

  Ctenocephalides felis 6 5 0 0 11 

 Equus caballus (1) Amblyomma cajennense 1 4 0 0 5 

 Felis catus (1) Ctenocephalides felis 1 5 0 0 6 

  Sub Total 12 17 13 0 42 

Volta Redonda Livre no ambiente Amblyomma cajennense 0 1 37 26 64 

 Canis familiaris (33) 
Rhipicephalus 

sanguineus 
51 44 8 0 103 

  Ctenocephalides felis 0 10 0 0 10 

 Equus caballus (2) Amblyomma cajennense 1 1 97 5 104 

  Sub Total 52 56 142 31 281 

   TOTAL 155 261 1151 509 2076 

                            Conclusão 

REG: Região; (n): número de hospedeiros examinados para coleta de vetores; M: macho; F: fêmea; N: ninfa e L: larva. FONTE: MOURA, N. O., 2011. 

REG 
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Tabela 3 – Frequência absoluta de vetores coletados sobre seis espécies de hospedeiros e em  

 vida livre nos municípios investigados para Febre Maculosa Brasileira, no estado  

 do Rio de Janeiro, no período de outubro de 2008 a novembro de 2009 

 

MUNICÍPIO 

Homo 

sapiens 

Canis 

familiaris 

Equus 

caballus 

Bos 

taurus 

Felis 

catus 

Vida 

Livre TOTAL 

C P C P C P C P C P C P 

Porciúncula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237 3 240 

Itaperuna 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 236 0 238 

Trajano de 

Moraes 
3 0 183 96 84 0 0 0 0 0 725 0 1091 

São José do 

Vale do Rio 

Preto 

0 0 1 9 16 0 35 0 0 0 86 0 147 

Barra do 

Piraí 
0 0 1 9 20 0 0 0 0 0 7 0 37 

Piraí 0 0 15 11 5 0 0 0 0 6 5 0 42 

Volta 

Redonda 
0 0 103 10 104 0 0 0 0 0 64 0 281 

TOTAL 3 0 305 135 229 0 35 0 0 6 1360 3 2076 

C: carrapatos; P: pulgas; FONTE: MOURA, N. O., 2011. 

 

Tabela 4 – Frequência absoluta e relativa de potenciais vetores de riquétsias coletados em  

  hospedeiro e em vida livre, nos municípios investigados para Febre Maculosa  

  Brasileira, no estado do Rio de Janeiro, no período de outubro de 2008 a  

  novembro de 2009 

 

HOSPEDEIRO 
CARRAPATOS PULGAS TOTAL 

n % n % n % 

Bos taurus 35 1,81 0 0 35 1,69 

Homo sapiens 03 0,16 0 0 03 0,14 

Canis familiaris 305 15,79 135 93,75 440 21,19 

Equus caballus 229 11,85 0 0 229 11,03 

Felis catus 0 0 06 4,17 06 0,29 

Vida livre 1360 70,39 03 2,08 1363 65,66 

TOTAL 1932 100 144 100 2076 100 

n: frequência absoluta; % frequência relativa de carrapatos e pulgas coletados nos 

municípios de Porciúncula, Itaperuna, Trajano de Moraes, São José do Vale do Rio Preto, 

Barra do Piraí, Piraí e Volta Redonda. FONTE: MOURA, N. O., 2011. 

 

A frequência absoluta de indivíduos de cada espécie de ectoparasito identificada em 

cada um dos municípios consta da Tabela 5. Foram encontradas as seguintes espécies (entre 

parênteses o número coletado): A. aureolatum (n=2); A. cajennense (n=1723); A. dubitatum 

(n=2); A. nitens (n=63); B. microplus (n=33); Ctenocephalides canis (n=1); C. felis 

(n=143); R. sanguineus (n=109). 
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Tabela 5 – Frequência absoluta de vetores de riquétsias coletados em hospedeiros e em vida  

 livre segundo espécie nos municípios investigados para Febre Maculosa  

 Brasileira, no estado do Rio de Janeiro, no período de outubro de 2008 a  

 novembro de 2009 

 

LOCALIDADE 

 

VETOR 

NOROESTE  

FLUMINENSE 
SERRANA MÉDIO PARAÍBA 

TOTAL 

PO IP TM RP BP PI VR 

Amblyomma aureolatum 0 0 1 0 0 1 0 2 

Amblyomma cajennense 235 236 936 105 23 20 168 1723 

Amblyomma dubitatum 2 0 0 0 0 0 0 2 

Anocentor nitens 0 0 58 0 5 0 0 63 

Boophilus microplus 0 0 0 33 0 0 0 33 

Ctenocephalides canis 0 0 1 0 0 0 0 1 

Ctenocephalides felis 3 0 95 9 9 17 10 143 

Rhipicephalus sanguineus 0 2 0 0 0 4 103 109 

TOTAL 240 238 1091 147 37 42 281 2076 

PO: Porciúncula; IP: Itaperuna; TM: Trajano de Moraes; RP: São José do Vale do Rio 

Preto; BP: Barra do Piraí; PI: Piraí; VR: Volta Redonda; FONTE: MOURA, N. O., 

2011. 

 

Estas espécies encontradas são as mesmas já relatadas em outros estudos 

desenvolvidos no estado do Rio de Janeiro, visando a investigação de riquétsias em potenciais 

vetores (GAZÊTA et al., 2009; GEHRKE, 2010; ROZENTAL et al., 2002; SOUZA, 2009), 

com exceção de A. dubitatum e C. canis que não são encontrados com tanta freqüência, 

provavelmente pelo desenvolvimento de estudos que não realizam investigação em locais e/ou 

hospedeiros de maior incidência. 

  

3.2 Artrópodes infectados com riquétsias (PCR) 

 

Como ilustração, a Figura 2 apresenta foto do gel obtido de corrida de PCR (utilizando 

o oligonucleotídeo CS2, para o gene gltA) do DNAg extraído de 13 amostras, dos sete 

municípios fluminenses investigados. As amostras 2987B, 2936A, 2991C, 3171B, 2820 e 070 

não amplificaram fragmentos do gene pesquisado, já as amostras 2988A, 2988B, 2989A, 

2932B, 2813, 078 e 178 apresentaram resultado positivo para o CS2. 
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PM 100pb 

500pb 

Figura 2 – Gel de agarose da PCR para fragmento do gene gltA (CS2 – 401pb) 

 

 

 

 

 

 

 

PM: Peso Molecular de 100pb; 1: 2987B; 2: 2988A; 3: 2988B, 4: 2989A; 5: 2932B; 6: 

2936A; 7: 2991C; 8: 3171B; 9: 2813 ; 10: 2820; 11: 070; 12: 078; 13: 178; C-: Controle 

negativo; C+: Controle positivo; FONTE: MOURA, N. O., 2011. 

  

 Os 2076 ectoparasitas analisados (100% dos indivíduos coletados) formaram 301 

amostras, todas foram processadas por PCR, utilizando os três oligonucleotídeos para 

detecção dos genes gltA e ompA. Foi possível amplificar fragmento de pelo menos um dos 

genes riquetsiais em 16 amostras (5,31%). As porcentagens de amostras positivas, por 

município foram: Porciúncula (25,00%), Itaperuna (14,29%), Trajano de Moraes (2,70%), 

São José do Vale do Rio Preto (10,00%), Barra do Piraí (4,00%), Piraí (7,41%) e Volta 

Redonda (1,45%). Destes municípios, apenas em Barra do Piraí alguns estudos 

epidemiológicos sobre FMB foram realizados previamente (GEHRKE, 2010) porém os sitios 

investigados no presente trabalho são distintos e pertencentes a focos ativos recentemente 

notificados.  

Nas Tabelas 6, 7 e 8 estão discriminados os resultados sobre os vetores examinados, 

por PCR convencional (ompA e gltA), segundo espécie, hospedeiro, número de amostras 

compostas por estes vetores, código das amostras positivas, gene amplificado, segundo 

município investigado, em cada região do estudo. 

Para a realização dos ensaios moleculares da PCR, os 147 vetores procedentes de São 

José do Vale do Rio Preto (A. cajennense, B. microplus e C. felis) foram divididos em 50 

amostras. Destas, cinco amostras (A. cajennense coletado em cavalo e B. microplus em cavalo 

e boi) amplificaram pelo menos um dos genes riquetsiais (Tabela 6).  

De forma semelhante, os 1091 vetores procedentes de Trajano de Moraes (A. 

cajennense, A. aureolatum, A. nitens, C. felis e C. canis) foram divididos em 111 amostras. 

Destas, três amostras (A. cajennense e C. canis em cão) amplificaram pelo menos um dos 

genes pesquisados, sendo este o primeiro relato de riquétsia detectada na pulga C. canis no 

Rio de Janeiro, bem como o primeiro relato da ocorrência de Rickettsia  sp para estes dois 

municípios da região Serrana (Tabela 6). 
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Tabela 6 – Identificação de genes riquetsiais em potenciais vetores de riquétsias, coletados em hospedeiros e em vida livre, nos 

municípios investigados para Febre Maculosa Brasileira, na região Serrana, do estado do Rio de Janeiro, no período 

de outubro de 2008 a novembro de 2009 
 

HOSPEDEIRO (n) 

VETOR 

ESPÉCIE M F N L TOTAL 
AMOSTRA 

(n)* POS(n) CÓDIGO gltA* gltA** ompA POS % 

T
ra

ja
n

o
 d

e 
M

o
ra

es
 

Livre no ambiente A. cajennense 12 5 706 2 725 33 0     0 

Canis familiaris (29) 

A. cajennense 1 5 176 0 182 21 2 
2813 

2820 

+ 

- 

- 

- 

+ 

+ 
9,52 

A. aureolatum 0 1 0 0 1 1 0     0 

C. felis 26 69 0 0 95 23 0     0 

C. canis 0 1 0 0 1 1 1 178 + + + 100 

 Equus caballus (2) 
A. cajennense 4 5 19 1 29 9 0     0 

An. nitens 21 22 12 0 55 22 0     0 

 Homo sapiens (1) An. nitens 3 0 0 0 3 1 0     0 

 Sub Total 67 108 913 3 1091 111 3     2,70 

S
ã

o
 J

o
sé

 d
o

 V
a

le
 

d
o

 R
io

 P
re

to
 

 Livre no ambiente A. cajennense 2 5 0 79 86 10 0     0 

 Canis familiaris (3) 
A. cajennense 1 0 0 0 1 1 0     0 

C. felis 2 7 0 0 9 4 0     0 

 Equus caballus (4) 
A. cajennense 7 6 2 0 15 11 2 

2988A 

2988B 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

+ 
18,18 

B. microplus 0 1 0 0 1 1 1 2987B - - + 100,00 

 Bos taurus (4) 

A. cajennense 1 2 0 0 3 3 0     0 

B. microplus 1 31 0 0 32 20 2 
2989A 

2991C 

+ 

- 

- 

- 

+ 

+ 
0 

 Sub Total 14 52 2 79 147 50 5     10,00 

 

 TOTAL 81 160 915 82 1238 161 8     4,97 

MUN: município; (n): número de hospedeiros examinados para coleta de vetores; (n)*: números de amostras compostas para as análises utilizando 

Reação em Cadeia pela Polimerase (PCR); POS(n): número de amostras amplificadas para pelo menos um dos genes riquetsiais; gltA*: resultado da 

PCR, utilizando o oligonuclotídeo CS2; gltA**: resultado da PCR, utilizando o oligonuclotídeo CS4; ompA: resultado da PCR para o gene ompA; 

POS%: porcentagem de amostras amplificadas; FONTE: MOURA, N. O., 2011. 

 

MUN 
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Os 37 vetores procedentes de Barra do Piraí (A. cajennense, A. nitens e C. felis) foram 

divididos em 25 amostras. Destas amostras, uma (A. cajennense coletado em cavalo) 

amplificou um dos genes riquetsiais (Tabela 7).  

Da mesma forma, foram coletados 42 vetores em Piraí (A. cajennense, A. aureolatum, 

R. sanguineus e C. felis) e estes foram divididos em 27 amostras. Destas, duas amostras (C. 

felis coletado em cão e gato) amplificaram pelo menos um dos genes investigados. 

Anteriormente, em 2002, Rozental et al. evidenciaram a presença de organismos riquetsialike 

(utilizando coloração de Gimenez) em Amblyomma sp e em R. sanguineus, bem como a 

presença de riquétsias do GFM (através da Reação de Imunofluorescência Indireta – RIFI) 

para esta última espécie, no município de Piraí (Tabela 7). Entretanto, o presente trabalho 

constitui a primeira demonstração da presença de genes riquetsiais em vetores para o 

município de Piraí. 

Ainda para a região do Médio Paraíba, os 281 vetores procedentes de Volta Redonda 

(A. cajennense, R. sanguineus e C. felis) foram divididos em 69 amostras. Destas, uma (C. 

felis em cão) amplificou um dos genes riquetsiais. Este é o primeiro relato da ocorrência de 

riquétsia para este município (Tabela 7). 
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Tabela 7 – Identificação de genes riquetsiais em potenciais vetores de riquétsias, coletados em hospedeiros e em vida livre,  

 nos municípios investigados para Febre Maculosa Brasileira, na região do Médio Paraíba, do estado do Rio de  

 Janeiro, no período de outubro de 2008 a novembro de 2009 

 

 HOSPEDEIRO (n) 

VETOR 

ESPÉCIE M F N L TOTAL 
AMOSTRA 

(n)* POS (n) CÓDIGO gltA* gltA** ompA POS % 

B
a

rr
a

 d
o

 P
ir

a
í 

Livre no ambiente A. cajennense 0 1 6 0 7 3 0     0 

Canis familiaris (4) 
A. cajennense 0 1 0 0 1 1 0     0 

C. felis 3 6 0 0 9 5 0     0 

Equus caballus (4) 
A. cajennense 5 9 1 0 15 11 1 3171B - - + 9,09 

A. nitens 0 5 0 0 5 5 0     0 

 Sub Total 8 22 7 0 37 25 1     4,00 

P
ir

a
í 

Livre no ambiente A. cajennense 1 1 3 0 5 3 0     0 

Canis familiaris (8) 

A. cajennense 1 1 8 0 10 7 0     0 

A. aureolatum 1 0 0 0 1 1 0     0 

R. sanguineus 1 1 2 0 4 3 0     0 

C. felis 6 5 0 0 11 6 1 181A + - - 16,66 

Equus caballus (1) A. cajennense 1 4 0 0 5 5 0     0 

Felis catus (1) C. felis 1 5 0 0 6 2 1 182B + + + 50,00 

 Sub Total 12 17 13 0 42 27 2     7,41 

                              Continua 

MUN: município; (n): número de hospedeiros examinados para coleta de vetores; (n)*: números de amostras compostas para as análises 

utilizando Reação em Cadeia pela Polimerase (PCR); POS(n): número de amostras amplificadas para pelo menos um dos genes 

riquetsiais; gltA*: resultado da PCR, utilizando o oligonuclotídeo CS2; gltA**: resultado da PCR, utilizando o oligonuclotídeo CS4; 

ompA: resultado da PCR para o gene ompA; POS%: porcentagem de amostras amplificadas; FONTE: MOURA, N. O., 2011. 

 

MUN 
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Tabela 7 – Identificação de genes riquetsiais em potenciais vetores de riquétsias, coletados em hospedeiros e em vida livre,  

 nos municípios investigados para Febre Maculosa Brasileira, na região do Médio Paraíba, do estado do Rio de  

 Janeiro, no período de outubro de 2008 a novembro de 2009 

                          Continuação 

 HOSPEDEIRO (n) 

VETOR 

ESPÉCIE M F N L TOTAL 
AMOSTRA 

(n)* POS (n) CÓDIGO gltA* gltA** ompA POS % 

V
o

lt
a

 R
ed

o
n

d
a

 Livre no ambiente A. cajennense 0 1 37 26 64 4 0     0 

Canis familiaris (33) 
R. sanguineus 51 44 8 0 103 54 0     0 

C. felis 0 10 0 0 10 5 1 078 + + + 20,00 

Equus caballus (2) A. cajennense 1 1 97 5 104 6 0     0 

 Sub Total 52 56 142 31 281 69 1     1,45 

  TOTAL 72 95 162 31 360 121 4     3,31 

                      Conclusão 

MUN: município; (n): número de hospedeiros examinados para coleta de vetores; (n)*: números de amostras compostas para as análises 

utilizando Reação em Cadeia pela Polimerase (PCR); POS(n): número de amostras amplificadas para pelo menos um dos genes 

riquetsiais; gltA*: resultado da PCR, utilizando o oligonuclotídeo CS2; gltA**: resultado da PCR, utilizando o oligonuclotídeo CS4; 

ompA: resultado da PCR para o gene ompA; POS%: porcentagem de amostras amplificadas; FONTE: MOURA, N. O., 2011. 

MUN 
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Já para a região do Noroeste Fluminense, foram coletados 238 vetores procedentes de 

Itaperuna (A. cajennense e R. sanguineus) que foram divididos em sete amostras. Destas, uma 

(A. cajennense coletado livre no ambiente) amplificou ambos genes riquetsiais investigados 

(Tabela 8). 

Os 240 vetores coletados livres no ambiente em Porciúncula (A. cajennense, A. 

dubitatum e C. felis) foram divididos em 12 amostras. Destas, três (A. cajennense, A. 

dubitatum e C. felis) amplificaram pelo menos um dos genes pesquisados. Este é o primeiro 

relato de riquétsia detectada em A. dubitatum no estado do Rio de Janeiro, bem como da 

ocorrência de Rickettsia para esta região do estado (Tabela 8). 



41 

 

Tabela 8 – Identificação de genes riquetsiais em potenciais vetores de riquétsias, coletados em hospedeiros e em vida livre,  

  nos municípios investigados para Febre Maculosa Brasileira, na região do Noroeste Fluminense, do estado do  

  Rio de Janeiro, no período de outubro de 2008 a novembro de 2009 

 

HOSPEDEIRO (n) 

VETOR 

ESPÉCIE M F N L TOTAL 
AMOSTRA 

(n)*   POS(n) CÓDIGO gltA* gltA** ompA POS % 

P
o

rc
iú

n
cu

la
 

 Livre no ambiente 
A. cajennense 0 1 73 161 235 9 1 2936A - - + 11,11 

A. dubitatum 0 2 0 0 2 1 1 2937A + + + 100,0 

C. felis 1 2 0 0 3 2 1 077 + - + 50,00 

 Sub Total 1 5 73 161 240 12 3     25,00 

  
  

 I
ta

p
er

u
n

a
 

  Livre no ambiente A. cajennense 0 0 1 235 236 5 1 2932B + - + 20,00 

 Canis familiaris (1) R. sanguineus 1 1 0 0 2 2 0      

 Sub Total 1 1 1 235 238 7 1     14,29 

 

 TOTAL 2 6 74 396 478 19 4     21,05 

MUN: município; (n): número de hospedeiros examinados para coleta de vetores; (n)*: números de amostras compostas para as análises 

utilizando Reação em Cadeia pela Polimerase (PCR); POS(n): número de amostras amplificadas para pelo menos um dos genes 

riquetsiais; gltA*: resultado da PCR, utilizando o oligonuclotídeo CS2; gltA**: resultado da PCR, utilizando o oligonuclotídeo CS4; 

ompA: resultado da PCR para o gene ompA; POS%: porcentagem de amostras amplificadas; FONTE: MOURA, N. O., 2011. 

MUN 
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De forma resumida, o presente estudo demonstra pela primeira vez o registro de 

riquétsias nos municípios de São José do Vale do Rio Preto, Trajano de Moraes, Volta 

Redonda, Porciúncula e Itaperuna, indicando a ampla distribuição geográfica de Rickettsia sp. 

no Rio de Janeiro.  

É importante ressaltar que dentre as 16 amostras positivas, 15 amostras amplificaram o 

fragmento do gene ompA, portanto, 93,75% das amostras positivas, corresponderam a RGFM. 

Apesar da possível presença de riquétsias não patogênicas ou de patogenicidade desconhecida 

no GFM, existe grande possibilidade destas RGFM serem patogênicas, uma vez que a 

presença de R. rickettsii já foi demonstrada em vários municípios do estado (GAZÊTA et al., 

2009; GEHRKE, 2010; LAMAS et al., 2008; ROZENTAL et al., 2006; SOUZA, 2009; 

SOUZA et al., 2005).   

Estes resultados contribuem para o mapeamento de áreas endêmicas e para o 

entendimento da circulação e epidemiologia das riquetsias no estado do Rio de Janeiro. 

 Souza et al. (2006) pesquisaram no município de  Petrópolis (região Serrana), onde 

casos humanos fatais foram registrados, a presença de riquétsias em potenciais vetores, por 

PCR. Neste estudo as espécies A. cajennense, A. aureolatum, R. sanguineus, A. nitens, B. 

microplus, Ornithodorus sp. e C. felis demonstraram a presença de RGFM. A presença de B. 

microplus e Ornithodorus sp. infectados com RGFM em áreas de foco, sugere possível 

participação destas espécies no ciclo enzoótico.  

O encontro de numerosos exemplares de A. cajennense e R. sanguineus nas áreas de 

estudo, parece ser comum para as regiões de foco de FMB no estado do Rio de Janeiro. R. 

sanguineus está adaptado a ambiente antrópico em todo o Brasil, é relativamente específico a 

canídeos e importante na manutenção do ciclo enzoótico de bioagentes entre canídeos, 

principalmente cães domésticos. No estado do Rio de Janeiro, R. sanguineus já foi encontrado 

infectado com R. rickettsii na região do Médio Paraíba (GEHRKE et al., 2009) e com RGFM 

na região Serrana (SOUZA et al., 2006). 

 Segundo Gazêta et al. (2009), A. cajennense foi a segunda espécie com maior 

dominância na região do Médio Paraíba, com valores próximos àqueles encontrados para R. 

sanguineus, (espécie com maior coeficiente de dominância nesta região). Dados 

epidemiológicos, baseados na análise por PCR, sugerem que na porção oriental do Vale do 

Paraíba o vetor mais importante é R. sanguineus (grande potencial de risco em áreas 

urbanizadas) e na porção ocidental, A. cajennense, (vetor de maior importância no ciclo 

epidêmico da FM em diferentes regiões do estado) sendo potencialmente os responsáveis pela 

epizootia dos casos observados na região (GAZÊTA et al., 2009). 
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A espécie de carrapato A. nitens geralmente não parasita humanos, porém apresenta 

potencial para manter o ciclo enzoótico de riquétsias em eqüinos (SOUZA, 2009). Apesar de 

A. nitens não ter demonstrado a presença de riquétsias neste estudo, espécimes deste ixodídeo 

foram encontrados infectados com R. rickettsii nos municípios de Barra Mansa, Valença, 

Queimados e Petrópolis (GEHRKE, 2010) e apresentaram resultado positivo para RGFM em 

Queimados (região Metropolitana), onde teve a segunda maior frequência e dominância, 

apontando para seu possível papel como mantenedor do ciclo enzoótico de riquétsias em 

eqüinos (SOUZA, 2009). 

A espécie de pulga C. felis, também bastante comum em ambiente antrópico, ocorre 

em áreas similares às de R. sanguineus, em foco de FM no estado do Rio de Janeiro e 

apresenta importância epidemiológica semelhante no estudo das riquetsioses (GAZÊTA et al., 

2009; GEHRKE et al., 2009; SOUZA et al., 2006). 

Em resumo, os resultados do presente estudo em adição aos trabalhos de vigilância de 

ambiente conduzido pela Secretaria Estadual de Saúde, do Rio de Janeiro, em parceria com o 

LIRN, e os estudos desenvolvidos em diferentes regiões (GAZÊTA et al., 2009; GEHRKE, 

2010; GEHRKE et al., 2009; PINTO, 2009; ROZENTAL et al., 2002; SOUZA, 2009) 

indicam que a associação entre vetores e hospedeiros infectados com R. rickettsii e/ou R. felis 

mostra que R. sanguineus, A. aureolatum e C. felis em cães, e A. nitens e A. cajennense em 

cavalos, são importantes na manutenção de ciclo enzoótico de RGFM. O mesmo pode ser 

ressaltado com relação ao peridomicílio, cães, cavalos e seus ectoparasitas potencialmente, 

são responsáveis pela epizootia de casos observados. 

 

3.3 Frequência Mínima de Vetores Infectados (FMVI) 

 

As FMVI foram calculadas a partir dos resultados de PCR e determinadas por 

município, para cada espécie de vetor encontrada (Tabela 9). 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

Tabela 9 – Frequência mínima de vetores infectados com riquétsias (%) para cada espécie de 

artrópodes analisados e por município do estado do Rio de Janeiro, no período de 

outubro de 2008 a novembro de 2009 
 

                     LOCALIDADE 

 

     VETOR 

 NOROESTE 

FLUMINENSE 
SERRANA MÉDIO PARAÍBA 

TOTAL 

 PO IP TM RP BP PI VR 

Amblyomma cajennense  0,43 0,42 0,22 1,90 4,35 0 0 0,41 

Amblyomma aureolatum  - - 0 - - 0 - 0 

Amblyomma dubitatum  50,00 - - - - - - 50,00 

Anocentor nitens  - - 0 - 0 - - 0 

Boophilus microplus  - - - 9,09 - - - 9,09 

Rhipicephalus sanguineus  - 0 - - - 0 0 0 

Ctenocephalides canis  - - 100,00 - - - - 100,00 

Ctenocephalides felis  33,33 - 1,05 0 0 11,76 10,00 3,50 

PO: Porciúncula; IP: Itaperuna; TM: Trajano de Moraes; RP: São José do Vale do Rio 

Preto; BP: Barra do Piraí; PI: Piraí; VR: Volta Redonda; -: Ausente; FONTE: MOURA, N. 

O., 2011. 

 

Os espécimes de A. cajennense apresentaram valor de FMVI de 0,41%. Em estudo 

anterior realizado para o estado do Rio de Janeiro, a freqüência demonstrada foi de 7,15% 

(GEHRKE, 2010). Da mesma forma, as frequências de 9,2 e 27% foram demonstradas para o 

estado de Rondônia (GEHRKE, 2002; LABRUNA et al., 2004c) e de 1,28% para o estado de 

Minas Gerais (GUEDES et al., 2005). Apesar de, neste estudo, o valor da FMVI de A. 

cajennense, ser relativamente baixo, o hábito alimentar eclético destes carrapatos, sua 

capacidade de transmissão de riquétsias para sua prole (comprovação laboratorial), bem como 

o diagnóstico de R. rickettsii nestes carrapatos, realizado anteriormente para o Rio de Janeiro 

(GEHRKE, 2010), sugere que esta espécie possui papel importante no ciclo de riquétsias nos 

municípios presentemente investigados. 

O valor da FMVI apresentada para a espécie A. dubitatum foi de 50%. Anteriormente 

estudo, realizado no estado de São Paulo, apontou frequência de 8,7% (HORTA, 2006) para 

esta espécie. Já a espécie de B. microplus, a FMVI foi de 9,09%, este valor é superior ao valor 

de 3,97% anteriormente indicado para o estado do Rio de Janeiro (GEHRKE, 2010) e de 1,1% 

relatado para Rondônia (GEHRKE, 2002). 

A FMVI obtida para pulgas C. felis foi de 3,50%. Em relato anterior, também para o 

estado do Rio de Janeiro (GEHRKE, 2010), a frequência obtida foi de 14,50 para R. rickettsii, 

além da R. felis – comumente registrada nestes sifonápteros. Em São Paulo, já foram 

demonstradas freqüências de 42 e 45,8% em pulgas infectadas com R. felis (HORTA, 2006).  
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A frequência de C. canis infectada riquétsias registrada no estado de São Paulo foi de 

29,2% (HORTA et al., 2006). No presente estudo apenas um espécime de C. canis foi 

capturado, e teve resultado positivo na PCR, dessa forma a FMVI desta espécie foi de 100%.  

A maior parte dos estudos epidemiológicos moleculares nacionais concernentes a 

FMVI utilizam os resultados da PCR para o gene gltA como base para o cálculo da frequência 

(GEHRKE, 2002; HORTA, 2006; LABRUNA et al., 2004c). Os resultados podem, portanto, 

representar espécies do gênero Rickettsia não pertencentes ao GFM. O presente estudo 

também incluiu os resultados da PCR realizadas para detecção do gene ompA, presente nas 

RGFM, onde 15 das 16 amostras positivas amplificaram o gene ompA. Dessa forma, as FMVI 

presentemente calculadas expressam, com maior probabilidade, a presença de riquétsias 

potencialmente patogênicas. 

 

3.4 Análise das sequências  

  

Foi possível sequenciar fragmento do gene gltA de 11 amostras diferentes, procedentes 

dos municípios investigados, correspondendo a 73,33% das amostras positivas pela PCR para 

este gene. Como foram utilizados dois oligonucleotídeos para este gene, no total, foram 

obtidas 15 sequências. Já o fragmento do gene OmpA, foi possível ser sequenciado a partir de 

6 amostras, que correspondem a 37,50% das amostras positivas para este gene. Sobre as 

amostras clonadas, foram utilizadas sequências de pelo menos três clones. 

 Sequências do gene gltA de riquétsias, detectadas em cinco amostras de carrapatos e 

duas de pulgas, apresentaram 99% ou 100% de identidade com R. rickettsii das cepas Iowa 

(CP000766.2), Sheila Smith (CP000848.1), Bitterroot (U59729.1), 1994CO2 (DQ150686.1), 

1991CO3 (DQ150683.1), 1989CO1 (DQ150680.1), disponíveis no GenBank. Ainda para esse 

gene, riquétsias detectadas em quatro amostras de pulgas (uma para os dois oligonucleotídeos 

– CS2 e CS4), apresentaram identidade de 99 ou 100% com R. felis das cepas URRWXCal2 

(CP000053.1) e California 2 (AF210692.1). Da mesma forma, riquétsia detectada em uma 

amostra de carrapato (para os dois oligonucleotídeos – CS2 e CS4) apresentou 99% de 

identidade com R. bellii RML369-C (CP000087.1) e 369L42-1 (U59716.1) (Tabela 10). 

 Larvas não alimentadas e infectadas pela riquétsia indicam, em campo, a transmissão 

transovariana da bactéria na população de A. cajennense (amostra 2932B, Tabela 10).  
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Tabela 10 – Espécies de riquétsias detectadas por análise de sequências de nucleotídeos de  

    fragmento do gene gltA (CS2 e CS4) em potenciais vetores coletados em  

    hospedeiro e em vida livre, nos municípios investigados para Febre Maculosa  

    Brasileira, no estado do Rio de Janeiro, no período de outubro de 2008 a  

    novembro de 2009 

 

LOCAL HOSPEDEIRO 
VETOR 

ESPÉCIE AMOSTRA OLIGO IDENTIDADE 

IP Livre no ambiente A. cajennense 2932B (22L) CS2 R. rickettsii 342/343 (99%)* 

RP Equus caballus A. cajennense 2988A (1M) CS2 R. rickettsii 375/376 (99%)* 

RP Equus caballus A. cajennense 2988B (1F) CS2 R. rickettsii 377/378 (99%)* 

RP Bos taurus B. microplus 2989A (2F) CS2 R. rickettsii 377/378 (99%)* 

TM Canis familiaris C. canis 178 clo (1F) CS2 R. rickettsii 400/401 (99%)* 

TM Canis familiaris A. cajennense 2813 (2N) CS2 R. rickettsii 380/381 (99%)* 

VR Canis familiaris C. felis 078 (2F) CS2 R. rickettsii 400/401 (99%)* 

PI Canis familiaris C. felis 181A (1F) CS2 R. felis 397/401 (99%)** 

PI Felis catus C. felis 182B (5F) CS2 R. felis 345/345 (100%)** 

PI Felis catus C. felis 182B (5F) CS4 R. felis 835/836 (99%)** 

PO Livre no ambiente C. felis 077 (2F) CS2 R. felis 383/384 (99%)** 

VR Canis familiaris C. felis 078 (2F) CS4 R. felis 818/818 (100%)** 

PO Livre no ambiente A. dubitatum 2937Aclo (1F) CS2 R. bellii 387/392 (99%)*** 

PO Livre no ambiente A. dubitatum 2937A (1F) CS4 R. bellii 818/821 (99%)*** 

OLIGO: Oligonucletídeo; IP: Itaperuna; PI: Piraí; PO: Porciúncula; RP: São José do Vale do Rio 

Preto; TM: Trajano de Moraes; VR: Volta Redonda; F: Fêmea; L: larva; M: Macho; N: Ninfa; 

*Identidade com sequências de Rickettsia rickettsii depositadas no GenBank cepas: Iowa 

(CP000766.2), Sheila Smith (CP000848.1), Bitterroot (U59729.1), 1994CO2 (DQ150686.1), 

1991CO3 (DQ150683.1), 1989CO1 (DQ150680.1); **Identidade com sequências de Rickettsia 

felis depositadas no GenBank cepas: URRWXCal2 (CP000053.1) e California 2 (AF210692.1); 

***Identidade com sequências de Rickettsia bellii depositadas no GenBank cepas: RML369-C 

(CP000087.1) e 369L42-1 (U59716.1). FONTE: MOURA, N. O., 2011. 

 

Já as sequências do gene OmpA, de três amostras detectadas em pulgas, apresentaram 

99 ou 100% de identidade, com R. felis LSU-Lb (HM636635.1), Seropedica (FJ425917.1), 

 ompA (EU012496.1), (DQ408668.1), (AY727036.1), (AJ563398.1), (AF191026.1), scc50 

(DQ102710.1), URRWXCal2 (CP000053.1) e Rickettsia sp. Io123 (AB114821.1), Hf187 

(AB114814.1), California 2 (AF210694.1); outras três sequências de riquétsias detectadas em 

carrapatos apresentaram 99 ou 100% de identidade com as sequências R. rickettsii Iowa 

(CP000766.2), Sheila Smith (CP000848.1), ai103.2 (GU723479.1), ai101.2 (GU723478.1); 

Panama-2004 (DQ164838.1), Case 1(JF912515.1), R1286N (HM195101.1), 0506-2G12 

(HM446487.1), 0506-1F3 (HM446486.1), ARV5606 (GU117905.1), LHR_BR (FJ959382.1), 

Do295 (EU109179.1), OmpA (DQ002504.1), 1995HO2 (DQ150693.1), 1991HO1 

(DQ150690.1), 1994CO2 (DQ150687.1), 1991CO3 (DQ150684.1), 1989CO1 (DQ150681.1), 

rOmpA (U43804.1), disponíveis no GenBank (Tabela 11). 
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Tabela 11 – Identificação de riquétsias detectadas por análise de sequências de nucleotídeos  

 de fragmento do gene OmpA 

 

LOCAL HOSPEDEIRO 
VETOR 

ESPÉCIE AMOSTRA IDENTIDADE 

PI Felis catus Ctenocephalides felis 182B (5F) Rickettsia felis 418/418 (100%)* 

PO Livre no ambiente Ctenocephalides felis 077 (2F) Rickettsia felis 396/396 (100%)* 

TM Canis familiaris Ctenocephalides canis 178 (1F) Rickettsia felis 391/392 (99%)* 

PO Livre no ambiente Amblyomma cajennense 2936A (1N) Rickettsia rickettsii 239/239 (100%)*** 

PO Livre no ambiente Amblyomma dubitatum 2937A (1F) Rickettsia rickettsii 376/376 (100%)*** 

RP Equus caballus Amblyomma cajennense 2988B (1F) Rickettsia rickettsii 405/408(99%)** 

PI: Piraí; PO: Porciúncula; RP: São José do Vale do Rio Preto; TM: Trajano de Moraes; F: Fêmea; 

N: Ninfa; *Identidade com sequências de Rickettsia felis depositadas no GenBank cepas: LSU-Lb 

(HM636635.1), Seropedica (FJ425917.1),  ompA (EU012496.1), (DQ408668.1), (AY727036.1), 

(AJ563398.1), (AF191026.1), scc50 (DQ102710.1), URRWXCal2 (CP000053.1) e Rickettsia sp. 

Io123 (AB114821.1), Hf187 (AB114814.1), California 2 (AF210694.1); **Identidade com 

sequências de Rickettsia rickettsii depositadas no GenBank cepas: Iowa (CP000766.2), Sheila 

Smith (CP000848.1), ai103.2 (GU723479.1), ai101.2 (GU723478.1); *** Identidade com 

sequências de Rickettsia rickettsii descritas em **, em adição a: Panama-2004 (DQ164838.1), 

Case 1(JF912515.1), R1286N (HM195101.1), 0506-2G12 (HM446487.1), 0506-1F3 

(HM446486.1), ARV5606 (GU117905.1), LHR_BR (FJ959382.1), Do295 (EU109179.1), OmpA 

(DQ002504.1), 1995HO2 (DQ150693.1), 1991HO1 (DQ150690.1), 1994CO2 (DQ150687.1), 

1991CO3 (DQ150684.1), 1989CO1 (DQ150681.1), rOmpA (U43804.1). FONTE: MOURA, N. 

O., 2011. 

 

Apenas a obtenção de sequências com valores de 99 e 100% de identidade com 

espécies do gênero Rickettsia, para os dois genes analisados, não caracteriza a espécie da 

bactéria encontrada, entretanto constitui um indicativo potencial da presença da espécie de 

Rickettsia no artrópode. 

A infecção de pulgas C. felis por R. rickettsii foi recentemente notificada (GEHRKE et 

al., 2011a,b), mas o real valor epidemiológico deste tipo de inseto no ciclo da FMB merece 

ser mais bem investigado. A infecção por R. felis é mantida por transmissão transovariana, 

sem necessidade de um reservatório vertebrado, o que pode justificar a alta incidência dessas 

bactérias nesses vetores (WEDINCAMP; FOIL, 2002). Além disso, as infecções por R. felis 

não são letais para seus vetores naturais, diferente do que acontece com a R. prowazekii em 

piolhos (AZAD et al., 1997) e a R. rickettsii em carrapatos (NIEBYLSKI; PEACOCK; 

SCHWAN, 1999). 

Riquétsias do GFM já foram detectadas em A. dubitatum, no estado de São Paulo 

(LEMOS; MELLES; COLOMBO, 1996). Além disso, sequências de R. bellii, Rickettsia 

GFM denominada COOPERI e Rickettsia tamurae em carrapatos A. dubitatum já foram 

registradas em estudo realizado em áreas endêmicas para FMB no estado de São Paulo 
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(ESTRADA  et al., 2006; GUEDES, 2009; HORTA, 2006; LABRUNA et al., 2004b; 

PACHECO, 2007). Os resultados do presente estudo constituem o primeiro relato de 

sequência com 99% de identidade com R. bellii em A. dubitatum no estado do Rio de Janeiro, 

e de sequência com 100% de identidade com R. rickettsii neste carrapato, para o Brasil. Em 

áreas endêmicas para FMB no Estado de São Paulo, as capivaras exercem o potencial papel 

de reservatórios naturais de R. rickettsii (LABRUNA et al., 2004b). A maior parte dos casos 

de FMB nestas áreas está associada ao aumento populacional das capivaras, que são os 

hospedeiros primários de A. dubitatum.  

Da mesma forma, Horta et al. (2006) também indicaram a presença de R. felis em 

pulga C. canis, no estado de São Paulo. Assim, os resultados obtidos nas análises desta 

espécie de pulga, indicam pela primeira vez sequências de 99% de identidade com R. felis, 

para o estado do Rio de Janeiro, e sequência de 99% de identidade com R. rickettsii em C. 

canis para o Brasil 

 

3.5 Análise filogenética 

 

A análise dos alinhamentos demonstrados nos Anexos A e B, processados no 

programa “Boxshade” para melhor vizualização, evidencia a elevada identidade entre as 

sequências relativas às amostras 2988A, 2989A, 178(clone), 2988B, 2813, 2932B e 078 

(Identidade A – Anexo A), e às amostras 182B, 077 e 181A (Identidade B – Anexo B), 

obtidas utilizando o oligonucleotídeo CS2 (gltA).  

Para análise das seqüências do gltA (CS2 – 401pb) de Rickettsia sp., foram empregadas 

as seqüências de R. africae (U59733), R. sibirica (U59734), R. parkeri (U59732), R. japonica 

(U59724), R. slovaca (U59725), R. aeschlimannii (DQ235776), R. conorii (U59730), R. 

peacockii (DQ100162), R. rhipicephali (U59721), R. massiliae (U59719), R. rickettsii 

(CP000848), R. monacensis (DQ100163), R. felis (CP000053), R. australis (U59718), R. 

akari (U59717), R. prowazekii (U59715), R. typhi (U59714) e R. bellii (U59716), disponíveis 

no banco de dados do GenBank. Como grupo externo foi incluída a seqüência do gltA de 

Coxiella burnetii (NC009727) e Anaplasma marginale (CP001079) (Figura 3).  

Análises realizadas por máxima parcimônia apresentaram árvores filogenéticas com 

topologias semelhantes (dados não mostrados), dessa forma são demonstrados, neste estudo, 

os filodendogramas analisados por Neighbor Joining. 
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Figura 3 – Filodendograma da comparação das sequências parciais do gene gltA (CS2 –  

  401pb), utilizando o método Neighbor-Joining e distâncias evolutivas  

  determinadas pelo algoritmo Kimura 2 parâmetros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os valores de bootstrap superiores a 70% estão demonstrados. FONTE: MOURA, N. O., 2011. 
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O alinhamento demonstrado no Anexo C, processado no programa “Boxshade” para 

melhor visualização, evidencia a elevada identidade entre as sequências relativas às amostras 

182B e 078 (Identidade D) obtidas utilizando o oligonucleotídeo CS4 (gltA).  

Para análise das seqüências do gltA (CS4 – 834pb) de Rickettsia sp., foram 

empregadas as seqüências de R. africae (U59733), R. sibirica (U59734), R. parkeri (U59732), 

R. japonica (U59724), R. slovaca (U59725), R. aeschlimannii (DQ235776), R. conorii 

(U59730), R. peacockii (DQ100162), R. rhipicephali (U59721), R. massiliae (U59719), R. 

rickettsii (CP000848), R. monacensis (DQ100163), R. felis (CP000053), R. australis 

(U59718), R. akari (U59717), R. prowazekii (U59715), R. typhi (U59714) e R. bellii 

(U59716), disponíveis no banco de dados do GenBank. Como grupo externo foi incluída a 

seqüência do gltA de Coxiella burnetii (NC009727) e Anaplasma marginale (CP001079) 

(Figura 4). 
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Figura 4 – Filodendograma da comparação das sequências parciais do gene gltA (CS4 –  

   834pb), utilizando o método Neighbor-Joining e distâncias evolutivas  

   determinadas pelo algoritmo Kimura 2 parâmetros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os valores de bootstrap superiores a 70% estão demonstrados. FONTE: MOURA, N. O., 2011. 

 

Da mesma forma, a análise dos alinhamentos, demonstrados nos Anexos D e E, 

processado no programa “Boxshade” para melhor visualização, evidencia a elevada 

identidade entre as sequências relativas às amostras 182B, 178 e 077 (Identidade F – Anexo 

D), e às amostras 2988B, 2936A e 2937A (Identidade G – Anexo E), obtidas para o gene 

ompA. 

Para análise das seqüências do ompA de Rickettsia GFM, foram empregadas as 

seqüências de R. felis (DQ408668, AF191026, EU012496, AY727036 e AY394853), 

R.massiliae (U43793), R. rhipicephali (U43803), R.aeschlimannii (DQ379980), R.japonica 

(U43795), R.conorii (U43794), R.slovaca (U43808), R.rickettsii (U43804), R.sibirica 

(U43807), R.parkeri (U43802) e R. africae (HQ335137), disponíveis no banco de dados do 

GenBank. Como grupo externo foi incluída a seqüência do gltA de R. akari (L01461) (Figura 

5). 
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Figura 5 – Filodendograma da comparação das sequências parciais do gene ompA, utilizando  

 o método Neighbor-Joining e distâncias evolutivas determinadas pelo algoritmo  

 Kimura 2 parâmetros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os valores de bootstrap superiores a 70% estão demonstrados. FONTE: MOURA, N. O., 2011. 

 

 

A amostra 2937A (A. dubitatum, coletado em vida livre no ambiente em Porciúncula) 

amplificou os três fragmentos dos genes pesquisados (gltA e ompA). As sequências obtidas 

em todos os clones analisados para o fragmento de 401pb do gene gltA (CS2), apresentaram 

99% de identidade com sequências de R. belli depositadas no GenBank (Tabela 10). Esta é a 

única amostra que compõe a “Identidade C”, do filodendograma demonstrado na Figura 3. 

Para um melhor entendimento das sequências de riquétsias presentes nessa amostra, 

foi realizada a análise do fragmento de maior número de pares de bases (834pb do gene gltA - 

CS4), portanto mais informativo, e todas as sequências obtidas dos clones apresentaram 99% 

de identidade com sequências de R. bellii depositadas no GenBank (Tabela 10). Esta é a única 

amostra que compõe a “Identidade E”, do filodendograma demonstrado na Figura 4. 

Curiosamente, as sequências obtidas ao analisar o gene ompA de 532pb (que somente 

as riquétsias do GFM possuem), apresentaram 100% de identidade com sequências de R. 
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rickettsii, depositadas no GenBank (Tabela 11), esta sequência está incluída na “Identidade 

G” (Anexo E), ver filodendograma ompA (Figura 5). Dessa forma, faz-se necessário um 

estudo mais profundo, utilizando outros genes riquetsiais, para entender essa diferença de 

posição nos filodendogramas, uma vez que, segundo Burgdorfer et al. (1981), um carrapato 

infectado por uma espécie de Rickettsia torna-se refratário à infecção por uma segunda 

espécie deste gênero. 

 Analisando as amostras de pulgas, a mesma duplicidade de diagnóstico específico 

pôde ser observada com a amostra 178 (C. canis, coletado sobre Canis familiaris em Trajano 

de Moraes), que pela PCR, também amplificou os três fragmentos dos genes pesquisados 

(gltA e ompA). A sequência obtida com o fragmento de 401pb do gene gltA (CS2) apresentou 

99% de identidade com sequências de R. rickettsii depositadas no GenBank (Tabela 10), esta 

sequência está incluída no grupo “Identidade A” (Anexo A, Figura 3). Porém, as sequências 

obtidas ao analisar o gene ompA de 532pb apresentaram 99% de identidade com sequências 

de R. felis depositadas no GenBank (Tabela 11), esta sequência está incluída no grupo 

“Identidade F” (Anexo D, Figura 5). 

 Da mesma forma, a amostra 078 (C. felis, coletado em Canis familiaris em Volta 

Redonda) também amplificou os três fragmentos dos genes pesquisados (gltA e ompA). As 

sequências obtidas analisando o fragmento de 401pb do gene gltA (CS2) apresentaram 99% 

de identidade com sequências de R. rickettsii depositadas no GenBank (Tabela 10), esta 

sequência está incluída no grupo “Identidade A” (Anexo A, Figura 3). As sequências obtidas 

na análise do fragmento de 834pb do gene gltA (CS4) apresentaram 100% de identidade com 

sequências de R. felis, depositadas no GenBank (Tabela 10), esta sequência está incluída no 

grupo “Identidade D” (Anexo C, Figura 4). 

 Estudos objetivando analisar a interação das pulgas com as riquétsias, bem como a 

participação desses artrópodes na transmissão dos agentes da FMB, ainda precisam ser 

realizados, uma vez que existe registro de co-detecção de R felis com uma RGFM, em 

Xenopsylla cheopis, na Indonésia (BARBARA et al., 2010). Os autores deste estudo discutem 

essa co-detecção, sugerindo que seja resultado de pulga infectada com R. felis (agente não 

patogênico para o sifonaptero), se alimentando em um hospedeiro infectado com RGFM, 

dessa forma, dois agentes seriam detectados, um presente na pulga e outro no sangue 

consumido pela X. cheopis. 
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3.6 PCR quantitativa (qPCR) 

 

Como metodologia adicional de detecção de riquétsias em potenciais vetores e com o 

intuito de avaliar os ensaios da PCR, foram realizados ensaios de qPCR em 231 amostras, 

totalizando 1483 artrópodes analisados. Dessas amostras, 144 (procedentes dos sete 

municípios estudados) amplificaram o gene gltA para Rickettsia sp. Esse resultado, demonstra 

que a qPCR se mostrou cerca de 10 vezes mais sensível à detecção de riquétsias nas amostras 

(identificação positiva em 62,33% das amostras analisadas) do que a PCR convencional 

(detecção de infecção em 5,3% das amostras analisadas) (Anexo F). 

Essa diferença entre os percentuais de amostras positivas pela PCR convencional e a 

qPCR ocorre porque a combinação dos oligonucleotídeos da qPCR e a sonda mostra uma 

sensibilidade de uma cópia de DNA de riquétsia (LABRUNA et al., 2004b). Convém salientar 

que os ensaios da qPCR realizaram a investigação do gene gltA, dessa forma, as amostras que 

amplificaram o fragmento deste gene podem demonstrar a presença de organismos do gênero 

Rickettsia, tanto patogênicos como não patogênicos. 
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4 CONCLUSÕES 

 

 

A presente investigação sobre genes riquetsiais (gltA e ompA) em  potenciais vetores 

procedentes de áreas com casos suspeitos ou confirmados de Febre Maculosa, no estado do 

Rio de Janeiro, permitiu: 

  Indicar carrapatos A. cajennense, A. dubitatum e B. microplus, e pulgas C. canis e C. 

felis como vetores potencialmente envolvidos no ciclo enzoótico da FMB nas áreas de foco 

estudadas.  

  A detecção de RGFM em A. cajennense – carrapato zooantropofílico – nas três 

regiões investigadas (Serrana, Médio Paraíba e Noroeste Fluminense) sugere sua atuação 

como principal vetor do ciclo epidêmico da Febre Maculosa Brasileira. 

  Constatar valores de FMVI – determinados para maior parte de espécies de 

ectoparasitas – superiores no estado do Rio de Janeiro em relação a outros trabalhos 

realizados no Brasil. 

  Diagnosticar sequências com 99% de identidade com R. rickettsii em B. microplus e 

em C. felis e, ainda, sequências com 99 e 100% de identidade com R. rickettsii em A. 

cajennense nas regiões estudadas, indicando a participação destas espécies  no ciclo 

peridomiciliar da riquétsia. 

 Demonstrar pela primeira vez a presença de sequência com 99% de identidade com R. 

bellii em A. dubitatum no estado do Rio de Janeiro, e de sequência com 100% de identidade 

com R. rickettsii neste carrapato, para o Brasil. 

  Demonstrar pela primeira vez a presença de sequências de 99% de identidade com R. 

felis em C. canis para o estado do Rio de Janeiro, e sequências de 99% de identidade com R. 

rickettsii nesta espécie de pulga para o Brasil. 

  Registrar, pela primeira vez, a ocorrência de riquétsias nos municípios São José do 

Vale do Rio Preto, Trajano de Moraes, Volta Redonda, Porciúncula e Itaperuna, 

demonstrando a ampla distribuição geográfica destes agentes  no estado do Rio de Janeiro. 
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*De acordo com: 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: Informação e documentação: 

referências: elaboração. Rio de Janeiro, 2002. 
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ANEXO A  

 

Figura 1 - Identidade A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alinhamento das seqüências de nucleotídeos das amostras 2988A, 2989A, 178(clone), 2988B, 

2813, 2932B e 078, obtidas utilizando o oligonucleotídeo CS2 (gltA). FONTE: MOURA, N. O., 

2011.



64 

 

ANEXO B 

 

Figura 2 - Identidade B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alinhamento das sequências de nucleotídeos das amostras 182B, 077 e 181A, obtidas utilizando o 

oligonucleotídeo CS2 (gltA). FONTE: MOURA, N. O., 2011. 
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ANEXO C 

 

Figura 3 - Identidade D  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alinhamento das seqüências de nucleotídeos das amostras 182B e 078, obtidas utilizando o 

oligonucleotídeo CS4 (gltA). FONTE: MOURA, N. O., 2011. 
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ANEXO D  

 

Figura 4 - Identidade F 

 

Alinhamento das seqüências de nucleotídeos das amostras 182B, 178 e 077, obtidas para o gene 

ompA. FONTE: MOURA, N. O., 2011. 
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ANEXO E  

 

Figura 5 – Identidade G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alinhamento das seqüências de nucleotídeos das amostras 2988B, 2936A e 

2937A, obtidas para o gene ompA. FONTE: MOURA, N. O., 2011. 
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ANEXO F  

 

Tabela 1 – Pesquisa de genes riquetsiais (pela Reação em Cadeia da Polimerase – PCR) em 

potenciais vetores investigados para Febre Maculosa Brasileira, no município de 

Trajano de Moraes do estado do Rio de Janeiro, no período de outubro de 2008 a 

novembro de 2009 

 

Continua 

gltA*: resultado da PCR, utilizando o oligonuclotídeo CS2; gltA**: resultado da PCR, utilizando o 

oligonuclotídeo CS4; ompA: resultado da PCR para o gene ompA; qPCR: Resultado da qPCR para 

o gene gltA; - : Resultado negativo; + : Resultado positivo; ø: Resultado inconclusivo; NA: Não 

analisado; FONTE: MOURA, N. O., 2011. 

HOSPEDEIRO 

VETOR 

ESPÉCIE 
COD. 

AMOSTRA 
SEXO/ESTÁDIO gltA* gltA** ompA qPCR 

Canis familiaris 

Amblyomma 

cajennense 

2814A 1F - - - + 

2814B 15N - - - + 

2817A 1F - - - + 

2817B 2N - - - + 

2828 8N - - - + 

2815A 10N - - - + 

2815B 1F - - - NA 

2819 5N - - - - 

2822 11N - - - + 

2821 13N - - - - 

2830 8N - - - - 

2813 1N + - + Ø 

2829 6N - - - - 

2816 13N - - - - 

2820 19N - - + Ø 

2818 6N - - - + 

2823 1M - - - - 

3120A 5N - - - + 

3120B 6N - - - + 

3120C 5N - - - + 

3120D 6N - - - + 

Amblyomma 

aureolatum 
3120E 1F - - - NA 

Livre no 

ambiente 

Amblyomma 

cajennense 

2824A 20N - - - + 

2824B 1F - - - NA 

2825A 9N - - - + 

2825B 2F - - - NA 

3118A 20N - - - + 

3118B 21N - - - + 

3118C 21N - - - + 

3118D 21N - - - + 

3119A 25N - - - + 

3119B 25N - - - + 

3119C 25N - - - + 

3122 18N - - - + 

2123A 1L - - - + 

2123B 1M - - - + 

2123C 35N - - - + 
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Tabela 1 – Pesquisa de genes riquetsiais (pela Reação em Cadeia da Polimerase – PCR) em 

potenciais vetores investigados para Febre Maculosa Brasileira, no município de 

Trajano de Moraes do estado do Rio de Janeiro, no período de outubro de 2008 a 

novembro de 2009 
Continuação 

Continua 

gltA*: resultado da PCR, utilizando o oligonuclotídeo CS2; gltA**: resultado da PCR, utilizando o 

oligonuclotídeo CS4; ompA: resultado da PCR para o gene ompA; qPCR: Resultado da qPCR para 

o gene gltA; ; - : Resultado negativo; + : Resultado positivo; FONTE: MOURA, N. O., 2011. 

HOSPEDEIRO 

VETOR 

ESPÉCIE 
COD. 

AMOSTRA 
SEXO/ESTÁDIO gltA* gltA** ompA qPCR 

Livre no 

ambiente 

Amblyomma 

cajennense 

2123D 35N - - - + 

2125A 1F - - - + 

2125B 1M - - - + 

2125C 44N - - - + 

2125D 28N - - - + 

3126A 2M - - - + 

3126B 22N - - - + 

3126C 21N - - - + 

3126D 16N - - - + 

3127A 3M - - - - 

3127B 36N - - - + 

3127C 40N - - - + 

3128A 2M - - - + 

3128B 2M - - - + 

3128C 35N - - - + 

3128D 35N - - - + 

3128E 31N - - - + 

3128F 30N - - - + 

Equus caballus 

Amblyomma 

cajennense 

2827H 1F - - - + 

2827J 1M - - - + 

2827K 2N - - - + 

3121J 1L - - - + 

3121K 8N - - - - 

3121L 9N - - - - 

3121M 2F - - - - 

3121N 2F - - - - 

3121O 1M - - - + 

Anocentor 

nitens 

2827A 1F - - - - 

2827B 1F - - - + 

2827C 1F - - - + 

2827D 1F - - - + 

2827E 2F - - - + 

2827F 2F - - - + 

2827G 3F - - - - 

2827I 2F - - - - 

2827LI 3M - - - + 

2827LII 4M - - - + 
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Tabela 1 – Pesquisa de genes riquetsiais (pela Reação em Cadeia da Polimerase – PCR) em 

potenciais vetores investigados para Febre Maculosa Brasileira, no município de 

Trajano de Moraes do estado do Rio de Janeiro, no período de outubro de 2008 a 

novembro de 2009 
Continuação 

Conclusão 

gltA*: resultado da PCR, utilizando o oligonuclotídeo CS2; gltA**: resultado da PCR, utilizando o 

oligonuclotídeo CS4; ompA: resultado da PCR para o gene ompA; qPCR: Resultado da qPCR para 

o gene gltA; ; - : Resultado negativo; + : Resultado positivo; NA: Não analisado; FONTE: 

MOURA, N. O., 2011. 

HOSPEDEIRO 

VETOR 

ESPÉCIE 
COD. 

AMOSTRA 
SEXO/ESTÁDIO gltA* gltA** ompA qPCR 

Equus caballus 
Anocentor 

nitens 

2827LIII 4M - - - + 

2827MI 4N - - - + 

2827MII 5N - - - + 

3121A 1N - - - + 

3121B 2F - - - NA 

3121C 2F - - - + 

3121D 1F - - - - 

3121E 1F - - - - 

3121F 1F - - - - 

3121G 1F - - - + 

3121H 3M - - - + 

3121I 4M - - - NA 

Canis familiaris 

Ctenocephalides 

felis 

063 3F - - - - 

070A 3M - - + + 

070B 2F - - - + 

073A 3F - - - - 

073B 2M - - - + 

064 7F - - - - 

062A 4F - - - - 

062B 1M - - - + 

065A 6F - - - - 

065B 1M - - - + 

066A 9F - - - - 

066B 1M - - - + 

068A 9F - - - - 

068B 4M - - - NA 

071A 4F - - - - 

071B 2M - - - + 

072 1F - - - + 

069 9F - - - - 

067A 4M - - - - 

067BI 3F - - - + 

067BII 4F - - - + 

061A 3M - - - - 

061B 4F - - - + 

Ctenocephalides 

canis 
178 1F + + + + 

Homo sapiens 
Anocentor 

nitens 
2826 3M - - - - 
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Tabela 2 – Pesquisa de genes riquetsiais (pela Reação em Cadeia da Polimerase – PCR) em 

potenciais vetores investigados para Febre Maculosa Brasileira, no município de 

São José do Vale do Rio Preto do estado do Rio de Janeiro, no período de outubro 

de 2008 a novembro de 2009 

 

Continua 

gltA*: resultado da PCR, utilizando o oligonuclotídeo CS2; gltA**: resultado da PCR, utilizando o 

oligonuclotídeo CS4; ompA: resultado da PCR para o gene ompA; qPCR: Resultado da qPCR para 

o gene gltA; ; - : Resultado negativo; + : Resultado positivo; ø: Resultado inconclusivo; NA: Não 

analisado; FONTE: MOURA, N. O., 2011. 

 

HOSPEDEIRO 

VETOR 

ESPÉCIE 
COD. 

AMOSTRA 
 SEXO/ESTÁDIO gltA* gltA** ompA qPCR 

Canis familiaris 
Amblyomma 

cajennense 
2985 1M - - - + 

Equus caballus 

Equus caballus 

Amblyomma 

cajennense 

2986A 3M - - - NA 

2986B 2M - - - NA 

2986CI 1F - - - + 

2986CII 1F - - - + 

2986DI 1F - - - + 

2986DII 1F - - - + 

2987A 2N - - - - 

2988A 1M + - + + 

2988B 1F + - + Ø 

2993A 1M - - - + 

2993B 1F - - - - 

Boophilus 

microplus 
2987B 1F - - + Ø 

Bos taurus 
Amblyomma 

cajennense 

2991A 1F - - - - 

2992A 1M - - - + 

2992B 1F - - - - 

Livre no 

ambiente 

Amblyomma 

cajennense 

2994A 1M - - - + 

2994B 33L - - - + 

2994CI 17L - - - + 

2994CII 17L - - - + 

2994D 12L - - - + 

2995 1F - - - + 

2996A 1M - - - + 

2996B 2F - - - + 

2996CI 1F - - - + 

2996CII 1F - - - + 
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Tabela 2 – Pesquisa de genes riquetsiais (pela Reação em Cadeia da Polimerase – PCR) em 

potenciais vetores investigados para Febre Maculosa Brasileira, no município de 

São José do Vale do Rio Preto do estado do Rio de Janeiro, no período de outubro 

de 2008 a novembro de 2009 
Continuação 

Conclusão 

gltA*: resultado da PCR, utilizando o oligonuclotídeo CS2; gltA**: resultado da PCR, utilizando o 

oligonuclotídeo CS4; ompA: resultado da PCR para o gene ompA; qPCR: Resultado da qPCR para 

o gene gltA; ; - : Resultado negativo; + : Resultado positivo; ø: Resultado inconclusivo; NA: Não 

analisado; FONTE: MOURA, N. O., 2011. 

HOSPEDEIRO 

VETOR 

ESPÉCIE 
COD. 

AMOSTRA 
  SEXO/ESTÁDIO gltA* gltA** ompA qPCR 

Bos taurus 
Boophilus 

microplus 

2989A 2F + - + Ø 

2990A 1M - - - - 

2990BI 1F - - - NA 

2990BII 1F - - - + 

2990C 2F - - - - 

2990DI 2F - - - - 

2990DII 2F - - - - 

2991BI 1F - - - - 

2991BII 1F - - - - 

2991BIII 1F - - - - 

2991C 5F - - + Ø 

2991DI 1F - - - - 

2991DII 1F - - - - 

2991DIII 1F - - - - 

2991EI 1F - - - - 

2991EII 1F - - - - 

2992C 2F - - - - 

2992D 2F - - - - 

2992E 2F - - - - 

2992F 2F - - - - 

Canis familiaris 
Ctenocephalides 

felis 

079A 6F - - - - 

079B 1M - - - + 

080A 1M - - - + 

080B 1F - - - - 
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Tabela 3 – Pesquisa de genes riquetsiais (pela Reação em Cadeia da Polimerase – PCR) em 

potenciais vetores investigados para Febre Maculosa Brasileira, no município de 

Barra do Piraí do estado do Rio de Janeiro no período de outubro de 2008 a 

novembro de 2009 
 

 

gltA*: resultado da PCR, utilizando o oligonuclotídeo CS2; gltA**: resultado da PCR, utilizando o 

oligonuclotídeo CS4; ompA: resultado da PCR para o gene ompA; qPCR: Resultado da qPCR para 

o gene gltA; ; - : Resultado negativo; + : Resultado positivo; ø: Resultado inconclusivo; NA: Não 

analisado; FONTE: MOURA, N. O., 2011. 

HOSPEDEIRO 

VETOR 

ESPÉCIE 
COD. 

AMOSTRA 
  SEXO/ESTÁDIO gltA* gltA** ompA qPCR 

Equus caballus 

Amblyomma 

cajennense 

3167A 1F - - - + 

3167B 1F - - - + 

3167C 1F - - - - 

3167D 1F - - - - 

3168A 1F - - - + 

3168B 1F - - - - 

3170A 1N - - - - 

3170B 2M - - - + 

3170C 2F - - - NA 

3171A 1F - - - + 

 3171B 3M - - + Ø 

Anocentor nitens 

3167E 1F - - - - 

 3167F 1F - - - - 

 3167G 1F - - - - 

 3167H 1F - - - - 

 3167I 1F - - - - 

Livre no 

ambiente 

Amblyomma 

cajennense 

3169A 3N - - - + 

3169B 1F - - - + 

3172 3N - - - + 

Canis familiaris 

Ctenocephalides 

felis  

184A 2F - - - + 

184B 1M - - - + 

185 1F - - - - 

186A 2M - - - - 

186B 3F - - - - 

Amblyomma 

cajennense 
3166 1F - - - NA 
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Tabela 4 – Pesquisa de genes riquetsiais (pela Reação em Cadeia da Polimerase – PCR) em 

potenciais vetores investigados para Febre Maculosa Brasileira, no município de 

Piraí do estado do Rio de Janeiro, no período de outubro de 2008 a novembro de 

2009 
 

 

gltA*: resultado da PCR, utilizando o oligonuclotídeo CS2; gltA**: resultado da PCR, utilizando o 

oligonuclotídeo CS4; ompA: resultado da PCR para o gene ompA; qPCR: Resultado da qPCR para 

o gene gltA; ; - : Resultado negativo; + : Resultado positivo; NA: Não analisado; FONTE: 

MOURA, N. O., 2011. 

HOSPEDEIRO 

VETOR 

ESPÉCIE 
COD. 

AMOSTRA 
SEXO/ESTÁDIO gltA* gltA** ompA qPCR 

Canis familiaris  
Amblyomma 

cajennense 

3157A 1N - - - + 

3157B 1M - - - + 

3162A 1F - - - - 

3162B 1N - - - + 

3163 2N - - - NA 

3164B 2N - - - + 

3164C 2N - - - + 

Livre no 

ambiente 

Amblyomma 

cajennense 

3160 1F - - - + 

3165A 2N - - - + 

3165B 1M - - - + 

Equus caballus 
Amblyomma 

cajennense 

3161A 1M - - - + 

3161B 1F - - - - 

3161C 1F - - - - 

3161D 1F - - - - 

3161E 1F - - - - 

Canis familiaris 

Amblyomma 

aureolatum 
3164A 1M - - - + 

Ctenocephalides 

felis 

179A 1M - - - + 

180A 1M - - - + 

180B 3F - - - - 

181A 1F + - - + 

181B 4M - - - + 

183 1F - - - + 

Rhipicephalus  

sanguineus 

3157C 2N - - - - 

3158 1M - - - + 

3159 1F - - - - 

Felis catus 
Ctenocephalides 

felis 

182A 1M - - - + 

182B 5F + + + + 
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Tabela 5 – Pesquisa de genes riquetsiais (pela Reação em Cadeia da Polimerase – PCR) em 

potenciais vetores investigados para Febre Maculosa Brasileira, no município de 

Porciúncula do estado do Rio de Janeiro, no período de outubro de 2008 a 

novembro de 2009 
 

 

gltA*: resultado da PCR, utilizando o oligonuclotídeo CS2; gltA**: resultado da PCR, utilizando o 

oligonuclotídeo CS4; ompA: resultado da PCR para o gene ompA; qPCR: Resultado da qPCR para 

o gene gltA; ; - : Resultado negativo; + : Resultado positivo; NA: Não analisado; FONTE: 

MOURA, N. O., 2011. 

HOSPEDEIRO 

VETOR 

ESPÉCIE 
COD. 

AMOSTRA 
SEXO/ESTÁDIO gltA* gltA** ompA qPCR 

Livre no 

ambiente 

Amblyomma 

cajennense 

2933 2N - - - NA 

2934 1N - - - NA 

2936A 1N - - + + 

2936BI 40L - - - + 

2936BII 40L - - - + 

2936BIII 1F - - - NA 

2936C 40L - - - + 

2937B 33N - - - + 

2937C 33N - - - NA 

Amblyomma 

dubitatum 
2937A 2F + + + + 

Ctenocephalides 

 felis 

077 2F + - + + 

 077B 1M - - - NA 
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Tabela 6 – Pesquisa de genes riquetsiais (pela Reação em Cadeia da Polimerase – PCR) em 

potenciais vetores investigados para Febre Maculosa Brasileira, no município de 

Itaperuna do estado do Rio de Janeiro 
 

 

gltA*: resultado da PCR, utilizando o oligonuclotídeo CS2; gltA**: resultado da PCR, utilizando o 

oligonuclotídeo CS4; ompA: resultado da PCR para o gene ompA; qPCR: Resultado da qPCR para 

o gene gltA; ; - : Resultado negativo; + : Resultado positivo; ø: Resultado inconclusivo; NA: Não 

analisado; FONTE: MOURA, N. O., 2011. 

HOSPEDEIRO 

VETOR 

ESPÉCIE 
COD. 

AMOSTRA 
SEXO/ESTÁDIO gltA* gltA** ompA qPCR 

Livre no 

ambiente 

Amblyomma 

cajennense 

2932AI 45L - - - + 

2932AII 40L - - - + 

2932B 22L + - + Ø 

 2932BII 1N - - - NA 

 2935 45L - - - - 

Canis familiaris 
Rhipicephalus 

sanguineus 

2949A 1F - - - NA 

2949B 1M - - - - 
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Tabela 7 – Pesquisa de genes riquetsiais (pela Reação em Cadeia da Polimerase – PCR) em 

potenciais vetores investigados para Febre Maculosa Brasileira, no município de 

Volta Redonda do estado do Rio de Janeiro, no período de outubro de 2008 a 

novembro de 2009 
 

Continua 

gltA*: resultado da PCR, utilizando o oligonuclotídeo CS2; gltA**: resultado da PCR, utilizando o 

oligonuclotídeo CS4; ompA: resultado da PCR para o gene ompA; qPCR: Resultado da qPCR para 

o gene gltA; ; - : Resultado negativo; + : Resultado positivo; NA: Não analisado; FONTE: 

MOURA, N. O., 2011. 

HOSPEDEIRO 

VETOR 

ESPÉCIE 
COD. 

AMOSTRA 
SEXO/ESTÁDIO gltA* gltA** ompA qPCR 

Canis familiaris 
Rhipicephalus 

sanguineus 

2902 1F - - - NA 

2902A 1M - - - NA 

2902B 1N - - - + 

2903A 1M - - - NA 

2903B 1F - - - NA 

2904A 1M - - - NA 

2904B 2N - - - NA 

2907 1F - - - NA 

2908A 1N - - - + 

2908B 2M - - - NA 

2908C 2F - - - NA 

2909A 1M - - - NA 

2909B 2N - - - NA 

2910A 1F - - - NA 

2910B 1M - - - NA 

2911A 1F - - - NA 

2911B 1M - - - NA 

2912 2M - - - NA 

1913 2M - - - NA 

2914 1F - - - NA 

2915 1F - - - NA 

2916A 2M - - - NA 

2916B 1F - - - NA 

2917A 1M - - - NA 

2917B 3F - - - NA 

2918A 4M - - - NA 

2918B 1F - - - + 

2919A 1F - - - NA 

2919B 3M - - - NA 

2920 2M - - - NA 

2921A 1F - - - NA 

2921B 4M - - - NA 

2922A 3M - - - - 

2922B 2F - - - NA 

2922C 1N - - - + 

2923A 2F - - - NA 

2923B 4M - - - NA 
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Tabela 7 – Pesquisa de genes riquetsiais (pela Reação em Cadeia da Polimerase – PCR) em 

potenciais vetores investigados para Febre Maculosa Brasileira, no município de 

Volta Redonda do estado do Rio de Janeiro no período de outubro de 2008 a 

novembro de 2009 
Continuação 

Conclusão 

gltA*: resultado da PCR, utilizando o oligonuclotídeo CS2; gltA**: resultado da PCR, utilizando o 

oligonuclotídeo CS4; ompA: resultado da PCR para o gene ompA; qPCR: Resultado da qPCR para 

o gene gltA; ; - : Resultado negativo; + : Resultado positivo; NA: Não analisado; FONTE: 

MOURA, N. O., 2011. 

 

HOSPEDEIRO 

VETOR 

ESPÉCIE 
COD. 

AMOSTRA 
SEXO/ESTÁDIO gltA* gltA** ompA qPCR 

Canis familiaris 
Rhipicephalus 

sanguineus 

2924A 1M - - - - 

2924B 2F - - - NA 

2924C 1N - - - + 

2925A 2M - - - NA 

2925B 2F - - - + 

2926A 2M - - - NA 

2926B 1F - - - NA 

2927A 3M - - - - 

2927B 2F - - - NA 

2928A 2F - - - NA 

2928B 1M - - - + 

2929 5F - - - NA 

2930A 2M - - - NA 

2930B 2F - - - + 

2931A 4M - - - + 

2931B 4F - - - - 

2931C 4F - - - - 

Canis familiaris 
Ctenocephalides 

 felis 

078 4F + + + + 

079 2F - - - NA 

080 2F - - - NA 

081 1F - - - NA 

082 1F - - - NA 

Equus caballus 
Amblyomma 

cajennense 

2831 20N - - - NA 

2832A 26L - - - NA 

2832B 17N - - - NA 

2832C 1F - - - NA 

2833A 1M - - - NA 

2833B 1F - - - + 

2833C 5L - - - + 

2833DI 35N - - - + 

2833DII 45N - - - - 

2834 17N - - - NA 


