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RESUMO 

 

KRAWCZAK, F. S. Pesquisa de infecção por riquétsias do grupo da febre maculosa em 
cães, pequenos mamíferos e carrapatos em área endêmica e não endêmicas nos biomas 
Pampa e Mata Atlântica no estado do Rio Grande do Sul [Survey for rickettsial infection of 
the spotted fever group in dogs, small mammals and ticks in endemic and non-endemic areas of 
the Pampa and Atlantic forest biomes in the state of Rio Grande do Sul]. 2016. 165 f. Tese 
(Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2016. 
 

 

Em 2005 o primeiro caso de Febre Maculosa Brasileira (FMB) foi reconhecido no estado do Rio 

Grande do Sul (RS), Brasil. Desde então até abril de 2016 doze casos foram confirmados, sendo 

que quatro destes são autóctones do município de Cerro Largo, área considerada endêmica para a 

enfermidade riquetsial. Neste mesmo período o RS também notificou 58 casos suspeitos ao 

Ministério da Saúde. No RS são encontrados dois biomas, Mata Atlântica e Pampa, este último 

não ocorrendo em outras unidades federativa do país. Até o momento, inexistem estudos 

relatando a infecção por riquétsias na ixodofauna gaúcha. Desta forma, o presente estudo teve 

como objetivo pesquisar a infecção de riquétsias do Grupo da Febre Maculosa (GFM) em cães, 

pequenos mamíferos e carrapatos; através da Reação de Imunofluorescência Indireta (RIFI), 

qPCR e tentativa de isolamento de riquétsias em cultivo celular dos ixodídeos coletados em área 

endêmica (Cerro Largo) e áreas não endêmicas nos biomas Pampa e Mata Atlântica no RS. Na 

sorologia (RIFI), 33,5 % (55/164), 2,9% (1/33), 40% (16/40) dos pequenos mamíferos e 8,3% 

(3/36), 13,9% (5/36) e 20,4 (28/137) dos cães coletados na Mata Atlântica, Pampa e área 

endêmica para FMB, respectivamente, foram sororreagentes para pelo menos um dos seis 

antígenos de riquétsias testados. Oito espécies de carrapatos foram coletadas no local de Mata 

Atlântica, sendo: Amblyomma aureolatum, Amblyomma brasiliense, Amblyomma incisum, 

Amblyomma ovale, Haemaphysalis juxtakochi, Ixodes loricatus, Rhipicephalus microplus e 

Amblyomma yucumense com destaque para esta última que foi descrita como uma espécie nova. 

Já para o fragmento de Pampa quatro espécies foram encontradas (A. aureolatum, A. ovale, 

Amblyomma tigrinum e Rhipicephalus sanguineus) e na área endêmica para FMB no RS, 

coletamos cinco espécies de carrapatos, Amblyomma dubitatum, Amblyomma longirostre, A. 

ovale, I. loricatus e R. microplus. Detectamos molecularmente pela primeira vez no RS, 

Candidatus Rickettsia amblyommii em A. longirostre e A. brasiliense, Candidatus Rickettsia 



andeanae em A. aureolatum e A. tigrinum, Rickettsia bellii em I. loricatus, Rickettsia rhipicephali 

em A. yucumense e H. juxtakochi, Candidatus Rickettsia asemboensis em pulgas no Brasil e de 

extrema importância para o conhecimento da epidemiologia da FMB no RS, detectamos 

Rickettsia sp. cepa Mata Atlântica em A. ovale oriundos de Cerro Largo (área endêmica para 

FMB no RS). Como primeiros isolamentos de riquétsia para o estado do RS, isolamos R. bellii de 

I. loricatus coletados na Mata Atlântica e área endêmica para FMB no RS. O presente estudo é 

pioneiro em relação a investigação comparativa sobre FMB nos biomas Pampa e Mata Atlântica 

e também o primeiro estudo molecular e isolamento de riquétsias em cultivo celular de amostras 

coletadas no RS, Brasil. 

  

Palavras chave: Sorologia para riquétsias. Ixodofauna RS. Detecção molecular de riquétsias do 

RS. Isolamento de riquétsias do RS. 

 

  



ABSTRACT 
 

KRAWCZAK, F. S. Survey for rickettsial infection of the spotted fever group in dogs, small 
mammals and ticks in endemic and non-endemic areas of the Pampa and Atlantic forest 
biomes in the state of Rio Grande do Sul [Pesquisa de infecção por riquétsias do grupo da febre 
maculosa em cães, pequenos mamíferos e carrapatos em área endêmica e não endêmicas nos 
biomas Pampa e Mata Atlântica no estado do Rio Grande do Sul]. 2016. 165 f. Tese (Doutorado 
em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2016. 

 
 
In 2005 the first Brazilian Spotted Fever (BSF) case was confirmed in the Rio Grande do Sul 

(RS) state, Brazil. Ever since until April 2016, twelve cases have been confirmed, and four of 

them are native from Cerro Largo city, an area considered endemic to the riquetsial illness. 

During the same period, RS also notified 58 suspected cases to the Ministry of Health. There are 

two distinct biomes in RS, Atlantic Forest and Pampa, the later restricted to RS within the 

Brazilian land. Until now, no studies reported rickettsial infection in the ixodofauna of RS. Thus, 

this study aimed to investigate the rickettsial infection of Spotted Fever Group (SFG) in dogs, 

small mammals and ticks; by immunofluorescence assay (IFA), qPCR and attempted rickettsial 

isolation in cell culture from ticks collected in an endemic area (Cerro Largo) and non-endemic 

areas in Pampa and Atlantic Forest biomes of RS. Through serology (IFA), 33.5% (55/164), 

2.9% (1/33) and 40% (16/40) small mammals, and 8.3% (3/36), 13.9 % (5/36) and 20.4 (28/137) 

dogs from the Atlantic Forest, Pampa, and BSF-endemic area, respectively, were seroreactive 

(titer ≥64) to at least one of the six rickettsia antigens tested. Eight species of ticks were collected 

in the Atlantic Forest: Amblyomma aureolatum, Amblyomma brasiliense, Amblyomma incisum, 

Amblyomma ovale, Haemaphysalis juxtakochi, Ixodes loricatus, Rhipicephalus microplus and 

Amblyomma yucumense, the later described as a new species. In the Pampa fragment, four tick 

species were found (A. aureolatum, A. ovale, Amblyomma tigrinum and Rhipicephalus 

sanguineus), and five tick species (Amblyomma dubitatum, Amblyomma longirostre, A. ovale, I. 

loricatus, R. microplus) in the BSF-endemic area of RS. We performed the first molecular 

detection in the RS state of "Candidatus Rickettsia amblyommii" in A. longirostre and A. 

brasiliense; "Candidatus Rickettsia andeanae" in A. aureolatum and A. tigrinum; Rickettsia bellii 

in I. loricatus; Rickettsia rhipicephali in A. yucumense and H. juxtakochi; and “Candidatus 

Rickettsia asemboensis” in fleas in Brazil. Noteworthy, we detected the pathogen Rickettsia sp. 



strain Atlantic rainforest in A. ovale ticks from Cerro Largo (endemic area for BSF in RS). We 

also performed the first isolation in cell culture of rickettsia from RS state, which comprised R. 

bellii from I. loricatus collected in the Atlantic Forest and the BSF-endemic area. This study is 

the first comparative research about rickettsiae among Pampa and Atlantic Forest biomes, and 

also the first molecular detection and isolation in cell culture of rickettsiae from Rio Grande do 

Sul, Brazil. 

 

Keywords: Rickettsial serology. RS Tick fauna. Rickettsial molecular detection from RS. 

Rickettsial isolation from RS. 
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1 INTRODUÇÃO 

O êxodo rural, iniciado no Brasil na década de 1950, provocou um crescimento 

desordenado das cidades. Dados do censo de 2010 realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística) apontam que no Brasil 84,4% de sua população concentra-se em áreas 

urbanas (IBGE, 2010). Este processo de urbanização de áreas antes consideradas rurais aproxima 

o homem e os animais domésticos do contato com animais silvestres, sendo estes possíveis 

hospedeiros de carrapatos, aumentando o risco de infecção por doenças transmitidas por estes 

vetores, como por exemplo as riquétsias (SANGIONI, 2003).  

A interferência humana sobre a vegetação nativa exerce um papel importante no 

surgimento e expansão das riquetsioses. Isto pode ser evidenciado com o reflorestamento 

empregando vegetação arbustiva, próximo à prática agrícola de monoculturas, favorecendo dois 

aspectos: primeiro a proliferação de artrópodes devido à formação de microclimas favoráveis, o 

qual gera um excelente habitat, contribuindo com a sobrevivência de algumas espécies de 

ixodídeos e em segundo plano, temos também o aumento de determinados mamíferos 

hospedeiros dos estágios intermediários de carrapatos, que pode ocorrer devido à oferta de 

alimento abundante, gerada pela proximidade das plantações a estas florestas artificiais 

(SONESHINE; PETERS; LEVY, 1972; CARDOSO et al., 2006). 

Carrapatos, ectoparasitas considerados de importância econômica e com significativo 

papel como vetores de patógenos para animais e humanos, são classificados pela taxonomia 

como: artrópodes pertencentes a classe Arachnida, ordem Acari, subordem Ixodida e famílias 

Ixodidae, Argasidae e Nuttalliellidae. Ixodidae e Argasidae estão amplamente distribuídas, 

enquanto que Nuttalliellidae, família monotípica, até o momento conhecida como sem 

importância médica, está restrita à África do Sul e Tanzânia. Guglielmone et al. (2010); 

Guglielmone e Nava (2010) e Barros-Battesti et al. (2015) descrevem que a família Argasidae é 

constituída aproximadamente por 200 espécies, distribuídas nas subfamílias: Argasinae e 

Ornithodorinae. A família Ixodidae está representada atualmente por 14 gêneros e mais de 700 

espécies, subdivididas em 2 grupos, Prostriata com 242 espécies, todas do gênero Ixodes e 

Metastriata com 458 espécies divididas nos 13 gêneros a seguir: Amblyomma, Anomalohimalaya, 



	 22 

Bothriocroton, Compluriscutula, Cornupalpatum, Cosmiomma, Dermacentor, Haemaphysalis, 

Hyalomma, Margaropus, Nosomma, Rhipicentor e Rhipicephalus. 

Carrapatos ixodídeos são ectoparasitas obrigatórios e o hábito hematofágico os transforma 

em vetores de vários agentes infecciosos, como protozoários, vírus, bactérias, incluindo as 

riquétsias, tanto para humanos como para animais (SONESHINE; ROE, 2014). Considerando a 

longevidade excepcional destes artrópodes eles se tornam não apenas vetores, mas também 

reservatórios de agentes infecciosos (LABUDA; NUTTALL, 2004). 

Os animais domésticos e silvestres estão frequentemente expostos a diferentes espécies 

de carrapatos, dependendo da distribuição destes artrópodes no ambiente (SARAIVA et al., 2012; 

SZABÓ et al., 2012). Recentemente, o interesse em carrapatos de animais domésticos tem 

aumentado devido as doenças emergentes e reemergentes transmitidas por eles, incluindo aquelas 

causadas por riquétsias, devido ao seu caráter zoonótico e elevada letalidade. Guglielmone et al. 

(2006) evidenciam que 28 espécies de carrapatos são descritas parasitando humanos na América 

do Sul, sendo estas pertencentes aos seguintes gêneros: 21 de Amblyomma, 2 de Dermacentor, 2 

de Haemaphysalis, 1 Ixodes e 2 Rhipicephalus. 

O estado do RS possui em sua fitofisionomia dois biomas, Mata Atlântica e Pampa. O 

primeiro amplamente distribuído pelos demais estados brasileiros, abrangendo 17 unidades 

federativas do Brasil. Já o Pampa está restrito ao estado do RS. Sendo assim, o RS conta com 

uma fauna e flora riquíssimas, várias espécies de plantas e animais são endêmicas para o estado 

(GALVANI; BAPTISTA, 2003; ZANIRATO, 2010), tudo isto contribui para a manutenção de 

várias espécies de carrapatos.  

A ixodofauna gaúcha contempla cerca de 31 espécies de carrapatos, com destaque para o 

Amblyomma yucumense Krawczak, Martins & Labruna n. sp (2015) uma nova espécie de 

ixodídeo recentemente descrita e até o presente detectada somente em uma área de Mata 

Atlântica no RS (EVANS; MARTINS; GUGLIELMONE, 2000; KRAWCZAK et al., 2015). 

Todavia, apesar do RS contar com 12 casos confirmados e mais 58 notificações de FMB, onde 

cerca de 11. 247, 972 (IBGE, 2015a) habitantes estariam expostos a uma possível infestação de 

carrapatos e consequentemente infecção por algum agente riquetsial, estudos visando a detecção 

de riquétsias na ixodofauna do RS ou análise sorológica em pequenos mamíferos silvestres no 

estado não haviam sido realizados. 
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Até o momento, apenas dois estudos sorológicos foram desenvolvidos no RS, um destes 

foi realizado especificamente no município de Cerro Largo, cidade endêmica para a enfermidade 

e outro na região de Pelotas (cidade localizada no Pampa). Os estudos indicaram que equinos, 

cães e humanos entraram em contato com riquétsias do GFM (SAITO et al., 2008; SANGIONI et 

al., 2011). Sendo assim, o RS se fazia carente de pesquisas que buscassem uma melhor 

compreensão das riquetsioses em seu território. Desta forma, o presente estudo teve como 

objetivo pesquisar a infecção de riquétsias do grupo da febre maculosa em cães, pequenos 

mamíferos e carrapatos; através da Reação de Imunofluorescência Indireta (RIFI) de soros dos 

animais amostrados e também a partir da qPCR e tentativa de isolamento de riquétsias em cultivo 

celular dos ixodídeos coletados em área endêmica (Cerro Largo) e áreas não endêmicas nos 

biomas Pampa e Mata Atlântica no RS. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

A designação de enfermidades “emergentes” se refere ás doenças anteriormente 

inexistentes ou raras e cuja prevalência aumentou consideravelmente (TELFORD; GOETHERT, 

2004). A prevalência crescente pode ser atribuída em muitos casos ao simples reconhecimento e 

diagnóstico de doenças infecciosas ou não, já pré-existentes, o que difere de enfermidades 

emergentes. A diferenciação entre estas duas situações, conceitos, não tem apenas importância 

acadêmica e didática; enfermidades emergentes estão associadas a um incremento real no número 

de casos para patamares e consequências desconhecidas. Assim sendo, a distinção entre as duas 

situações é de extrema relevância norteando atitudes visando a saúde pública e animal.  

As riquetsioses “emergentes”, que na realidade circulam na população humana muito 

antes de serem descobertas como agentes causais de infecções únicas, na maioria das vezes são 

confundidas com uma doença clinicamente semelhante e historicamente reconhecível. Isto deve-

se ao fato de que os patógenos mais virulentos são tipicamente os primeiros a serem identificados 

e caracterizados. Subsequentes descobertas de “novos agentes” patogênicos podem ser 

negligenciadas devido a associações errôneas aos patógenos inicialmente descritos. Até que um 

investigador astuto reconhece diferenças sutis, como sinais clínicos e epidemiológicos, ou 

executa testes de confirmação que fornecem um diagnóstico específico do agente (PADDOCK et 

al., 2004, 2008b; PADDOCK, 2009; SPOLIDORIO et al., 2010) 

Nas últimas décadas no Brasil, mais precisamente desde 1988, na região sudeste do país 

houve reemergência das infecções riquetsiais (LABRUNA, 2009). A razão para este incremento 

das doenças humanas causadas por riquétsias inclui diversos fatores, nem sempre bem 

elucidados. Modificações ecológicas com alteração na diversidade e distribuição geográfica de 

animais e plantas, medidas de conservação frequentemente acompanhadas por favorecimento de 

determinadas espécies em detrimento de outras, crescente contato de seres humanos com nichos 

naturais para lazer e descanso estão entre os possíveis fatores causais (OGRZEWALSKA et al., 

2011; SILVA et al., 2014).  

As doenças causadas por riquétsias estão amplamente distribuídas pelo mundo em focos 

endêmicos e geralmente aparecem em intervalos, reemergindo de forma epidêmica na população 

humana (AZAD; BEARD, 1998). As riquetsioses estão associadas a diversos artrópodes, 

incluindo piolhos, pulgas, carrapatos e outros ácaros (PAROLA et al., 2013). 
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O gênero Rickettsia compreende organismos intracelulares obrigatórios pertencentes à 

família Rickettsiaceae e ordem Rickettsiales, que se multiplicam por fissão binária em ambos 

hospedeiros, vertebrados e invertebrados. São bactérias pleomórficas, gram-negativas, 

cocobacilares com paredes celulares complexas que contêm ácido murâmico e retém fucsina 

básica, quando coradas pelo método de Gimenez (1964).  

Com base nos padrões antigênicos, moleculares e ecológicos as riquétsias foram 

divididas classicamente em três grupos: 1) Grupo do Tifo (GT), representado pelas espécies 

Rickettsia prowazekii e Rickettsia typhi, cujos vetores principais são insetos (piolhos e pulgas, 

respectivamente), 2) Grupo da Febre Maculosa (GFM), composto por mais de 23 espécies 

válidas, e a transmissão da grande maioria está associada a carrapatos, com exceção da Rickettsia 

felis e Rickettsia akari, transmitidas por pulgas e ácaros, respectivamente. Outras espécies de 

riquétsias, tais como, Rickettsia bellii e Rickettsia canadensis não estão inseridas em nenhum 

destes dois grupos, sendo considerado um Grupo Ancestral (GA) (YU; WALKER, 2006). 

Riquétsias pertencentes ao GFM podem ser observadas no núcleo das células hospedeiras, 

talvez porque elas são capazes de mover-se dentro da célula por meio de polimerização de actina, 

já as riquétsias do GT são visualizadas exclusivamente no citoplasma. O tamanhos do genoma 

riquetsial é pequeno, contendo ao redor de 1 a 1,6 Mb e consistem de um único cromossoma 

circular (HOOGSTRAAL, 1967; RAOULT; ROUX, 1997). 

Parola et al. (2013) demonstram que cerca de 19 espécies de riquétsias veiculadas por 

carrapatos, comprovadamente causam infecções no homem, sendo estas: Rickettsia africae, 

Rickettsia australis, Rickettsia aeschlimannii, Rickettsia conorii, Rickettsia helvetica, Rickettsia 

heilongjiangensis, Rickettsia honei, Rickettsia japonica, Rickettsia massiliae, Rickettsia 

monacensis, Rickettsia parkeri, Rickettsia philipii, Rickettsia raoultii, Rickettsia rickettsii, 

Rickettsia sibirica, Rickettsia slovaca, Rickettsia tamurae, Rickettsia sp. strain Atlantic rainforest 

or strain Bahia e “Candidatus Rickettsia kellyi”. Merhej e Raoult (2011) apontam 22 espécies de 

riquétsias causando infecções no homem, incluindo nestas: Rickettsia akari, Rickettsia 

prowazekii, Rickettsia typhi e Rickettsia felis, transmitidas por ácaros, piolhos e pulgas 

respectivamente. 

Em uma revisão de Labruna (2009), foi relatado que até a primeira década deste novo 

século dez espécies de riquétsias haviam sido reportadas para a América do Sul e ainda ressalta 

que até o ano de 2000 somente três riquétsias haviam sido diagnosticadas no continente (R. 
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rickettsii, R. typhi e R. prowazekii). No entanto, estudos mais recente, no qual podemos destacar 

Labruna et al. (2011) ampliam a lista e distribuição desta bactéria para o continente sul 

americano, onde: R. felis foi encontrada infectando pulgas na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, 

Peru e Uruguai (FACCINI-MARTÍNEZ et al., 2016); R. parkeri infectando carrapatos na 

Argentina, Bolívia, Brasil e Uruguai; R. massiliae infectando carrapatos na Argentina; 

Candidatus Rickettsia amblyommii em carrapatos na Argentina, Brasil, Colômbia, Guiana 

Francesa e Paraguai (OGRZEWALSKA et al., 2014; FACCINI-MARTÍNEZ et al., 2016); R. 

bellii infectando carrapatos na Argentina, Brasil e Colômbia (MIRANDA; MATTAR, 2014); R. 

rhipicephali infectando carrapatos no Brasil; R. monteiroi em carrapatos no Brasil; Candidatus 

Rickettsia andeanae infectando carrapatos na Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Peru 

(ABARCA et al., 2013; NIERI-BASTOS et al., 2014; OGRZEWALSKA et al., 2014) e 

Rickettsia sp. cepa Mata Atlântica em A. aureolatum e Rhipicephalus sanguineus no Brasil, em 

A. ovale no Brasil e Colômbia e em Amblyomma dubitatum na Argentina (SABATINI et al., 

2010; MEDEIROS et al., 2011; BARBIERI et al., 2014; LONDOÑO et al., 2014; MONJE et al., 

2015). Entre estas riquétsias todas as espécies estão classificadas no GFM, exceto R. bellii que 

não faz parte do GT e nem GFM. Entretanto no continente sul americano somente quatro 

espécies de riquétsias são apontadas como patogênicas para humanos, sendo estas: R. rickettsii, 

R. parkeri, R. massiliae, Rickettsia sp. cepa Mata Atlântica (PAROLA et al., 2013) 

 As bactérias do gênero Rickettsia se especializaram em nichos ecológicos muito restritos 

e seu ciclo natural depende apenas de um hospedeiro, geralmente um artrópode (FIGUEIREDO, 

1996). Na natureza, a manutenção do ciclo das riquétsias é garantida pela capacidade dos 

carrapatos atuarem como vetores reservatórios e/ou amplificadores (PAROLA et al., 2013), os 

quais transmitem a doença ao homem, embora este seja considerado um hospedeiro acidental e a 

sua infecção um reflexo de mudanças ecológicas produzidas no ambiente (HOOGSTRAAL, 

1967; FRIEDHOFF, 1990; OGRZEWALSKA et al., 2012b). Portanto, a Febre Maculosa 

Brasileira tem como característica uma maior incidência em populações habitando áreas rurais ou 

suburbanas de forma endêmica e epidêmica (DIAS; MARTINS, 1939; SILVA et al., 2014)  
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2.1 Febre Maculosa Brasileira (FMB): Rickettsia rickettsii versus Rickettsia sp. cepa Mata 

Atlântica  

A FMB possui como principal agente etiológico a bactéria R. rickettsii, os primeiros casos 

confirmados da doença no país são relatos de1929 para o estado de São Paulo (PIZA, 1932) e no 

começo da década de 30 em Minas Gerais (DIAS; MARTINS, 1939). Atualmente no Brasil a 

enfermidade já têm sido relatada em determinadas áreas dos estados da região Sudeste 

(SANGIONI et al., 2005), como: São Paulo (SP), Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo 

(SILVA; GALVÃO, 2004). Para a região Norte somente um caso até o presente foi confirmado, 

sendo este oriundo de Rondônia; no Nordeste apenas a Bahia e Ceará confirmaram casos; no 

Centro-Oeste o Distrito Federal e Goiás detectaram a presença da doença e na região sul, Paraná, 

Santa Catarina (SC) e Rio Grande do Sul também possuem casos confirmados de FMB (SILVA 

et al., 2014; BRASIL, 2016a).  

Dentre as cinco regiões político administrativas do Brasil, supracitadas, a região Sul com 

382 casos confirmados de FMB ocupa a segunda posição em relação a casuística da enfermidade, 

perdendo somente para a região sudeste. Isto ocorre devido ao estado de SC, localizado na região 

Sul, estar ocupando a segunda posição em relação a confirmação de casos de FMB, atrás somente 

de SP. Já o RS dentre as 27 unidades federativas do país ocupa a sétima colocação em relação ao 

número de casos confirmados de FMB (SILVA et al., 2014; BRASIL, 2016a).  

Os carrapatos vetores de R. rickettsii para humanos, conhecidos até o momento, são: 

Dermacentor andersoni, Dermacentor variabilis e Rhipicephalus sanguineus nos Estados Unidos 

(DEMMA et al., 2005); R. sanguineus e Amblyomma mixtum (publicado como A. cajennense) no 

México (BUSTAMANTE; VARELA, 1947; EREMEEVA et al., 2011); A. cajennense sensu lato 

(s.l.) na Argentina (PADDOCK et al., 2008a) A. mixtum (publicado como A. cajennense) no 

Panamá (RODANICHE, 1953), Amblyomma patinoi (publicado como A. cajennense) na 

Colômbia (PATIÑO-CAMARGO, 1941); A. sculptum (publicado como A. cajennense) e 

Amblyomma aureolatum no Brasil (GUEDES et al., 2005; PINTER; LABRUNA, 2006; 

KRAWCZAK et al., 2014; SARAIVA et al., 2014).  

 Apesar de não existir uma confirmação de populações fixas de A. sculptum no Rio Grande 

do Sul (RS), devido a fatores abióticos desfavoráveis para esta espécie no estado (MARTINS et 

al., 2016a), a presença de A. aureolatum (MARTINS, J.R et al., 2010) e Amblyomma ovale 
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(EVANS; MARTINS; GUGLIELMONE, 2000) são constantes no RS.  

Sabatini et al. (2010) detectaram em A. ovale no Estado de São Paulo a presença de uma 

riquétsia denominada de Rickettsia sp. cepa Mata Atlântica, uma bactéria muito próxima a 

Rickettsia parkeri a qual foi irrefutavelmente, neste mesmo estado, apontada pela primeira vez 

como uma nova riquetsiose humana do GFM, distinta daquela causada pela R. rickettsii no 

sudeste brasileiro e das demais riquetsioses do mundo e devido a sua distribuição espacial esta 

doença vem sendo popularmente chamada de Febre Maculosa da Mata Atlântica (SPOLIDORIO 

et al., 2010). Silva et al. (2011) relataram pela segunda vez esta nova riquetsiose brasileira, na 

ocasião o relato foi para o estado da Bahia onde um paciente do sexo masculino foi acometido 

pela bactéria, porém neste mesmo trabalho apesar das sequências de fragmentos dos genes gltA e 

ompA terem se mostrado 100% idênticas as de Rickettsia sp. cepa Mata Atlântica, depositadas no 

Genbank, os autores optaram em denominar o agente naquele estudo como Rickettsia sp. Bahia. 

Medeiros et al. (2011) e Barbieri et al.(2014) relataram a infecção por Rickettsia sp. cepa 

Mata Atlântica em carrapatos A. ovale, A. aureolatum e R. sanguineus no estado de SC, 

expandindo a ocorrência deste novo patógeno para a região Sul do Brasil. Mais recentemente, 

Krawczak et al. (2016c) demonstraram através de técnicas moleculares a riquétsia cepa Mata 

Atlântica causando infecção em um paciente no estado de SC, sendo este o terceiro reporte desta 

nova riquetsiose afetando humanos no país.  

Apesar de 1.747 quilômetros separarem os dois locais, Bahia no Nordeste e SC ao Sul, 

pontos extremos onde comprovadamente ocorreram casos humanos de Febre Maculosa da Mata 

Atântica, em ambas as situações os locais em que os pacientes foram parasitados por carrapatos 

(LPI= Local Provável de Infecção) estão localizados no bioma de Mata Atlântica, inclusive no 

caso primevo de SP, por isto a enfermidade está sendo popularmente chamada de Febre Maculosa 

da Mata Atlântica. Entretanto, em nenhum dos três casos foi possível a identificação dos 

ixodídeos que estavam parasitando os indivíduos.  

Spolidorio et al. (2010) demonstraram através de análises moleculares que 

filogeneticamente a cepa Mata Atlântica está próxima de R. parkeri. Semelhante também são os 

sinais clínicos causados pela Rickettsia sp. cepa Mata Atlântica quando comparados com o 

infecções atribuídas a R. parkeri, descrita como patogênica para humanos nos Estados Unidos 

desde 2004 (PADDOCK et al., 2004; ANGERAMI et al., 2009). Assim como para a riquetsiose 

branda norte-americana (R. parkeri) nenhum caso de óbito, até o presente, foi correlacionado à 



	 30 

cepa Mata Atlântica. Com isto, esta riquetsiose da Mata Atlântica apresenta um cenário 

epidemiológico totalmente distinto do causado por infecções atribuídas à R. rickettsii, que geram 

uma taxa de letalidade entre 5 a 10% nos EUA e 20 a 40% no Brasil, sendo que para o último 

país a mortalidade pode chegar a 80% no caso dos pacientes não tratados (PADDOCK et al., 

2008b; ANGERAMI et al., 2009; LABRUNA et al., 2014; SILVA et al., 2014; BRITES-NETO; 

MARIA DUARTE RONCATO; MARTINS, 2015).		

Nos Estados Unidos R. parkeri é conhecida desde 1939, porém só foi apontada como 

patogênica para seres humanos em 2004 ou seja mais de 60 anos depois da sua descoberta 

(PADDOCK et al., 2004). Até então, provavelmente, muitos casos de riquetsioses humanas 

causados pela R. parkeri foram atribuídas á casos brandos de infecção por R. rickettsii 

(PADDOCK et al., 2008b). Mais ao sul do continente Americano, na Argentina, foram 

comprovados casos de riquetsiose em humanos apresentando como agente etiológico R. parkeri 

(ROMER et al., 2011). No sudeste do Uruguai há evidências convincentes que R. parkeri sensu 

stricto (s.s.) seja o agente responsável pelos casos reportados anteriormente de riquetsioses do 

GFM, com transmissão pelo A. triste (VENZAL et al., 2004; PADDOCK, 2005).  

Recentemente Lado et al. (2014) relatam também a detecção molecular de R. parkeri no 

Uruguai em A. tigrinum e A. dubitatum, apesar destes ixodídeos apresentarem um grau de 

antropofilia inferior ao A. triste, estes carrapatos não podem ter sua importância descartada na 

epidemiologia da febre maculosa no Uruguai, pois Romer et al. (2014) detectaram R. parkeri em 

A. tigrinum na Argentina em áreas onde A. triste está ausente, incriminando assim este ixodídeo 

como vetor de R. parkeri na província de Córdoba. Entretanto, na Argentina assim como no 

Uruguai o vetor mais associado a casos de febre maculosa gerados por R. parkeri persiste sendo o 

A. triste (NAVA et al., 2008; ROMER et al., 2011) 

No Brasil Silveira et al. (2007) identificaram pela primeira vez a bactéria R. parkeri (s.s.) 

no país, em área rural do município de Paulicéia-SP, o bioagente foi detectado em três espécimes 

de A. triste. Neste mesmo estudo a bactéria foi isolada pela primeira vez na América do Sul em 

cultivo celular de células Vero e recebeu a denominação de Rickettsia parkeri cepa At 24. Porém, 

distintamente do panorama que ocorre nos países lindeiros, Argentina e Uruguai, nem um caso de 

riquetsiose humana no Brasil é atribuído a R. parkeri (s.s.).  
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2.2 Cenário ambiental e carrapatos vetores de riquetsioses pertencentes ao GFM no 

Brasil  

A fauna de carrapatos brasileira atualmente é composta por 69 espécies, divididas em 

duas famílias, Ixodidae (46 espécies) e Argasidae (23 espécies) (BARROS-BATTESTI et al., 

2015; KRAWCZAK et al., 2015; WOLF et al., 2016). Para o Rio Grande do Sul são descritas 

aproximadamente 31 espécies de carrapatos, três pertencentes a família Argasidae e cerca de 28 

da família Ixodidae (EVANS; MARTINS; GUGLIELMONE, 2000; KRAWCZAK et al., 2015). 

Das 69 espécies de carrapatos encontradas nos 8.515.767,049 km² (IBGE, 2012) do 

território brasileiro, 21 delas são reportadas parasitando humanos no país, sendo estas: A. 

aureolatum; A. brasiliense, A. cajennense, A. coelebs, A. dissimile, A. dubitatum, A. fuscum, A. 

incisum, A. longirostre, A. naponense, A. oblongoguttatum, A. ovale, A. parvum, A. romitii, A. 

scalpturatum, A. sculptum (publicado como A. cajennense) A. tigrinum, Dermacentor nitens, 

Haemaphysalis juxtakochi, Rhipicephalus (Boophilus) microplus e Rhipicephalus sanguineus 

(GUGLIELMONE et al., 2006). Entretanto, inexiste publicação científica que descreva todas as 

espécies de carrapatos que já foram registradas parasitando humanos no RS.  

Apesar de 69 metastigmatas comporem a ixodofauna brasileira, somente três espécies 

são capazes de veicular riquétsias para humanos no país: A. aureolatum, A. sculptum (publicado 

como A. cajennense) e A. ovale (PINTER; LABRUNA, 2006; BARBIERI et al., 2014; 

KRAWCZAK et al., 2014, 2016a; SARAIVA et al., 2014). O cenário de transmissão de FMB 

entre estas três espécies de ixodídeos, acima mencionados, é extremamente distinto. Apesar de 

mais estudos serem necessários o carrapato do cão, Rhipicephalus sanguineus, em situações 

peculiares pode agir como um possível vetor de FMB no país (MORAES-FILHO et al., 2009; 

SZABÓ; PINTER; LABRUNA, 2013).  

No Brasil A. sculptum possui uma distribuição que engloba todo o bioma Cerrado e 

Pantanal, e grande parte da Mata Atlântica. Esta distribuição coincide com o clima tropical. É 

interessante notar a ausência de A. sculptum no sul, RS, do Brasil coincidindo com o clima 

subtropical, o que sugere que as temperaturas mais baixas durante o outono e inverno nesta 

região acabam agindo como um fator limitante no estabelecimento de populações de A. sculptum. 

Em relação a Mata Atlântica A. sculptum está intimamente ligado a áreas degradadas e quase 
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como via de regra não sendo coletado em remanescentes naturais deste bioma (SZABÓ et al., 

2009; MARTINS et al., 2016a).  

A. sculptum está associado a matas ciliares, próximas aos ambientes antropizados. Na 

verdade tais florestas ribeirinhas são preferidos habitats de capivaras, hospedeiro preferencial 

para este artrópode, e um lugar comum para o contato do carrapato com os seres humanos em 

busca de lazer (SOUZA et al., 2006; SZABÓ; PINTER; LABRUNA, 2013).  

R. rickettsii pode ser encontrada em A. sculptum (publicado como A. cajennense) em 

áreas endêmicas para FMB (GUEDES et al., 2005; KRAWCZAK et al., 2014), porém isto é um 

evento raro, já que a bactéria demonstra também efeito deletério para o carrapato e claramente 

necessita de um hospedeiro amplificador para continuar circulando na população de ixodídeos 

(SANGIONI et al., 2005; PACHECO et al., 2009; SOARES et al., 2012). Capivaras assim como 

os equinos são os hospedeiros preferenciais de A. sculptum, agindo como fonte alimentar para 

todos os estágios de vida do ixodídeo. Além disso, este roedor atua como hospedeiro 

amplificador de R. rickettsii nas populações de A. sculptum (SOUZA et al., 2009; QUEIROGAS 

et al., 2012; SZABÓ; PINTER; LABRUNA, 2013). Sendo assim, FMB transmitida por A. 

sculptum está intimamente ligada a áreas de Mata ciliar com a presença de capivaras e locais de 

pasto sujo contendo cavalos (Equus caballus), na sua maioria nos biomas de Cerrado e Pantanal 

(SZABÓ; PINTER; LABRUNA, 2013). 

A. aureolatum está restrito a região neotropical; abrangendo em sua maioria a parte leste 

da América do Sul, do Uruguai até o Suriname, incluindo nordeste da Argentina, leste do 

Paraguai, Guiana Francesa e a maioria dos estados da região meridional e porção leste do Brasil 

(GUGLIELMONE et al., 2003). Na região metropolitana de SP este carrapato tem sido apontado 

como vetor de R. rickettsii (OGRZEWALSKA et al., 2012b). Para os demais estados brasileiros 

não se sabe se A. aureolatum está ou não envolvido na epidemiologia da FMB, já que nenhum 

estudo coletou um número consistente de carrapatos visando avaliar a presença de R. rickettsii 

nesta espécie de ixodídeo. Dado que Pinter e Labruna (2006) após terem coletado 669 exemplares 

de A. aureolatum, em uma área endêmica para FMB, no município de Taiaçupeba-SP detectaram 

a presença da R. rickettsii somente em seis espécimes amostrados, demonstrando uma taxa de 

infecção pela bactéria de 0,89% (6/669). 

Na fase adulta A. aureolatum tem predileção parasitária por carnívoros e o cão 

doméstico é descrito como um excelente hospedeiro para esta fase de vida do ixodídeo 
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(ARAGÃO; FONSECA, 1961; GUGLIELMONE et al., 2003). Larvas e ninfas claramente têm 

preferência por pequenos mamíferos silvestres e aves passeriformes (GUGLIELMONE et al., 

2003; OGRZEWALSKA et al., 2012b). Pinter et al. (2004) confirmam o supracitado, 

demonstrando em seu experimento que a fase adulta e imaturos de A. aureolatum possuem 

preferências parasitária por cães e aves, respectivamente. Apesar de Aragão e Fonseca (1961) 

indicarem que larvas de A. aureolatum se fixam facilmente em humanos, Labruna (2009) reforça 

que somente adultos desta espécie parasitam o homem.  

Ogrzewalska et al. (2012b) salienta que áreas na região metropolitana de São Paulo-SP 

onde o A. aureolatum aparece como vetor de FMB, caracterizam-se por zonas periféricas em que 

o processo de antropização acaba degradando áreas de Mata Atlântica. Nestas mesmas 

circunstâncias o cão doméstico pode agir como um hospedeiro carreador dos carrapatos 

infectados com este bioagentes, R. rickettsii, da mata para dentro dos lares, já que diferentemente 

do A. sculptum o parasitismo humano por A. aureolatum é incomum. 

Apesar de alguns estudos terem demonstrado a presença de Rickettsia sp. cepa Mata 

Atlântica em A. aureolatum (MEDEIROS et al., 2011; BARBIERI et al., 2014), a importância 

desta espécie de carrapato como vetor desta cepa possivelmente seja inexistente. Pois nestes 

mesmos estudos foi constatado que a infecção pela cepa Mata Atlântica em A. aureolatum só 

ocorreu quando a mesma população canina estava coinfestada com A. ovale, outro fator 

importante é que embora esta cepa de riquétsia seja detectada em populações de A. ovale em 

locais onde A. aureolatum inexiste, o contrario não ocorre (SABATINI et al., 2010; MEDEIROS 

et al., 2011; OGRZEWALSKA et al., 2012b; SZABÓ et al., 2013; BARBIERI et al., 2014). 

Corroborando com esta idéia podemos citar áreas do estado de SP onde A. ovale, apontado como 

vetor de Rickettsia sp. cepa Mata Atlântica, não ocorre em simpatria com A. aureolatum, devido 

as diferenças ambientes atribuídas a altitude e assim não detecta-se Rickettsia sp. Mata Atlântica 

em exemplares de A. aureolatum (OGRZEWALSKA et al., 2012b; BARBIERI et al., 2015). 

Spolidorio et al. (2010), Silva et al.(2011) e Krawczak et al. (2016c) descrevem para o 

Brasil nos estados de São Paulo, Bahia e Santa Catarina, respectivamente, uma nova riquetsiose 

em humanos pertencente ao GFM. Esta doença é de caráter brando e sem letalidade registrada até 

o presente. Por conseguinte, além da sintomatologia clínica, em pacientes humanos, esta bactéria 

que vulgarmente vêm sendo chamada de R. parkeri cepa Mata Atlântica também se assemelha 
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filogeneticamente com R. parkeri, descrita como patogênica em humanos desde 2004 nos 

Estados Unidos (PADDOCK et al., 2004; SPOLIDORIO et al., 2010).  

Sabatini et al. (2010) e Medeiros et al. (2011) sugerem através de achados moleculares 

que A. ovale possa ser o vetor desta nova riquetsiose brasileira. O que é corroborado por Szabó et 

al. (2013) e Barbieri et al. (2014) que isolaram pela primeira vez esta bactéria de A. ovale em 

áreas endêmicas para esta riquetsiose, nos estados de SP e SC, respectivamente. Recentemente 

sob condições laboratoriais foi comprovada a capacidade e competência vetorial de todos os 

estágio de A. ovale para Rickettsia sp. cepa Mata Atlântica (KRAWCZAK et al., 2016a). 

A. ovale é um ixodídeo que está amplamente distribuído pela América, presente em 

grande parte da região neotropical, abrangendo a região centro-norte da Argentina até o México 

(GUGLIELMONE et al., 2003). Os adultos deste carrapato possuem uma grande afinidade 

parasitária por carnívoros, o cão doméstico se mostrou um excelente hospedeiro para este 

carrapato. As fases imaturas também comumente são encontradas parasitando pequenos 

mamíferos silvestres (GUGLIELMONE et al., 2003; MARTINS; MOURA; LABRUNA, 2012; 

SZABÓ et al., 2013). Adultos de A. ovale frequentemente parasitam humanos (GUGLIELMONE 

et al., 2006). 

A febre maculosa da Mata Atlântica, como estão sendo chamados os casos suspeitos de 

FMB causada por Rickettsia sp. Mata Atlântica estão intimamente ligados a áreas do bioma Mata 

Atlântica, com a presença de A. ovale e apresentam dois cenários distintos. O primeiro no estado 

de SP onde a presença do ixodídeo está correlacionada a baixas altitudes, ≤ 100m de Mata 

Atlântica, em que as pessoas ao frequentarem estas áreas estão expostas ao parasitismo pelo 

carrapato e subsequente infecção pela bactéria (SABATINI et al., 2010; SZABÓ et al., 2013; 

BARBIERI et al., 2015). No segundo caso nos estados da região sul do Brasil, mais precisamente 

em SC, onde a altitude não é um fator de risco para infestação pelo A. ovale, pois o mesmo está 

amplamente distribuído neste estado, o cenário caracteriza-se por cidades envoltas de fragmentos 

preservados de Mata Atlântica, onde o cão doméstico tem livre acesso as áreas de mata, agindo 

assim da mesma maneira em relação ao A. aureolatum nos casos de R. rickettsii, como 

transportador de carrapatos do ambiente silvestre para dentro dos lares (BARBIERI et al., 2014). 

Rhipicephalus sanguineus conhecido popularmente como o carrapato marrom do cão é o 

ixodídeo com a mais ampla distribuição mundial, por este motivo muitos parasitologistas o 

denominam como carrapato pantropical canino (DANTAS-TORRES, 2010; GRAY et al., 2013). 
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Este artrópode apresenta hábito nidícola é monotrópico, consegue manter todo seu ciclo 

parasitário em uma única espécie animal, e endofílico (adaptado a ambientes internos, 

residências) estando assim próximo ao homem (LABRUNA, 2004; DANTAS-TORRES, 2010). 

Apesar de Winkel et al. (2014) demonstrarem no país o parasitismo de estágios imaturos de R. 

sanguineus em roedores sinantrópicos, no estado do RS, e esporadicamente este carrapato 

também ser encontrado em coelhos (Oryctolagus cuniculus) e gato doméstico, situação atribuída 

a locais com altas infestações de R. sanguineus, inquestionavelmente esta espécie tem o cão 

doméstico como seu principal hospedeiro e foi introduzido com este no Brasil no período da 

colonização (LABRUNA, 2004; SZABÓ et al., 2005).  

Piranda et al. (2011) demonstraram que que cães podem agir como hospedeiro 

amplificador de R. rickettsii para o R. sanguineus e que ninfas e adultos após adquirirem a 

infecção em cães riquetsêmicos foram capazes de transmitir a bactéria para cobaios (Cavia 

porcellus).  

R. sanguineus atua como vetor de FM (R. rickettsii) no México e Estados Unidos 

(DEMMA et al., 2005; EREMEEVA et al., 2011). Estudos levantam suspeitas epidemiológicas 

que R. sanguineus poderia atuar como vetor em área endêmica para FMB (MORAES-FILHO et 

al., 2009; OGRZEWALSKA et al., 2012b). Com isto, supõe-se que em ambientes com elevada 

densidade de R. sanguineus e cães a infecção por R. rickettsii possa ser inicialmente inserida no 

ambiente por espécies de carrapatos pertencentes ao gênero Amblyomma, e a transmissão para os 

humanos ocorreria então acidentalmente a partir da picada do R. sanguineus e/ou por 

esmagamento no instante da coleta destes ectoparasitas sobre os cães, sendo que proprietários ou 

profissionais que atuam com estes animais, como por exemplo, Médicos Veterinários, esteticistas 

de pet shop e funcionários de canis estariam mais expostos a este parasitismo e possível infecção 

por R. rickettsii (SZABÓ; PINTER; LABRUNA, 2013). Entretanto, no Brasil este ixodídeo 

mostra-se pouco antropofílico com limitados relatos de parasitismo em humanos (LABRUNA, 

2004; DANTAS-TORRES; FIGUEREDO; BRANDÃO-FILHO, 2006), colocando em dúvida a 

real importância desta espécie de carrapato na epidemiologia da FMB. Neste mesmo contexto, 

podemos inserir a situação deste ixodídeo quando nos reportamos a Rickettsia sp. cepa Mata 

Atlântica, já que alguns trabalhos demonstram a detecção molecular desta bactéria no R. 

sanguineus. Assim como o que acontece com A. aureolatum infectado com a cepa de riquétsia 

Mata Atlântica, somente observamos esta bactéria infectando R. sanguineus em áreas onde A. 
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ovale infectado com a cepa Mata Atlântica parasitando cães se faz presente (MEDEIROS et al., 

2011; BARBIERI et al., 2014). 

2.3 Situação da Febre Maculosa no Rio Grande do Sul  

No período de 2005 até abril de 2016 o RS apresentou 12 casos confirmados de FMB, 

distribuídos em sete municípios, Canela, Cerro Largo, Lindolfo Collor, Porto Xavier, Rio 

Grande, Rosário do Sul e Toropi e mais 58 casos notificados em 32 das 497 cidades gaúchas. 

Dentre os casos notificados a confirmação não foi possível devido uma complexidade de fatores, 

dando destaque para: pacientes que não retornam para a segunda coleta de soro, erro de 

preenchimento de formulários, equívoco de anamnese clínica, falha no sistema de vigilância e 

problemas logísticos na realização do diagnóstico. Mesmo assim, das 27 unidades federativas do 

Brasil até abril de 2016 treze estados confirmaram casos de FMB e neste cenário o estado do RS 

ocupa a sétima colocação em relação ao número de casos confirmados de FMB, ANEXO 

(BRASIL, 2016a) 

Existem vários estudos relatando a presença de carrapatos do gênero Amblyomma  no 

estado do RS (EVANS et al., 2000; MARTINS et al., 2006; MARTINS, J.R et al., 2010; 

KRAWCZAK et al., 2015), este gênero de ixodídeo é incriminado no Brasil como o principal 

vetor da FMB, como exemplo podemos citar, A. aureolatum, A. ovale e A. sculptum (publicado 

como A. cajennense) vetores de R. rickettsii e Rickettsia sp. cepa Mata Atlântica (GUEDES et al., 

2005; PINTER; LABRUNA, 2006; SPOLIDORIO et al., 2010; KRAWCZAK et al., 2014, 

2016a).  

Entre 2006 a 2007, vinte exemplares de carrapatos que se encontravam fixados 

(parasitando) ou caminhando sobre a pele de pessoas residentes na cidade de Cerro Largo- RS, 

foram encaminhados ao Laboratório Central do RS (LACEN), para identificação taxonômica, 

sendo todos identificados como A. ovale (SANGIONI et al., 2011). Estudos recentes 

demonstraram que exemplares de A. ovale coletados em áreas de Mata Atlântica nos estados de 

São Paulo e Santa Catarina estavam infectados com Rickettsia sp. cepa Mata Atlântica uma 

riquétsia semelhante à Rickettsia parkeri, esta bactéria é responsável por uma nova riquetsiose do 
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Grupo da Febre Maculosa no Brasil (SABATINI et al., 2010; SPOLIDORIO et al., 2010; SILVA 

et al., 2011; SZABÓ et al., 2013; BARBIERI et al., 2014; KRAWCZAK et al., 2016a).  

Assim como a R. parkeri, que teve sua patogenicidade descoberta para humanos nos 

Estados Unidos em 2004 (PADDOCK et al., 2004), a cepa Mata Atlântica causa uma riquetsiose 

mais branda e até o momento sem nenhum relato de óbito, cenário totalmente distinto do 

visualizado quando Rickettsia rickettsii é o agente etiológico de FMB. 

Anterior a presente tese, o RS estava desprovido de informações epidemiológicas sobre 

as riquetsioses em seu território, quando nos reportamos a análises moleculares visando a 

detecção de riquétsias em populações de ixodídeos ou em relação a isolamento desta bactéria no 

RS, pois haviam apenas dois estudos sobre FMB conduzidos no estado, ambos baseados em 

métodos sorológicos. Sendo assim, não existia nenhum estudo de detecção molecular ou 

isolamento de riquétsias para o RS, seja oriundo de hospedeiros vertebrados ou reservatórios 

(vetores) invertebrados e a inexistência de estudos soroepidemiológicos visando detectar 

anticorpos frente a antígenos de riquétsias do GFM em pequenos mamíferos silvestres também 

era uma realidade. As únicas perquisições existentes apontaram que cães, equinos e humanos 

entraram em contato com riquétsias do GFM no município de Cerro Largo-RS, área endêmica 

para FMB (SANGIONI et al., 2011) e também na região de Pelotas-RS, região localizada sobre o 

domínio do bioma Pampa (SAITO et al., 2008). 

O RS é o único estado brasileiro que apresenta o bioma Pampa, vegetação que abrange 

todo o Uruguai e parte da Argentina. De todos os biomas do território brasileiro, Amazônia, 

Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal, o Pampa é o único que está disposto em 

um único estado. Este bioma ocupa uma área de 176.496 km² no RS (BRASIL, 2016b), isto 

corresponde a 63% do território estadual e a 2,07% do território brasileiro. Por ser um conjunto 

de ecossistemas muito antigos, o Pampa apresenta flora e fauna próprias e grande biodiversidade, 

ainda não completamente descrita pela ciência. A fauna é expressiva, com quase 500 espécies de 

aves e mais de 100 espécies de mamíferos (BRASIL, 2016b). O restante dos 37% do território 

estadual do RS é ocupado pelo bioma Mata Atlântica, o qual podemos destacar, pois em estudos 

recentes em Santa Catarina, Bahia e São Paulo uma nova cepa de riquétsia do GFM, denominada 

vulgarmente de Rickettsia parkeri cepa Mata Atlântica, tem afetado a população humana 

residente em áreas preservadas deste bioma (SABATINI et al., 2010; SPOLIDORIO et al., 2010; 

MEDEIROS et al., 2011; SILVA et al., 2011; BARBIERI et al., 2014; KRAWCZAK et al., 
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2016c). Esta nova cepa foi primariamente reportada no estado de SP e Bahia (SPOLIDORIO et 

al., 2010; SILVA et al., 2011). Porém atualmente Rickettsia sp. cepa Mata Atlântica já foi 

detectada em outros estados do Brasil e também em demais países da América Latina, como: em 

A. aureolatum e Rhipicephalus sanguineus no Brasil, em A. ovale em Belize, Brasil e Côlombia e 

em Amblyomma dubitatum na Argentina (SABATINI et al., 2010; MEDEIROS et al., 2011; 

SZABÓ et al., 2013; BARBIERI et al., 2014; LONDOÑO et al., 2014; MONJE et al., 2015; 

LOPES et al., 2016)	

2.4 O uso de animais como sentinelas de FMB  

No Brasil os cães tem sido apontados como excelentes sentinelas da situação 

epidemiológica da FMB em determinadas regiões endêmicas. Diante disto, diversos estudos 

soroepidemiológicos na população canina do Brasil têm sido feitos com intuito de estimar a 

prevalência de exposição da população canina à bactérias do gênero (SANGIONI et al., 2005; 

CARDOSO et al., 2006; HORTA et al., 2007; PINTER et al., 2008; BARBIERI et al., 2014; 

KRAWCZAK et al., 2016b). Ressaltando que o uso dos canídeos domésticos em estudos 

soroepidemiológicos de FMB é de extrema importância quando nos reportamos a áreas onde os 

vetores A. aureolatum, vetor de R. rickettsii, e A. ovale, vetor de Rickettsia sp. cepa Mata 

Atlântica estão presentes (OGRZEWALSKA et al., 2012b; SZABÓ et al., 2013; BARBIERI et 

al., 2014), pois estas espécies de ixodídeos em sua fase adulta frequentemente parasitam cães 

(GUGLIELMONE et al., 2003; MARTINS; MOURA; LABRUNA, 2012; BARBIERI et al., 

2014). 

Os equídeos, com destaque ao Equus caballus, popular cavalo, são utilizados como 

sentinelas para FMB em áreas onde o ixodídeo A. sculptum é o vetor responsável na transmissão 

de FMB, pois estes ungulados são hospedeiros de todos os estágios parasitários deste carrapato 

além de possuírem uma vida longínqua, o que facilitaria a exposição dos mesmos em alguma fase 

de sua vida a carrapatos infectados, tornando possível o monitoramento sorológico de riquétsias 

(LABRUNA et al., 2002; SANGIONI et al., 2005)  

A sorologia e coleta de carrapatos em pequenos mamíferos silvestres são métodos 

auxiliares na detecção de possível circulação de riquétsias em uma determinada área.  Estudos 
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demonstram que fases imaturas de várias espécies de carrapatos, inclusive os carrapatos A. ovale 

e A. aureolatum incriminados como vetores de FMB, parasitam pequenos mamíferos silvestres 

no Brasil (GUGLIELMONE et al., 2003; SARAIVA et al., 2012; SZABÓ et al., 2013). 

O presente estudo buscou analisar a infecção de riquétsias do GFM em cães, pequenos 

mamíferos e carrapatos em duas áreas não endêmicas e uma endêmica no RS, visando estudar as 

diferenças entre os fragmentos dos biomas Pampa e Mata Atlântica que foram amostrados. O 

presente estudo foi a primeira investigação comparativa sobre FMB, entre áreas dos biomas 

Pampa e Mata Atlântica, e também a primeira investigação molecular e tentativa de isolamento 

de riquétsias do GFM em cultivo celular de amostras coletadas no RS.  

Apesar de equídeos serem apontados como excelentes sentinelas para FMB em áreas de 

A. sculptum (publicado como A. cajennense) (SANGIONI et al., 2005) e Evans et al. (2000) 

terem reportado a presença de A. cajennense (s.l.) para o RS, Martins et al. (2016a) 

indubitavelmente mostraram que a distribuição mais meridional de A. cajennense (s.l.) se 

restringe ao norte do estado de Santa Catarina, naquele trabalho representado pelo município de 

Presidente Getúlio (27°3′S 49°37′O). Apesar de na proposta inicial, que pode ser evidenciada no 

Apêndice A, termos considerado a ideia de coleta de material oriundo de equídeos, pelos motivos 

acima descritos desconsideramos esta intenção.  

2.5 Descrição do Pampa no RS: Parque Estadual do Espinilho 

O bioma Pampa, vocábulo oriundo da família de línguas quéchua, que significa 

“planície” também é conhecido popularmente como, Campos do Sul, Campos Sulinos Campanha 

Gaúcha ou Savana Gaúcha está restrito no Brasil ao estado do Rio Grande do Sul, sendo este o 

único bioma brasileiro entre os seis existentes, de acordo com a classificação do Ministério do 

Meio Ambiente, Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal que é 

encontrado apenas em uma das 27 unidades federativas do país. Este bioma também abrange 

parte da região oriental da Argentina e envolve todo o território do Uruguai.  

O Pampa gaúcho ocupa uma área de 176.496 km², correspondendo a 63% do território 

estadual e a 2,07% do território brasileiro (BRASIL, 2016b). As paisagens encontradas na 

abundante biodiversidade da natureza do Pampa são variadas: de serras a planícies, de morros 
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rupestres a coxilhas, marcado pelo predomínio dos campos nativos, mas há também a presença de 

matas ciliares, matas de encosta, matas de pau-ferro, formações arbustivas, butiazais, banhados, 

afloramentos rochosos, etc. Este bioma exibe uma extraordinária biodiversidade, tratando-se de 

um patrimônio natural, genético e cultural de importância nacional e global.  

No Pampa fica a maior parte do aquífero Guarani (BRASIL, 2016b). Entretanto, a 

progressiva introdução e expansão das monoculturas e das pastagens com espécies exóticas têm 

levado a uma rápida degradação e descaracterização das paisagens naturais. Estimativas de perda 

de hábitat dão conta de que em 2002 restavam 41,32% e em 2008 restavam apenas 36,03% da 

vegetação nativa do bioma Pampa (BRASIL, 2016b). 

O Pampa é formado por um conjunto de ecossistemas bastante antigo por tanto apresenta 

fauna e flora particulares e grande biodiversidade, ainda não completamente descrita pela ciência. 

A fauna dos Campos Sulinos é abundante, com quase 500 espécies de aves, dentre elas a ema 

(Rhea americana), o perdigão (Rynchotus rufescens), a perdiz (Nothura maculosa), o 

caminheiro-de-espora (Anthus correndera), o joão-de-barro (Furnarius rufus), o sabiá-do-campo 

(Mimus saturninus), o pica-pau do campo (Colaptes campestres) e o quero-quero (Vanellus 

chilensis) ave símbolo do RS (ZANIRATO, 2010). Também ocorrem 50 espécies de peixes e 

mais de 100 espécies de mamíferos terrestres, incluindo o veado-campeiro (Ozotoceros 

bezoarticus), o graxaim (Lycalopex gymnocercus), o zorrilho (Conepatus chinga), o furão 

(Galictis cuja), o tatu-mulita (Dasypus hybridus), o preá (Cavia aperea) e várias espécies de 

tuco-tucos (Ctenomys sp). Neste bioma ainda encontramos espécies endêmicas, tais como: Tuco-

tuco (Ctenomys flamarioni), o beija-flor-de-barba-azul (Heliomaster furcifer); o sapinho-de-

barriga-vermelha (Melanophryniscus atroluteus). Espécies ameaçadas de extinção também se 

fazem presentes no Pampa, como: o veado campeiro (Ozotocerus bezoarticus), o cervo-do-

pantanal (Blastocerus dichotomus), o caboclinho-de-barriga-verde (Sporophila hypoxantha) e o 

picapauzinho-chorão (Picoides mixtus) (ZANIRATO, 2010; BRASIL, 2016b). Entretanto, de 

acordo com Costa et al. (2005) o Pampa constitui o bioma brasileiro com o terceiro maior número 

de espécies de mamíferos ameaçadas (13%). 

Estimativas do Ministério do Meio Ambiente (2016b) indicam que há em torno de 3.000 

espécies de plantas, com notável diversidade de gramíneas Entre as várias espécies vegetais 

típicas do Pampa vale destacar o Algarrobo (Prosopis algorobilla) e o Nhandavaí (Acacia 
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farnesiana) arbusto cujos remanescentes podem ser encontrados apenas no Parque Estadual do 

Espinilho (PEE). 

Rambo (1956) foi o primeiro autor no RS que observou a importância da vegetação 

encontrada no local hoje denominado como “Parque Estadual do Espinilho”. O mesmo autor 

citou uma vegetação denominada Savana Estépica Parque, encontrada na área, o qual a descreve 

como uma vegetação campestre que possui uma abundância de arbustos lenhosos, ou ainda 

espécies de porte arbóreo, as quais conferem a estepe um caráter de parque. Porém o local foi 

decretado como parque estadual somente em 1975 pelo Decreto Estadual nº 23.798, ocupando 

inicialmente uma área de 276 hectares. Esta área foi ampliada em 2002, pelo Decreto Estadual Nº 

41.440 (28 de Fevereiro de 2002), para 1.617,14 hectares (SEMA-RS, 2010). 

O PEE está localizado no município de Barra do Quaraí-RS, cidade mais ocidental da 

região Sul do Brasil que tem como fronteiras fluviais a Argentina e Uruguai. A elevação média 

da área é de 35m acima do nível do mar. Segundo o IBGE a população estimada para Barra do 

Quaraí em 2015 foi de 4.201 habitantes (IBGE, 2015b).  

O clima da região do PEE é do tipo Cfa de Köeppen, clima temperado húmido com Verão 

quente, com médias anuais de temperatura de 23,4 ºC e precipitação de 1300 mm. Redin et al. 

(2011) em um estudo que visou avaliar apenas a composição florística de espécies arbóreas no 

parque, relatam a presença de seis espécies. Já em um estudo mais completo que visou analisar a 

flora do PEE como um todo, buscando também auxiliar no plano de manejo do parque, Galvani e 

Baptista (2003) registram a presença de 72 espécies de vegetação arbórea/arbustiva/lianas e 

epífitas; 124 espécies de herbáceas e para macrófitas aquáticas foram encontradas 58 espécies. 

Destacam-se como elementos mais expressivos da flora arbórea a associação de Prosopis affinis, 

Prosopis nigra e Acacia caven as quais caracterizam a vegetação da região. A ocorrência de 

Aspidosperma, quebracho-blanco, está restrita no estado do Rio Grande do Sul á área de estudo. 

A área do Parque Estadual do Espinilho representa o único ambiente de ocorrência de P. affinis e 

P. nigra no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil. Simas et al. (2002) caracteriza o local 

fisionomicamente como composto por árvores pequenas, isoladas ou em pequenos grupos, cujas 

copas não se sobrepõem, sendo possível o crescimento de gramíneas, o que permite ao mesmo 

tempo o pastoreio e o sombreamento como proteção para o gado. Sendo que a utilização da área 

com esta atividade, pecuária, interfere muito na regeneração natural das espécies arbóreas do 

local (Figura 1). 



	 42 

Bianchin et al. (2011) citam a presença de dezessete espécies de mamíferos presentes no 

Parque Estadual do Espinilho (PEE), cervídeo (Mazama spp), Veado-campeiro (Ozotocerus 

bezoarticus), graxaim do mato (Cerdocyon thous), graxaim do campo (Lycalopex gymnocercus), 

Leopardus sp, zorrilho (Conepatus chinga), furão-pequeno (Galictis cuja), lontra-neotropical 

(Lontra longicaudis), mão-pelada (Procyon cancrivorus), gambá da orelha branca (Didelphis 

albiventris), lebre-europeia (Lepus europaeus), capivara (Hydrochoerus hidrochaeris), Cavia sp, 

ratão-do-banhado (Myocastor coypus), tatu-galinha (Dasypus novemcinctus), tatu-galinha-

pequeno (Dasypus septemcinctus) e tatupeba (Euphractus sexcinctus). Sendo que quatro destas 

espécies são apontadas como ameaçadas de extinção, Leopardus sp, Lontra longicaudis, Mazama 

spp e Ozotocerus bezoarticus, estando classificadas como vulneráveis e ou ameaçadas de 

extinção no Livro Vermelho da Fauna Ameaçada de Extinção no Rio Grande do Sul (MARQUES 

et al., 2002). 

 
Figura 1 - Vegetação, fauna e ameaças causadas pela agricultura e pecuária em relação a preservação do Parque 

Estadual do Espinilho (PEE) 

 
Legenda: A: Fitofisionomia do PEE e estação de Pitfall no meio da vegetação; B: Animais da fauna do PEE; C: Lavouras de arroz 

consorciadas com pecuária na divisa com o PEE; D: Bovinos pastando dentro do PEE (Foto extraída do Google Earth, Autor: Franco 
da Rosa). 

Fonte: (KRAWCZAK, 2016) 

A 
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Até o presente, nenhum estudo havia sido realizado na área do PEE visando analisar a 

ixodofauna e a presença de circulação de riquétsias no parque. De acordo com dados do 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2016a) nenhum caso de FMB foi relatado para área em questão, 

entretanto o município de Rosário do Sul aproximadamente a 250 km de distância, localizado no 

mesmo bioma, Pampa, confirmou um caso de FMB no ano de 2011.  

Saito et al. (2008) demonstraram através de análise sorológica (RIFI) que cães 

amostrados em 10 municípios do Pampa, localizados basicamente na região de Pelotas e Dom 

Pedrito com destaque para este último município que está a aproximadamente a 285 km do PEE e 

apresentou em média 87% de sorologia positiva para riquétsias nos cães amostrados, dentre estes 

cães também foram detectados soros apresentando sorologia homóloga para R. parkeri. 

Confirmando assim a necessidade de pesquisas mais consistentes em relação a detecção de 

riquétsias em carrapatos e animais silvestres para o Pampa, assim como realizado no presente 

estudo.  

2.6 Mata Atlântica no RS: Parque Estadual do Turvo 

Com uma heterogeneidade extraordinária em sua composição natural, a Mata Atlântica 

está estabelecida entre os paralelos 4o ao 32oS e cobre um amplo rol de zonas climáticas e 

formações vegetacionais, de tropicais a subtropicais, distribuída originalmente do Rio Grande do 

Norte ao Rio Grande do Sul, percorrendo todo o litoral brasileiro, razão pelo qual recebe este 

nome, também abrange a parte leste do Paraguai e o nordeste da Argentina na província de 

Misiones. A altitude alterna do nível do mar até 2.900m, com mudanças abruptas no tipo e 

profundidade dos solos e na temperatura média do ar (FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA; 

INPE, 2002). As variações longitudinais são também igualmente marcantes, as florestas quanto 

mais interioranas, mais sazonais tornam-se as mesmas, com índices de pluviosidade variando de 

1000mm a 400mm como em algumas áreas da Serra do Mar por exemplo (OLIVEIRA-FILHO; 

FONTES, 2000).  

Segundo a Fundação SOS Mata Atlântica e INPE (2002), o bioma Mata Atlântica é a 

segunda maior floresta pluvial tropical do continente americano, que em sua origem estendia-se 

de forma contínua ao longo de toda costa brasileira. No passado, antes da ocupação europeia 



	 44 

sobrea a costa brasileira a Mata Atlântica cobria um total de 1.300.000 km2– com 92% desta área 

no Brasil, apesar de penetrar o leste do Paraguai e nordeste da Argentina em sua porção austral.  

Originalmente a Mata Atlântica passava por 17 estados do território brasileiro, hoje os 

remanescentes de vegetação nativa estão reduzidos a cerca de 22% de sua cobertura original e 

encontram-se sobre os territórios dos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina, e 

parte do território do estado de Alagoas, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, 

Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe. 

Entretanto se considerarmos fragmentos acima de 100 hectares, apenas cerca de 7% desta riqueza 

da biodiversidade nacional está bem conservada (MORELLATO; HADDAD, 2000; BRASIL, 

2016c). Colombo e Joly (2010) afirmam que apenas cerca de 8% da cobertura original da Mata 

Atlântica foi preservada, sendo que os limitados fragmentos que restaram dessa desenfreada 

devastação apresentam diversos tamanhos, formas, estádios de sucessão e situação de 

conservação. Cerca de metade dos remanescentes florestais de grande extensão estão protegidos 

na forma de Unidades de Conservação, a maioria desses fragmentos se encontra hoje nas regiões 

serranas, principalmente na Serra do Mar, por serem impróprias para práticas agrícolas.  

Em torno de 61% da população brasileira esta concentrada em regiões de domínio da 

Mata Atlântica, onde aproximadamente vivem 120 milhões de brasileiros e 70% do PIB é gerado. 

Esta ação antrópica resulta em grande pressão sobre a biodiversidade, prejudicando os recursos 

hídricos do bioma, fato  evidente em diversas regiões que enfrentam crises hídrica, associadas à 

escassez, ao desperdício, à má utilização da água, ao desmatamento e à poluição.  

É na Mata Atlântica que estão localizadas sete das nove grandes bacias hidrográficas do 

Brasil, alimentadas pelos rios São Francisco, Paraíba do Sul, Doce, Ribeira de Iguape e Paraná 

(BRASIL, 2016c; IB-FLORESTAS, 2016) 

A Mata Atlântica é composta basicamente por dois tipos de vegetação principais: a 

floresta costeira ou Mata Atlântica e a floresta tropical ou floresta semi-decídua Atlântica. 

Servindo de abrigo para cerca de 229 espécies de mamíferos terrestres dentre as 904 espécies 

existentes na América do Sul, 73 destas ocorrem exclusivamente neste bioma (MORELLATO; 

HADDAD, 2000; PIRES COSTA et al., 2000). 

Estimativas apontam que a Mata Atlântica abrigue cerca de 20.000 espécies vegetais, 

aproximadamente 35% das espécies existentes no Brasil, incluindo diversas espécies endêmicas e 

ameaçadas de extinção. Esta riqueza florística é maior que a de alguns continentes, 17.000 
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espécies na América do Norte e 12.500 na Europa.	Da flora, 55% das espécies arbóreas e 40% 

das não-arbóreas são endêmicas da Mata Atlântica. Das bromélias, 70% são endêmicas dessa 

formação vegetal, palmeiras, 64%. Estima-se que 8 mil espécies vegetais sejam endêmicas da 

Mata Atlântica.  

No quesito Fauna os levantamentos realizados apontam que a Mata Atlântica abriga 849 

espécies de aves, 370 espécies de anfíbios, 200 espécies de répteis, 270 de mamíferos e cerca de 

350 espécies de peixes. Sendo que 39% dos mamíferos dessa floresta são endêmicos, inclusive 

mais de 15% dos primatas, como o Mico-leão-dourado (Leontopithecus rosalia). Das aves 160 

espécies, e dos anfíbios 183, são endêmicas deste bioma (IB-FLORESTAS, 2016). Atualmente 

mais de 530 plantas e animais que ocorrem no bioma estão oficialmente ameaçados, alguns a 

nível nacional e outros global (TABARELLI et al., 2005).  

No território estadual do RS, 37% da área originalmente era ocupada pelo bioma Mata 

Atlântica, atualmente, restam somente 12,9 % de remanescentes naturais, em relação a cobertura 

vegetal original (BRASIL, 2016b; SEMA-RS, 2016). O estado do RS apresenta 41 unidades de 

conservação, distribuídas nas esferas: federal, estadual e municipal de administração e 

preservação, abrangendo ambos os biomas da unidade federativa em questão, Pampa e Mata 

Atlântica (SILVA et al., 2005), das quais o Parque Estadual do Turvo (PET) figura como o mais 

bem preservado e importante parque no âmbito do bioma Mata Atlântica do RS (LEMA, 1980) 

O PET foi fundado em 11 de março de 1947, como Reserva Florestal, sendo uma das 

primeiras unidades de conservação instituídas no Rio Grande do Sul (Lei nº 2.440, de 02 de 

outubro de 1954), destacando-se por ser a maior área protegida de proteção integral do estado. 

Possui uma área de 17.492 ha, estando localizado na margem do rio Uruguai (SILVA et al., 2005; 

MELO et al., 2011b; KUHNEN; MARCOLAN; ROCHA, 2015). De acordo com a Secretaria do 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMA) do RS e com o Plano de Manejo do Parque de 

2005, a reserva abriga mais de 700 espécies de plantas, 47 espécies de peixes, 21 espécies de 

anfíbios, 18 de répteis, quase 290 espécies de aves e mais de 30 espécies de mamíferos de médio 

e grande porte, muitas espécies raras e até globalmente ameaçadas (SILVA et al., 2005). 

O PET contém vegetação primária em grande parte da sua área (Figura 2), mas sofreu 

pressões antropogênicas antes e mesmo após a sua criação em 1947, sendo queimado em duas 

ocasiões em 1940 e 1970 (SILVA et al., 2005). As áreas que foram queimadas ou exploradas 

seletivamente tinham densa vegetação secundária. 
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KASPER et al. (2007) realizaram um estudo minucioso sobre a composição e 

abundância relativa dos mamíferos de médio e grande porte do PET e concluíram que 29 espécies 

são encontradas no local, como exemplo podemos citar, Tamandua tetradactyla (tamanduá-

mirim), Chironectes minimus (cuíca da água), Didelphis aurita (gambá de orelha preta, Figura 2), 

Puma yagouaroundi (gato-mourisco), Puma concolor (onça parda), Eira barbara (irara), 

Alouatta guariba (bugio-ruivo), Dasypus sepetecinctus (tatu galinha pequeno), Euphractus 

sexcinctus (tatupeba); Cuniculus paca (paca) Pecari tajacu (cateto), Mazama gouazoupira 

(veado-catingueiro), Hydrochoerus hydrochaeris (capivara), Cerdocyon thous (graxaim do mato), 

Tapirus terrestris (anta), Panthera onca (onça-pintada), Dasyprocta azarae (cutia) e Sylvilagus 

brasiliensis (tapiti) as duas últimas espécies citadas apresentaram o maior número de registros no 

estudo. Ressaltando que o PET é o único local do RS a apresentar registros recentes de espécies 

como P. onca, T. terrestris e Tayassu pecari (queixada) (LEMA, 1980; ALBUQUERQUE, 

1985), apontadas como criticamente em perigo conforme Livro Vermelho das Espécies da Fauna 

Ameaçada no Rio Grande do Sul (MARQUES et al., 2002). Porém Kasper et al. (2007) em um 

estudo mais recente do que os supracitados apontaram já a provável extinção de T. pecari no 

PET.  

MELO et al. (2011b) demonstraram a presença de pelo menos 12 espécies de pequenos 

mamíferos no PET, sendo nove de roedores e três de marsupiais, com destaque para Akodon 

montensis, roedor popularmente chamado de rato do chão, que foi a espécie dominante no 

parque, sendo amostrado em quase 80% das capturas. 
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Figura 2 - Fitofisionomia, fauna e características de áreas lindeiras ao Parque Estadual do Turvo 

 
Legenda: A: Agricultura em área limítrofe ao PET; B: Lagoas no interior do PET; C: Didelphis aurita no interior do 

PET; D: Salto do Yucumã, maior queda de água longitudinal do mundo, 1800m (Foto D, fonte: 
https://epocavital.files.wordpress.com/2015/01/1393547_626240984094177_1027829099_n.jpg).  

Fonte: (KRAWCZAK, 2016) 
 
 

De acordo com a classificação de Köppen o clima na floresta estacional decidual do PET 

enquadra-se no tipo climático Cfa, denominado subtropical ou virginiano, onde as temperaturas 

médias no mês mais quente, janeiro, são superiores a 22 °C, e no mês mais frio, Julho, as 

temperaturas oscilam entre -3 e 18 °C (SILVA et al., 2005; MELO et al., 2011b).  

O PET está situado no noroeste do estado do Rio Grande do Sul, entre as coordenadas 

27°07’ a 27°16’S e 53°48’ a 54°04’O, no município de Derrubadas, junto ao rio Uruguai, 

lindeiramente com o estado de Santa Catarina e a província Argentina de Misiones (SILVA et al., 

2005). A área de preservação ocupa aproximadamente 50% do município de Derrubadas, que 

conta com uma população estimada de 3.148 habitantes (IBGE, 2015c). Apesar de não existir 

nenhuma confirmação de casos de FMB no local, este encontra-se a 130 km de Cerro Largo, 

cidade com maior casuística da doença no RS. Estudos buscando analisar a ixodofauna e a 
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infeção destes carrapatos por riquétsias no PET se faziam necessários, não só pela análise da 

biodiversidade, mas também pensando no aspecto de saúde pública, já que no seu interior o 

parque possui como principal atrativo turístico o Salto do Yucumã, maior queda d'água 

longitudinal do mundo, com 1.800m de extensão e até 20 m de altura (Figura 2), atraindo assim 

uma grande quantidade de turistas nacionais e internacionais (KUHNEN; MARCOLAN; 

ROCHA, 2015).  

Destacamos, que a partir do presente estudo foi possível a identificação de uma nova 

espécie de ixodídeo, sendo denominada de Amblyomma yucumense, homenageando assim o salto 

encontrado no interior do PET (KRAWCZAK et al., 2015). 

2.7 Cerro Largo-RS, área endêmica para FMB 

Em 2001 a FMB passou a ser uma doença de notificação obrigatória ao Ministério da 

Saúde. Atualmente de acordo com a Portaria SVS/MS Nº 1.271, de 06 de junho de 2014, todo 

caso de FMB e outras riquetsioses deve ser notificado em até 24 horas as autoridades sanitárias 

competentes. O RS entre 2005 e 2016, dados coletados até abril, confirmou 12 casos de FMB 

(BRASIL, 2016a), distribuídos em sete municípios: Canela, Cerro Largo, Lindolfo Collor, Porto 

Xavier, Rio Grande, Rosário do Sul e Toropi e mais 58 casos foram também notificados em 32 

cidades gaúchas. Dentre estas Cerro Largo-RS além de ser pioneira na notificação de FMB no 

estado também é a cidade gaúcha que apresenta o maior número de casos da doença no RS, 

quatro casos confirmados.  

Com a assinatura do decreto nº 2.519, de 15 de dezembro de 1954, Cerro Largo tornou-

se um município gaúcho. A cidade está localizada na mesorregião Noroeste Riograndense a uma 

latitude 28º08'49" sul e longitude 54º44'17" oeste, a altitude é de 211m e o clima subtropical 

úmido, apesar da vegetação ser característica de Mata Atlântica o município está localizado na 

área de transição dos biomas do estado, Pampa e Mata Atlântica. Conforme dados do IBGE 

(2015d), a população cerro-larguense é de aproximadamente 13.976 habitantes.  

Nos seus 177,674 km² o município de Cerro Largo não apresenta unidades de 

conservação (Parque, municipal, estadual ou federal), apesar da cidade ser pouco urbanizada a 
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presença de áreas de mata nativa são raras, pois o município depende fortemente do agronegócio 

(Figura 3).  

Estudos científicos sobre a fauna e flora “específica” de Cerro Largo inexistem. 

Entretanto, o Programa de Monitoramento, Salvamento e Resgate da Fauna de Vertebrados 

Terrestres e Levantamento e Monitoramento da Entomofauna, relacionado ao monitoramento da 

fauna de vertebrados terrestres na área de influência da Usina Hidrelétrica (UHE) São José, que 

está situada nos municípios de: Cerro Largo (Figura 3), Rolador, Salvador das Missões e Mato 

Queimado, noroeste do Estado do Rio Grande do Sul; apontam através do relatório da quinta 

campanha no período pré-enchimento da UHE São José, que estão presentes na área 15 espécies 

de anfíbios anuros, aproximadamente 27 espécies de répteis, duas de anfisbenas, quatro de 

lagartos e 21 de serpentes, como; cobra coral (Micrurus altirostris), cruzeira (Bothrops 

alternatus), cobra cega (Amphisbaena darwini), teiú gigante (Tupinambis merianae), 108 

espécies de aves como; marreca-de-coleira (Callonetta leucophrys), gaviãozinho (Accipiter 

striatus), carqueja-de-bico-amarelo (Fulica leucoptera), pernilongo (Himantopus melanurus), 

arapaçu-escamoso-do-sul(Lepidocolaptes falcinellus) e bico-virado-carijó (Xenops rutilans) e 24 

espécies de mamíferos não-voadores como; gato-mourisco (Puma yagouarondi), gato- do-mato-

pequeno (Leopardus tigrinus), lebre-marrom-africana (Lepus capensis), cuíca (Cryptonanus 

guahybae), gambá da orelha branca (Didelphis albiventris), rato do chão (Akodon montensis), 

camundongo do mato (Oligoryzomys nigripes), capivara (Hydrochoerus hydrochaeris), graxaim 

do mato (Cerdocyon thous), graxaim do campo (Lycalopex gimnocercus), tatu galinha (Dasypus 

novemcinctus) (CUNHA et al., 2009).  

Com o surgimento de casos de FMB no município de Cerro Largo em 2005, Sangioni et 

al. (2011) coletaram soros de cães, humanos e equinos em 2007 na área e realizaram um estudo 

sorológico, detectando assim que: 51,6, 22,3 e 29,6% dos equinos, cães e humanos, 

respectivamente, apresentaram anticorpos reagentes para Ricksettia rickettsii e/ou para Ricksettia 

parkeri. Indicando assim que equinos, cães e humanos entraram em contato com riquétsias do 

GFM em Cerro Largo. Dentre os cães avaliados neste mesmo estudo, dois apresentaram títulos 

para R. parkeri no mínimo quatro vezes superior aos demais agentes riquetsiais testados, 

sugerindo que R. parkeri ou um genótipo próximo possa estar circulando na região.  

Apesar do estudo de Sangioni et al. (2011) realizado em Cerro Largo, dados como coleta 

de carrapatos de animais domésticos, cães, sorologia de animais silvestres para riquétsias do 
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GFM, detecção molecular de riquétsias na ixodofauna da região e tentativa de isolamentos de 

riquétsias não haviam sido realizadas e eram de extrema importância para o município, visando 

elucidar o entendimento da epidemiologia da enfermidade na região. Portanto, no presente 

trabalho isto foi desenvolvido para o município de Cerro Largo-RS. 

 
Figura 3 - Características da zona rural do município de Cerro Largo- RS 

 
Legenda: A: Área alagada da UHE São José; B, C: Características dos locais onde foram coletados os cães; D: 

Característica da Mata Atlântica secundária onde foram colocadas as armadilhas. 
Fonte: (KRAWCZAK, 2016)	 	

A B 

C D 
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3 OBJETIVOS 

 Este estudo foi realizado em três áreas: duas não endêmicas, buscando analisar 

fragmentos dos diferentes biomas do RS frente à Febre Maculosa Brasileira e em uma área 

endêmica para enfermidade riquetsial, no município de Cerro Largo-RS, e terá os objetivos 

descritos abaixo. 

3.1 Geral 

Pesquisar a infecção de riquétsias do Grupo da Febre Maculosa (GFM) em cães, pequenos 

mamíferos e carrapatos em região endêmica e não endêmicas nos biomas Pampa e Mata Atlântica 

no estado do Rio Grande do Sul. 

3.2 Específicos 

• Detectar anticorpos anti-Rickettsia spp. através da Reação de Imunofluorescência 

Indireta (RIFI), em soros de cães e pequenos mamíferos silvestres oriundos das três 

áreas de coleta;  

• Identificar as fases e espécies de carrapatos coletados nos cães, pequenos mamíferos e 

ambiente; 

• Analisar a presença de Rickettsia spp. em carrapatos pela técnica de hemolinfa e 

coloração de Gimenez; 

• Buscar a detecção molecular de Rickettsia spp., por meio da Reação em Cadeia da 

Polimerase em Tempo Real (qPCR), nos carrapatos coletados; 

• Isolar em cultivo celular e caracterizar molecularmente cepas de Rickettsia circulantes 

no estado do Rio Grande do Sul; 

• Contribuir com dados sobre a epidemiologia das riquetsioses no Rio Grande do Sul, 

comparando as diferentes áreas de coleta e fornecer estes dados para os serviços de 

vigilância e comunidade científica através de relatórios e artigos publicados.  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS  

 Nos itens a seguir serão descritos detalhadamente os materiais e métodos que foram 

empregados no presente estudo. 

4.1 Áreas de Estudo 

Foram selecionadas três áreas para serem estudadas (Figura 4Figura 4), todas por 

conveniência, classificadas da seguinte forma:  

(i) uma área preservada no bioma Mata Atlântica e nas propriedades rurais ao seu entorno 

(área considerada não endêmica); 

(ii) uma área preservada no bioma Pampa e nas propriedades rurais que estão ao entorno 

(área considerada não endêmica); 

(iii) propriedades rurais do município de Cerro Largo- RS (área considerada endêmica 

para FMB).  

Esta divisão foi realizada por conveniência, visando identificar as diferenças que podem 

ocorrer em relação aos aspectos epidemiológicos da FMB, nos fragmentos avaliados dentro dos 

dois biomas do RS (Pampa e Mata Atlântica). Já a área endêmica foi escolhida como uma 

possível referência visando comparar os resultados, como: ixodofauna, riquétsias circulantes nos 

carrapatos e a taxa de infecção destas nos ixodídeos, frequência de anticorpos nos cães e 

pequenos mamíferos frente a riquétsias, entre áreas endêmicas e não endêmicas no Pampa e Mata 

Atlântica do RS, tudo isto na busca do melhor entendimento da epidemiologia da FMB no RS. 

Para determinar o efetivo de cães que foram coletados  por área utilizamos os valores 

para a razão habitante/cão em zona rural de 3,16:1, relatada por Soto et al. (2006) no município 

de Ibiúna, SP. Os locais escolhidos com suas devidas classificações estão indicados na Tabela 1.  
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Tabela 1 - Detalhamento das áreas que foram selecionadas para realização do estudo da Febre Maculosa 
Brasileira no Rio Grande do Sul 

Município Área Amostras Habitantes          
(IBGE, 2010) 

N° de cães 
previsto 

Latitude; Longitude; 
Bioma 

Derrubadas-RS 
(PET) 

Preservada e 
Rural não 
endêmica 

Cães/Peq.Mam 
3.190 1009 27°15'54"S; 53°51' 

39"O; Mata Atlântica 

Barra do Quaraí-
RS    (PEE) 

Preservada e 
Rural não 
endêmica 

Cães/Peq.Mam 
4.012 1270 30°12'25"S; 57°33'18"O; 

Pampa 

Cerro Largo-RS Rural endêmica 
Cães/Peq.Mam 

13.289 4205 
28º08'49"S;  

54º44'17"O; Mata 
Atlântica 

NA: Não se Aplica, PET: Parque Estadual do Turvo; PEE: Parque Estadual do Espinilho. Fontes: IBGE, Censo 2010. 

Figura 4 - Locais de coletas no Bioma Mata Atlântica, Pampa e Área endêmica para FMB no RS 

	

 

Fonte: (KRAWCZAK, 2016) 
  



	 56 

4.2 Períodos de coleta 

Foram realizadas três campanhas de coletas entre junho de 2013 a janeiro de 2014, 

totalizando no período oito meses de análise, de acordo com a Tabela 2, visando a amostragem de 

soro e carrapatos de pequenos mamíferos e do ambiente. O tempo de coleta por área foi de 5 a 6 

dias, sempre de 4 a 5 noites com as armadilhas abertas, buscando capturar o máximo possível de 

pequenos mamíferos, que foram avaliados frente à presença de carrapatos e uma alíquota de 

sangue foi coletada para sorologia visando a detecção de anticorpos reagentes a riquétsias 

pertencentes ao GFM.  

Para coleta de soro oriundo dos cães foi realizado uma coleta pontual, na primeira 

campanha, com exceção de Cerro Largo (área endêmica) onde alguns cães foram 

venopuncionados na primeira e outros na terceira campanhas do estudo. Já a investigação de 

carrapatos nos canídeos foi realizada por conveniência, em alguns cães, em todas as etapas do 

estudo, de acordo com a Tabela 6 e item 4.5. Durante as campanhas do estudo entre as áreas 

coletadas foi destinado de 1 a 2 dias para: reposição de material, tabulação dos dados, 

recolhimento e limpeza das armadilhas do tipo gaiola, manutenção e fechamento das tampas das 

estações de Pitfall e organização das amostras coletadas, enviando as mesmas quando necessário 

para o laboratório de Doenças Parasitárias da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 

(FMVZ) da Universidade de São de Paulo (USP). 

 
Tabela 2 - Período das Coletas: Ordem das coletas por área, estação Climática do ano, duração e quais animais 

foram amostrados. 

Período da Coleta Ordem cronológica das coletas Estação do Ano Duração Animais amostrados 

30/06 a 19/07/2013 DE→CL→BQ Inverno 20 dias cães e peque. mamíferos 

22/09 a 11/10/2013 BQ→CL→DE Primavera 20 dias cães e peque. mamíferos 

08/01 a 25/01/2014 DE→CL→BQ Verão 18 dias cães e peque. mamíferos 

DE: Derrubadas-RS; CL: Cerro Largo-RS; BQ: Barra do Quaraí-RS; peque: Pequenos.  
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4.3 Amostragem e coleta de sangue para sorologia dos cães  

As coletas de soro de cães, visando detectar anticorpos anti-riquétsias do GFM através da 

Reação de Imunofluorescência Indireta (RIFI), conforme descrito no item 4.6, foram feitas na 

primeira e terceira etapa de campo, de acordo com o item anterior 4.2. O número de animais que 

foram amostrados, cães, consta na Tabela 3 e foi calculado através de uma amostra simples 

randomizada para amostras finitas. Para o cálculo do tamanho da amostra de cães, por área, foi 

utilizada uma prevalência esperada de 10% de anticorpos anti-riquétsias do GFM em cães, com 

uma precisão de 95%, conforme demonstrado a seguir: para áreas não endêmicas e para área 

endêmica: 

 
Cálculo usado para detecção de anticorpos anti-riquétsias do GFM nas áreas não endêmicas:  

 
n = [1-(1-p1) 1/d][N- d/2] +1 

onde: 
N= tamanho da população 
d = Número mínimo de animais afetados esperados na população 
n= tamanho requerido da amostra 
p1 = probabilidade de encontrar pelo menos um caso na amostra 
 
 
Cálculo usado para determinar a prevalência de anticorpos anti-riquétsias do GFM na área 
endêmica:  

n = 1.962 Pexp (1-Pexp) / d2 
onde: 
n = o tamanho da amostra requerido 
Pexp = Prevalência esperada 
d = precisão desejada absoluta  
 
Por se tratar de uma população finita, o nadj foi calculado como: 

nadj = N x n / N +n 
Onde, 
n = tamanho da amostra 
N = população. 
 

Realizamos nossa coleta de cães baseada nas fórmulas estatísticas, entretanto apesar do 

grande esforço desprendido para alcançar o número proposto pela análise matemática foi possível 
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capturar uma amostragem de cães superior ao proposto para o estudo, que visava detectar um 

nível de cães soropositivos para riquétsias do GFM ≥ 10% (Tabela 3). Ressaltamos que 

previamente a realização da coleta de sangue foi realizado uma breve entrevista com o 

proprietário do cão. Para isto aplicamos um questionário (APÊNDICE B) que tinha como 

finalidade verificar se o animal teve acesso a áreas de mata nos últimos 12 meses, presença de 

carrapatos, idade e tratamento carrapaticida. Em caso de o animal estar preso, não podendo 

acessar áreas de mata nos últimos seis meses a coleta não foi realizada, outro ponto que suprimiu 

a coleta foi a idade dos cães, animais com idade inferior a três meses não foram amostrados. 

De cada cão foi coletado por meio de venopunção da veia cefálica ou jugular cerca de 

3,0ml de sangue, utilizando seringas de 5ml e agulhas hipodérmicas 25x7mm estéreis e 

descartáveis, o material foi depositado individualmente em tubos a vácuo sem anticoagulante. 

 Para esta coleta os animais foram contidos com o auxílio de focinheiras de tamanho 

adequado, de acordo com o animal, visando assim a segurança e bem-estar do coletor e animal. 

Cada cão recebeu um número e foi fotografado visando facilitar a identificação e controle 

individual de cada animal (Figura 5). Após a venopunção o sangue foi centrifugado a 10.000 rcf 

por 10 min, o soro obtido foi separado da papa de hemácias com o auxílio de micropipetas e as 

amostras obtidas foram armazenadas em micro tubos de 1,5ml devidamente identificados, 

contendo azida sódica, que foi utilizada como um conservante do soro, e mantidas à temperatura 

ambiente por cerca de sete dias até serem armazenadas à -4°C.  

 
Tabela 3 - Número de cães amostrados por área de coleta no Rio Grande do Sul submetidos à RIFI frente a seis 

antígenos de riquétsias do GFM 

Local Característica da Área N° cães proposto N° cães coletados 

Derrubadas-RS Rural não endêmica 29 36 

Barra do Quaraí-RS Rural não endêmica 28 36 

Cerro Largo-RS Rural endêmica 135 137 

Total 3 192 209 
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Figura 5 - Método de identificação, contenção e venopunção dos cães amostrados 

	
Legenda: A, B, C: Método de Identificação dos cães; C: Cão amostrado na casa do primeiro caso confirmado 

de FMB no RS; D: Venopunção da veia cefálica.	
Fonte: (KRAWCZAK, 2016)	

4.4 Captura de pequenos mamíferos e coleta de sangue 

 Para captura de pequenos mamíferos silvestres foram utilizadas 80 armadilhas do tipo 

gaiolas (75 Shermman e 5 Tomahawk) em cada área amostrada (Mata Atlântica, Pampa e Área 

endêmica), empregando diferentes atrativos como iscas (mortadela, linguiça defumada, bacon, 

maça, banana, abobora e paçoca de amendoim). As armadilhas foram dispostas da seguinte 

forma: 3, 3, 4 trilhas (trilhas: locais diferentes) distintas para Mata Atlântica, área endêmica e 

Pampa, respectivamente (Figura 6, Figura 7Figura 8). Também utilizamos estações de armadilhas 

de interceptação e queda do tipo Pitfall, estas estações foram sempre montadas próximas as 

trilhas que continham as armadilhas tipo gaiola, isto foi realizado pensando em facilitar a 

logística de trabalho. Para Mata Atlântica e Pampa foram construídas 3 estações de Pitfall, 

praticamente uma para cada trilha, com exceção de Cerro Largo- RS, área endêmica, que foi 

A 

C 

B 

D 
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montado somente duas estações, devido a dificuldades logísticas, ficando uma trilha desprovida 

de estação de Pitfall, contendo nesta somente armadilhas do tipo gaiola.  

 Cada estação de Pitfall foi construída utilizando cinco baldes de 60 litros, medindo 

42,5cm de diâmetro e 60 cm de altura, por estação, todos os baldes possuíam furos para evitar o 

acúmulo de água (Figura 9). O espaçamento mínimo entre cada balde foi de 3 metros e a área 

terminal em cada ponta das estações era de 4 metros, portanto cada estação abrangia no mínimo 

20 metros. O material usado para interceptação primeiramente foi lona plástica, já na 2° e 3° 

campanhas de coletas este material foi substituído por uma tela, a mesma empregada em janelas 

como mosquiteiro, resistente às intempéries climáticas (Figura 9).  

 As armadilhas foram vistoriadas diariamente, pelo período da manhã e os animais 

capturados foram postos em sacos de pano para serem devidamente anestesiados com 

aproximadamente 90 mg/kg de Cetamina + 5 mg/kg de Xilazina via intramuscular (IM), 

buscando a realização da coleta de material (carrapatos e soro). A anestesia foi também aplicada 

com o intuito de facilitar a identificação taxonômica dos pequenos mamíferos.  

 Os animais foram identificados com o auxilio de diferentes chaves de identificação e 

descrições originais, com o auxílio de biólogos especialistas (J.S e G.L.M) que já haviam 

trabalhado com pequenos mamíferos nas áreas coletadas (BONVICINO; OLIVEIRA; ANDREA, 

2008; MELO et al., 2011b) Alguns exemplares entre os animais capturados, um casal por 

espécie, e outros em que cuja identificação da espécie não foi possível no campo foram 

eutanasiados, fixados e depositados na Coleção de Pequenos Mamíferos do Laboratório de 

Mamíferos da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ) da Universidade de São 

Paulo. Os demais animais após a recuperação do procedimento anestésico receberam brincos de 

identificação e logo foram soltos no mesmo local de captura. 

 Os pequenos mamíferos silvestres coletados e anestesiados, tiveram amostras de sangue 

obtidas por meio de punção intracardíaca ou pela veia caudal, com o uso de seringas de 1 ou 3ml 

e agulhas hipodérmicas de 13X0,45 ou 25x7 mm, estéreis e descartáveis; vias de coleta, volumes 

e espessura do material utilizado estava dependente da espécie e tamanho do animal capturado. 

 As amostras de sangue obtidas foram dispostas individualmente em tubos de 1,5ml, 

identificadas e logo foram centrifugadas a 10.000 rcf por 10 min, os soros foram recuperados 

com o auxílio de micropipetas e armazenados em micro tubos de 1,5ml, devidamente 
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identificados, contendo azida sódica, que foi empregada como um conservante do soro e assim 

mantidas à temperatura ambiente por cerca de sete dias até serem armazenadas à -4°C.  

Salientamos que para os pequenos mamíferos, o número de animais que foram coletados, 

transcorreu de acordo com o esforço de captura utilizando as armadilhas tipo gaiola e de 

interceptação e queda. Destacamos que em um único episódio realizamos uma coleta fortuita que 

ocorreu no Parque Estadual do Espinilho, local representativo do bioma Pampa, onde coletamos 

um exemplar de Cavia aperea da boca de um canino que caçava dentro do parque.  

 O presente estudo teve as seguintes autorizações: aprovação pela Comissão de Ética no 

Uso de Animais (CEUA) da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de 

São Paulo, sobre o protocolo número 2908/2013 (APÊNDICE A), liberação pelo ICMBio 

(Instituto Chico Mendes de Biodiversidade) estando cadastrado no Sistema de Autorização e 

Informação em Biodiversidade - SISBIO sobre o número: 38502-1 (APÊNDICE C), obtendo 

assim a autorização de coletas de animais silvestres e conseguinte liberação pela Secretaria do 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Rio Grande do Sul, SEMA-RS, devido a duas áreas 

estudadas pertencerem a esfera estadual de administração e proteção das Unidades de 

Conservação do RS a entrada nestes parques exigia esta última documentação (APÊNDICE D). 
 

Figura 6 - Localização e pontos de coleta de pequenos mamíferos no Parque Estadual do Turvo, Mata Atlântica 

 
Fonte: (KRAWCZAK, 2016) 
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Figura 7 - Localização e pontos de coleta de pequenos mamíferos na área endêmica para FMB, Cerro Largo- RS 

 
Fonte: (KRAWCZAK, 2016) 

 
Figura 8 - Localização e pontos de coleta de pequenos mamíferos no Parque Estadual do Espinilho, Pampa- RS 

 
Fonte: (KRAWCZAK, 2016) 
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Figura 9 - Armadilhas do tipo Pitfall e pequenos mamíferos coletados durante as três etapas de coletas, RS-2015 

 
Legenda: A: estação usando lona plástica; B, C: estação empregando tela com exemplares de roedores capturados; 

D: detalhe do balde com o sistema de drenagem de água (furos) e animal capturado. 
Fonte: (KRAWCZAK 2016) 

4.5 Coletas de carrapatos  

Todos os animais domésticos e silvestres amostrados foram vistoriados para presença de 

carrapatos (larvas, ninfas e adultos). Em cada área foi realizada também a técnica de arraste de 

flanela de acordo com Oliveira et al. (2000), objetivando capturar o máximo de exemplares de 

carrapatos sob vida livre, a busca ativa visual de ixodídeos nos locais amostrados também foi 

exercida assim como descrita por Terassini et al. (2010) (Figura 10).  

A busca de ixodídeos nos pequenos mamíferos foi realizada através de inspeção visual 

para todos os animais capturados e em todo corpo do animal, usando quando necessário, pelagem 

molhada ou suja, uma pinça de dissecção de 14 cm para auxiliar na busca dos carrapatos e 

também na retirada do mesmo do corpo do animal. Nos cães também empregamos a busca visual 
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de carrapatos, sempre sendo realizada por dois observadores em todo corpo do animal (Figura 10) 

por um período de 3 a 5 minutos. Na 1° etapa das coletas, a grande maioria dos cães que tiveram 

soro coletado também foram vistoriados para a presença de ixodídeos, esclarecemos que em uma 

pequena parcela isto não foi possível pela dificuldade de contenção do animal, já na 2° e 

3°campanhas de coletas por conveniência observamos somente uma parcela destes mesmos 

animais, o número total de cães vistoriados para carrapatos nas três etapas de coleta foram os 

seguintes, Derrubadas (Mata Atlântica) 36, 18 e 15 cães, na 1°, 2° e 3° coleta, respectivamente; 

Barra do Quaraí (Pampa) 33, 17 e 20 cães, na 1°, 2° e 3° coleta, respectivamente; Cerro Largo 

(Área endêmica para FMB) 103, 32, 52 cães, na 1°, 2° e 3° coleta, respectivamente, Tabela 6. 

Apesar de não fazer parte do presente estudo, animais que foram encontrados atropelados 

nas rodovias percorridas durante as viagens para execução das coletas, mais de 15.000 km, 

principalmente ao entorno dos locais destinados ao estudo foram vistoriados para presença de 

carrapatos, porém somente um Cerdocyon thous apresentou carrapato. Ixodídeos que estivessem 

andando sobre o corpo e ou fixados na pele dos pesquisadores que estavam nas coletas de campo 

também foram amostrados no presente estudo.  

Carrapatos coletados foram depositados em tubos de 1,5 ml contendo álcool absoluto para 

ninfas não ingurgitadas e larvas oriundas dos animais silvestres, Falcons de 15 ml contendo 

álcool absoluto foram utilizados no armazenamento de larvas e ninfas obtidas nos arrastes de 

flanela, tubos coletores universal de 80 ml foram empregados para armazenar todos os 

exemplares de carrapatos adultos e ninfas ingurgitadas adquiridos. Ressaltamos também que 

todos os coletores universais continham orifícios na tampa, realizados com o auxílio de agulhas 

hipodérmicas 25x7mm, facilitando a entrada de O2 e umidade nos frascos, estimulando assim a 

sobrevivência dos ixodídeos. Todos os recipientes usados no presente estudo foram devidamente 

identificados. Logo, os carrapatos foram armazenados em caixas de isopor, contendo em seu 

fundo material hidrofílico (papel ou algodão) embebidos de água para manter a umidade relativa 

(UR) e temperatura (°C), isto foi realizado visando manter a sobrevivência dos carrapatos até o 

envio e chegada destes ao laboratório de Doenças Parasitárias da FMVZ/USP.  

Exemplares adultos que chegaram vivos ao laboratório, após a identificação taxonômica 

(item 4.7) foram testados pela técnica de hemolinfa (BURGDORFER, 1970), buscando então a 

detecção de estruturas semelhantes a riquétsias; rapidamente em seguida os carrapatos foram 

congelados em freezer à -80°C, para a posterior tentativa de isolamento de riquétsias (item 4.13). 
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As patas que foram seccionadas dos respectivos carrapatos para execução da hemolinfa 

foram armazenadas em tubos de 1,5 ml, devidamente identificados, e mantidos à -20°C, em 

seguida foram processadas pela qPCR, visando à detecção molecular de riquétsias assim como 

descrito nos Itens: 4.9 e 4.10. No caso de larvas e ninfas o protocolo foi um pouco diferenciado, 

somente as ninfas ingurgitadas, oriundas de hospedeiro, foram armazenadas como descrito 

anteriormente visando à sobrevivência dos carrapatos. Já as fases imaturas não alimentadas, 

assim como supracitado foram conservadas com o auxílio de etanol absoluto no campo até o 

envio ao laboratório onde foram identificadas (Item 4.7) e analisadas para a infecção de 

riquétsias, de acordo com os itens 4.9 e 4.10. Apesar de não fazer parte do presente estudo, 

coletamos pulgas de alguns cães do município de Derrubadas (Mata Atlântica), para realizarmos 

a qPCR de acordo com o item 4.10, na tentativa de analisar a possível infecção de R. felis nestes 

ectoparasitas de cães.  

 
Figura 10 - Coleta de carrapatos nos cães, pequenos mamíferos e ambiente no RS 

 
Legenda: A: Ninfa ingurgitada de carrapato em Sooretamys angouya; B: Carrapatos adultos e imaturos em membro 

anterior de Didelphis albiventris; C: Arraste de flanela; D: Carrapato na ponta de folha coletado pelo 
método de busca ativa visual; E, F: Carrapatos no olho e orelha de cães, respectivamente. 

Fonte: (KRAWCZAK, 2016) 
  

A B C 

D E F 
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4.6 Reação de Imunofluorescência Indireta (RIFI) 

Todas as amostras de soro dos cães, roedores e marsupiais amostrados foram testadas pela 

técnica da RIFI frente a 6 antígenos de Rickettsia, isolados no Brasil, tais como: R. rickettsii cepa 

Taiaçu, R. parkeri cepa At24, Candidatus R. amblyommii cepa Ac37, R. rhipicephali cepa HJ5, 

R. felis cepa Pedreira e R. bellii cepa Mogi como previamente descrito por Labruna et al. (2007a).  

As lâminas utilizadas na técnica da RIFI foram preparadas com antígeno não purificado, 

de acordo com o descrito por Horta et al. (2004, 2007). Para isto os seis antígenos de riquétsias 

foram cultivados em garrafas descartáveis de cultivo celular, contendo monocamada de células 

Vero, a cada 4 dias através de um raspado da monocamada e coloração do mesmo a partir da 

técnica de Gimenez (1964) a taxa de infecção das células foi avaliada em microscópio óptico sob 

o aumento de 1.000X. Quando próxima a 100%, a monocamada infectada foi raspada, transferida 

para tubo do tipo Falcon e centrifugada a 4.000g, durante 10 minutos, o sobrenadante (meio de 

cultivo) foi descartado e o sedimento ressuspendido em 6ml de 0,1 M de solução salina 

tamponada com fosfato (PBS), pH 7,4. Dez microlitros de células infectadas por riquétsias foram 

aplicados em cada um dos 12 poços das lâminas de imunofluorescência, previamente limpas com 

uma flanela embebida com álcool absoluto. Os antígenos sobre as lâminas foram mantidos dentro 

da cabine de biossegurança ligada por no mínimo duas horas, à temperatura ambiente, para 

devida secagem e em seguida as lâminas foram submergidas em acetona durante 10 minutos, 

buscando assim a fixação do antígeno. Após as lâminas foram identificadas com o nome do 

antígeno e data, e armazenadas à -20°C até serem usadas. 

A reação propriamente dita foi seguida de acordo com o sugerido por (HORTA et al., 

2004). Para isto os soros foram diluídos no incremento de duas vezes com PBS, a partir de uma 

diluição inicial de 1:64. Dez microlitros de soro diluído foram adicionados a cada poço das 

lâminas, contendo o respectivo antígeno de riquétsia. As lâminas foram incubadas à 37°C durante 

30 minutos dentro de uma câmara úmida, após foram lavadas duas vezes por 10 minutos em PBS. 

Logo foi adicionado 10ul dos seus respectivos conjugados, marcados com isotiocianato de 

fluoresceína: anti-mouse IgG produzido em cabra (Sigma, St Louis, MO, USA), na diluição com 

PBS de 1:400 que foi empregado para os soros de roedores, anti-gambá IgG produzido em ovelha 

(CCZ, São Paulo, Brazil), na diluição de 1:500 para os marsupiais e anti-dog IgG produzido em 

coelho (Sigma, St Louis, MO, USA), na diluição de 1:1000, para os cães. Então as lâminas foram 
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incubadas novamente sob as mesmas condições anteriores, logo foram lavadas conforme 

supracitado, porém desta vez com adição de 3ml de solução de Azul de Evans à 0,2%, as mesmas 

foram deixadas secar à temperatura ambiente por no mínimo 15 min. Posteriormente com a 

utilização de glicerina e lamínulas as lâminas foram montadas e lidas em sala escura, utilizando 

um microscópio de luz ultravioleta (BX60; Olympus, Tokyo, Japão) sob o aumento de 400x. 

Destacamos que soros conhecidamente negativos e positivos para roedores, marsupiais e 

cães, procedentes de trabalhos prévios foram utilizados como controles das reações (HORTA et 

al., 2010; PIRANDA et al., 2011; KRAWCZAK et al., 2016a). Os soros reativos na diluição 1:64 

para qualquer espécie de riquétsia foram testados em diluições seriadas, buscando a determinação 

do título final de reatividade frente ao antígeno riquetsial. O soro que demonstrou reação com 

título quatro vezes maior para uma determinada riquétsia, quando comparado com as demais 

espécies testadas foi portanto considerado homólogo para a primeira espécie de Rickettsia, 

conforme padrões previamente definidos (HORTA et al., 2004) 

4.7 Identificação dos carrapatos 

Os carrapatos adultos capturados foram identificados de acordo com a chave de Aragão 

e Fonseca (1961) e Barros-Battesti et al. (2006). Já para as ninfas a identificação foi através da 

chave de Martins et al. (2010b), com o auxílio de uma lupa estereoscópica (Stemi SV, ZEIZZ®). 

As larvas foram identificadas utilizando técnicas de biologia molecular, onde 

amplificamos um fragmento de aproximadamente 460 pares de base (pb) do gene mitocondrial 

16S rDNA (MANGOLD; BARGUES; MAS-COMA, 1998) isto foi empregado devido a ausência 

de chaves taxonômicas que facilitam a identificação através da morfologia externa das larvas. O 

produto da PCR foi sequenciado e comparado com as sequências disponíveis no Genbank, 

conforme previamente descrito (ALTSCHUL et al., 1990; OGRZEWALSKA et al., 2009).  
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4.8 Teste de Hemolinfa 

Os carrapatos, adultos, coletados foram armazenados em tubos que permitiram a entrada 

de oxigênio, transportados ao laboratório Doenças Parasitárias da FMVZ/USP e identificados, 

incubados em estufa por 36 horas a 34°C e umidade relativa >95%, com o objetivo de recuperá-

los do estresse hídrico sofrido na captura e transporte, além de favorecer a multiplicação das 

riquétsias. Após 36 horas os carrapatos foram retirados da estufa, de cada exemplar seccionamos 

a porção distal de duas patas e uma a duas gotas de hemolinfa, sangue do artrópode, foi aplicada 

em lâmina de vidro, previamente limpas e desengorduradas com etanol absoluto, os fragmentos 

de patas restantes foram armazenados em microtubos de 1,5ml, devidamente identificados, e 

tiveram seu DNA extraído de acordo com o item 4.9, isto foi realizado com intuito de realizarmos 

a qPCR como descrito no item 4.10.  

As lâminas contendo a hemolinfa dos respectivos ixodídeos foram coradas por corantes 

fucsina e verde malaquita, utilizando coloração de Gimenez (1964) e examinadas ao microscópio 

óptico com aumento de 1000X, sob óleo de imersão. O Teste de Hemolinfa é um teste de triagem 

que permite identificar carrapatos adultos que estejam infectados por organismos 

morfologicamente compatíveis com o gênero Rickettsia (BURGDORFER, 1970). Após este 

procedimento os carrapatos foram acondicionados individualmente em microtubos de 1,5ml, 

devidamente identificados e congelados em freezer a -80°C, aguardando o processamento pela 

técnica de PCR ou isolamento de Rickettsia em cultivo celular (Itens 4.10 e 4.13).   

4.9 Extração de DNA dos carrapatos  

A extração de DNA dos carrapatos foi realizada aplicando duas técnicas distintas, pelo 

método de isotiocianato de guanidina e pelo protocolo de fervura (SANGIONI et al., 2005; 

HORTA et al., 2007). Larvas, ninfas e patas de carrapatos (as mesmas que foram seccionadas 

para hemolinfa) tiveram seu DNA extraído pelo método de fervura, como descrito por Horta et al 

(2007) com breves modificações. Para isto larvas, ninfas e patas foram colocadas 

individualmente ou em pools, em tubos de 1,5ml estéreis e livres de DNase e 10ul de tampão TE 

(TE=	10 mM Tris-HCl; 1 mM de ácido etilenodiamino tetra-acético, pH 8.0) foi acrescentado, 
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com o auxílio de um pistilo, ponteira de 1ml com a ponta queimada, estas fases imaturas foram 

maceradas, logo foi acrescido mais 10ul para larvas e patas ou 20ul para ninfas de TE nos 

microtubos. Após a etapa de maceração, estes macerados foram levados a um termobloco 

previamente aquecido à 100°C, onde permaneceram por 15 minutos, então foram retirados do 

termobloco e uma centrifugação a 12.000g por 15 segundos foi aplicada nos tubos, em seguida as 

amostras retornaram ao termobloco e o processo de fervura foi repetido sobre as mesmas 

condições anteriores (100°C por mais 15minutos), em seguida as amostras foram centrifugadas a 

12.000g por 30 segundos e estocadas a -20°C até o momento do seu processamento pela PCR. O 

corpo dos adultos destes ixodídeos tiveram seu material genético extraído pelo protocolo que 

utiliza fenol e isotiocianato de guanidina, conforme previamente descrito por Sangioni et al. 

(2005)  

4.10 Detecção molecular de riquétsias nos carrapatos, utilizando a ferramenta da Reação 

em Cadeia da Polimerase em Tempo Real (Real time PCR ou qPCR) 

Todas as amostras de DNA extraídas de carrapatos, neste trabalho, foram testadas para 

detecção de Rickettsia, através de PCR individual, pelo protocolo de real-time PCR descrito por 

Labruna et al. (2004c) utilizando o aparelho 7.500 Real Time PCR System (Applied 

Byosistems®). No protocolo da q PCR utilizamos um par de primers (CS5 e CS6) que amplifica 

um fragmento de 147 nucleotídeos do gene codificador da citrato sintase de Rickettsia spp., 

associado a uma sonda interna fluorogênica (5´ 6-FAM – BHQ-1 3´) de 23 nucleotídeos 

(LABRUNA et al., 2004c; GUEDES et al., 2005). Este protocolo da PCR mostrou-se sensível o 

suficiente para detecção de uma única cópia do gene da citrato sintase de R. rickettsii 

(LABRUNA et al., 2004c).  

As amostras de DNA que foram positivas ao protocolo da real-time PCR, foram testadas 

por duas PCR’s convencionais: primeiramente utilizamos um par de oligonucleotídeos Rr190.70F 

e Rr190.701R, quando está primeira reação foi negativa empregamos um oligonucleotídeo 

reverso (Rr190.602R) distinto. Ambas reações amplificam fragmentos de aproximadamente 

632pb e 532pb, respectivamente, do gene da proteína de membrana externa de 190 kDa (ompA) 

de riquétsias pertencentes ao grupo da febre maculosa, isto foi utilizado para a confirmar que o 



	 70 

DNA riquetsial detectado na qPCR pertencia a riquétsias do Grupo da Febre Maculosa (GFM) 

(REGNERY; SPRUIL; PLIKAYTIS, 1991; ROUX; FOURNIER; RAOULT, 1996).  

Todas as amostras de carrapatos que testaram negativas na qPCR foram avaliadas por 

uma PCR convencional, que visa amplificar um fragmento de aproximadamente 460pb do gene 

mitocondrial 16S rDNA de carrapatos (MANGOLD; BARGUES; MAS-COMA, 1998). Esta 

PCR foi utilizada com a finalidade de confirmar a presença de DNA viável nas extrações feitas a 

partir de carrapatos (“controle endógeno”), confirmando assim a real negatividade destas 

amostras frente a Rickettsia spp.  

4.11 Análise dos produtos amplificados 

Os produtos amplificados das reações de PCR para os genes: ompA, 16S rRNA e gltA 

foram visualizados com aparelho de eletroforese, em gel de agarose à 1,5% (100 ml TBE 0,5%; 

1,5g agarose UltraPure™ Agarose Invitrogen™) corados com Sybr safe Invitrogen® seguindo 

recomendações do fabricante, em cuba horizontal e tampão TBE 0,5X (0,045 M Tris-borato; 

0,001 M EDTA pH 8,0) submetida à voltagem de 1 a 10 V/cm durante 60 minutos. A revelação 

do resultado, leitura do gel, foi feita usando um transiluminador ultravioleta com recursos 

fotográficos.  

4.12 Purificação e sequenciamento de nucleotídeos  

Os produtos da PCR foram purificados utilizando o produto comercial ExoSAP-IT (USB 

Corporation), que consiste em Exonuclease I (Exo I) para digerir excesso de primers e Shrimp 

Alkaline Phosphatase (SAP) para degradar excesso de nucleotídeos oriundos da PCR. Para tal, 

em um microtubo devidamente identificado colocou-se 3 µL de ExoSAP e adicionou-se 7,5 µL 

dos amplícons originados na PCR, em seguida as amostras foram colocadas no termociclador, 

sob as seguintes condições: 37°C por 15 minutos e 80°C por mais 15 minutos, conforme 

protocolo descrito pelo fabricante  
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Após a purificação os amplícons foram submetidos a reação de sequenciamento com o kit 

comercial BigDye TM Terminator (Perkin Elmer) de acordo com especificações do fabricante. 

As amostras foram sequenciadas em sequenciador automático (Applied Biosystems/PerkinElmer, 

Modelo ABI Prism 310 Genetic, CA, US) como recomendado pelo fabricante. 

4.13 Isolamento e detecção de Rickettsia 

Carrapatos que chegaram vivos ao laboratório e foram positivos ao teste de hemolinfa e 

ou qPCR como descrito nos itens 4.8 e 4.10, foram submetidos a tentativa de isolamento de 

riquétsia em cultura de células Vero, pela técnica de “shell vial”, conforme descrito por Espejo-

Arenas e Raoult (1989) e Marrero e Raoult (1989) utilizado por Labruna et al. (2004c). 

Ressaltamos que, o resultado da técnica de qPCR foi escolhido como determinante na escolha dos 

carrapatos que foram submetidos ao shell vial, devido a sua maior sensibilidade e especificidade, 

com exceção para: um exemplar de A. brasiliense e A. yucumense, dois espécimes de A. incisum, 

A. ovale, H. juxtakochi e I. loricatus que foram negativos na qPCR e tiveram resultado positivo 

ou inconclusivo na hemolinfa e mesmo assim foram submetidos a tentativa de isolamento.  

Após a retirada do freezer -80oC cada carrapato foi triturado em 1ml de meio BHI (Brain 

Heart Infusion) estéril, com pinças e tesouras estéreis, inoculado em duplicata sobre 

monocamada de células Vero presentes no fundo raso de dois tubos “shell vial”, isto para cada 

amostra, os quais foram centrifugados a 700 g sob 22oC durante uma hora. Após esta etapa a 

monocamada de células Vero foi lavada com 1ml de meio “Minimum Essential Medium” (MEM) 

contendo 5% de soro fetal bovino (SFB) e para cada tubo acrescentamos 1ml deste mesmo meio 

com antibióticos (penicilina G Sódio 10.000 ug/ml, estreptomicina sulfato 25 ug/ml, GIBCO™ 

Invitrogen ™), logo os tubos foram incubados em Estufa B.O.D  (Biological Oxygen Demand) a 

temperatura de 28ºC. Após três dias (72 horas) o meio contendo antibiótico foi retirado e posto 

em um tubo de 1,5 ml, uma reposição com 1ml de MEM enriquecido com 5% de SFB foi 

acrescentado nos tubos de shell vial. O meio líquido retirado contendo antibiótico foi 

centrifugado a 12.000g por 5 min à temperatura ambiente, o sedimento foi recuperado e fixado 

em lâmina de vidro. Cada lâmina foi corada pelo método de Gimenez (1964) para visualização de 

estruturas semelhantes à riquétsias no interior das células, conforme Labruna et al. (2004c). 
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Os tubos de shell vial foram analisados quanto a infecção por riquétsias a cada 72 horas. 

Quando estruturas compatíveis com riquétsias foram evidenciadas em pelo menos 80% das 

células observadas no microscópio óptico sob o aumento de 1000x, o tubo teve sua monocamada 

raspada com o auxílio da ponta de uma pipeta de 2ml e então está solução de MEM com células 

infectadas por estruturas visualmente compatíveis com riquétsias foram repassadas (inoculadas) 

em uma garrafa de cultivo celular de 25cm3, contendo monocamada de células Vero, visando 

estabelecer o isolado em laboratório. As amostras que foram negativas na primeira avaliação, 

tiveram seu meio trocado e também foram reavaliadas como supracitado a cada três dias, por um 

período mínimo de 30 dias ou até a monocamada estar naturalmente destruída. 

4.14 Manutenção em laboratório dos isolados de riquétsias 

Assim que as células do shell vial se mostraram infectantes estas foram inoculadas em 

garrafas de 25cm3 estéreis, específicas de cultivo celular, contendo uma monocamada de células 

Vero, sendo monitoradas até demonstrarem um mínimo de 90% de células infectadas por 

Rickettsia. Isto foi observado através da raspagem das células da monocamada com o uso de  

raspador (COSTAR® Corning Incorporation), fixação do raspado em lâmina de vidro, logo foi 

aplicado a coloração de Gimenez (1964) e a leitura foi realizada em microscópio óptico com 

aumento de 1000X sob óleo de imersão. Para obtermos a estimativa da taxa de células infectadas, 

escolhemos 3 campos de visão no microscópio contendo pelo menos 10 células, após a contagem 

de células total e de células infectadas calculamos a taxa de infecção estimada por uma regra de 

três simples. Quando a infecção por riquétsias apresentou uma taxa ≥90% a monocamada foi 

raspada com auxílio de raspador como anteriormente descrito e transferida para garrafas de 

75cm2, contendo monocamada de células Vero, estas também foram monitoradas até 

demonstrarem um nível de infecção próximo a 100%. Após isto, quatro passagens dos isolados 

foram realizadas em garrafas de 75cm2, com monocamada de células Vero. Em todas as 

passagens, as garrafas foram raspadas, sendo uma pequena parte da suspensão de células 

inoculadas em uma nova monocamada não infectada e o restante da suspensão de células foi 

centrifugada a 4.500g à temperatura de 4oC, por 10 minutos e o sedimento de células 

ressuspendido em tampão SPG (sucrose-fosfato32 glutamato, pH 7.0) estéril, logo foram postas 
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em criotubos identificados com: data, passagem e nome do isolado onde foram depositadas na 

Coleção de Riquétsias da FMVZ/USP sob a temperatura de -80°C, caracterizando-se como 

amostras de referência para o isolado obtido (LABRUNA et al., 2004b, 2004c) 

4.15 Identificação genotípica dos isolados de Rickettsia e das PCR’s positivas dos 

carrapatos 

Uma alíquota de células Vero infectadas da terceira passagem dos isolados obtidos no 

presente estudo foram submetidas à extração de DNA pelo kit DNeasy Tissue Kit (Qiagen, 

Chatsworth, CA, USA), seguindo o protocolo descrito pelo fabricante. Por conseguinte, o DNA 

extraído foi submetido à caracterização molecular através da técnica de PCR e sequenciamento 

gênico (de acordo com o item 4.12) de dois fragmentos amplificados do gene codificador da 

citrato sintase riquetsial (gltA). Para a obtenção do primeiro fragmento, utilizamos os 

oligonucleotídeos iniciadores CS-78 e CS-323, e para o segundo fragmento os iniciadores CS-

239 e CS-1069, que amplificam dois fragmentos sobrepostos de 401pb e 834pb respectivamente 

do gene gltA (LABRUNA et al., 2004c).  

Os carrapatos que foram positivos na qPCR (item 4.10) também foram submetidos a 

outras três PCR’s. Primeiramente buscamos amplificar um fragmento de aproximadamente 632pb 

ou 532pb (duas reações distintas) do gene da proteína de membrana externa de 190 kDa (ompA) 

de riquétsias pertencentes ao GFM, assim como descrito no item 4.10, em caso destas duas PCR 

não terem apresentado amplícons a amostra foi submetida a uma segunda PCR que busca 

amplificar um fragmento de aproximadamente 401pb do gene gltA do gênero riquétsia, assim 

como supracitado. Seguindo o item 4.12 os amplícons foram purificados e submetidos a reação 

de sequenciamento. 

Visando caracterizar as espécies de Rickettsia isoladas e presente nos carrapatos 

coletados, os produtos de PCR obtidos foram sequenciados em sequenciador automático de 

DNA, conforme previamente descrito (GUEDES et al., 2005). As sequências obtidas foram 

editadas com o auxílio do software Geneious®
 versão 9.1.4 (BIOMATTERS DEVELOPMENT 

TEAM, 2016) e comparadas por análise de Blast no Genbank (ALTSCHUL et al., 1990). 
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Ressaltamos que na ocasião em que mais de dois exemplares por espécie de carrapato 

foram positivos nas PCR’s convencionais, sequenciamos então no mínimo três exemplares. Logo, 

as sequencias obtidas foram alinhadas e comparadas, utilizando o software MEGA 6.0.6 

(TAMURA et al., 2013), quando 100% idênticas somente uma sequência foi depositada no 

Genbank. Tratando-se de sequências da PCR que amplificou um fragmento do gene mitocondrial 

16S rDNA de carrapatos (item 4.10) oriundas de larvas, que foram editadas e analisadas como 

supracitado, no caso de sequencias idênticas para ixodídeos coletado na mesma área (área 

endêmica, Mata Atlântica ou Pampa), novamente somente uma sequência foi depositada.  

4.16 Frequência de carrapatos infectados 

Após a obtenção dos resultados da hemolinfa, técnica da PCR, sequenciamento gênico e 

dos dados moleculares dos isolados obtidos dos carrapatos em células Vero, pela técnica de shell 

vial, foi determinada a frequência de carrapatos infectados em cada área amostrada. 

4.17 Preenchimento do questionário 

Concomitante à coleta dos carrapatos e do sangue dos cães, foi aplicado um questionário 

aos proprietários, buscando o levantamento de dados sobre o animal (idade, sexo, tratamento 

acaricida, presença de carrapatos) e hábitos que incluam contato com áreas de mata ou animais 

silvestres (APÊNDICE B) 

4.18 Análise estatística 

Foram realizadas análises estatísticas comparativas entre a sorologia dos cães e roedores e 

também em relação a taxa de infestação de carrapatos nos pequenos mamíferos e cães, visando 

comparar os resultados entre as áreas amostradas no presente estudo. Para isto, as análises foram 

feitas usando a linguagem R a partir do teste de comparação de proporções para múltiplos grupos 
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(R TEAM, 2015). Foi testada a hipótese nula de que as proporções ou a probabilidade de ser 

positivo nos diferentes grupos fosse a mesma. 

4.19 Construção dos Mapas  

Para adquirir os pontos que foram plotados no mapa, utilizamos um GPS (Garmin Etrex 

H Trilhas). Após a aquisição das coordenadas geográficas utilizamos o software QGIS 

2.4.0,Chugiak na construção dos mapas (QGIS DEVELOPMENT TEAM 2016, 2016).  
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5 RESULTADOS  

Os resultados serão apresentados em forma de tópicos, com intuito de facilitar o 

entendimento de todos os dados obtidos no estudo. Adiantamos que os resultados do teste de 

hemolinfa e dados obtidos a partir do questionário (APÊNDICE B) aplicado na entrevista com os 

proprietários dos cães não serão expostos. Pois evidenciamos que a PCR se mostrou mais 

sensível e específica que o teste de hemolinfa, motivo pelo qual resolvemos desconsiderar os 

resultados obtidos com o uso desta última ferramenta. Em consequência a inconsistência dos 

dados obtidos em relação ao questionário, devido a respostas dúbias e contraditórias informadas 

pelos proprietários dos cães, decidimos descartar estas informações. Os únicos dados que foram 

considerados do questionário tiveram como resultado a exclusão dos cães que não tinham acesso 

a áreas de mata, nos últimos seis meses, e animais com idade inferior a três meses, sendo que 

estas informações foram cuidadosamente analisadas pelo entrevistador, destacamos também que 

o questionário foi aplicado sempre pelo mesmo pesquisador (F.S.K).  

5.1 Pequenos Mamíferos coletados no bioma Mata Atlântica: presença de carrapatos e 

sorologia para riquétsias do Grupo da Febre Maculosa (GFM)   

 
 Foram capturados durante as três coletas, compreendidas entre Junho de 2013 a Janeiro de 

2014, 164 pequenos mamíferos na área não endêmica para FMB no bioma Mata Atlântica, 

pertencentes a nove espécies diferentes, Akodon montensis, Brucepattersonius iheringi, 

Cryptonanus guahybae, Didelphis aurita, Euryoryzomys russatus, Oligoryzomys nigripes, 

Oxymycterus judex, Sooretamys angouya, Thaptomys nigrita, 33,5% (55/164) foram 

soropositivos para pelo menos uma riquétsia do GFM, onde três espécimes de A. montensis, dois 

D. aurita e um O. judex apresentaram sorologia homóloga para uma possível exposição à R. 

bellii, R. parkeri e R. rickettsii, respectivamente (Tabela 4). Dentre estes animais, 14,6% (24/164) 

apresentaram algum grau de ixodidose, das nove espécies de pequenos mamíferos coletadas com 

exceção de T. nigrita todas apresentaram ixodídeos, quatro espécies de carrapatos estavam 

parasitando estes animais: A. brasiliense, A. ovale, A. yucumense e I. loricatus (Tabela 9).  
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Tabela 4 - Pequenos mamíferos coletados no município de Derrubadas-RS (Mata Atlântica), área não endêmica 
para Febre Maculosa, entre junho de 2013 a janeiro de 2014 e sorologia para riquétsias do GFM 

PAHRIFI: Provável Antígeno Homólogo na Reação de Imunofluorescência Indireta; N°: número	

5.2 Pequenos mamíferos coletados no bioma Pampa: presença de carrapatos e sorologia 

para riquétsias do GFM 

 Foram coletados 34 pequenos mamíferos de quatro espécies diferentes (Akodon azarae, 

Cavia aperea, Cryptonanus chacoensis, Oligoryzomys nigripes) na área não endêmica para FMB 

no bioma Pampa, durante as três coletas, realizadas entre junho de 2013 a janeiro de 2014. Onde 

nenhum destes animais apresentou infestação por carrapatos. Na RIFI somente um único 

representante de Cavia aperea, capturado de forma fortuita foi soropositivo para riquétsias do 

GFM. Representando 2,9% (1/34) de positividade, o soro deste cavídeo reagiu somente para R. 

rickettsii e R. rhipicephali, com títulos de 128 e 64, respectivamente.  

5.3 Pequenos mamíferos coletados em Cerro Largo-RS, área endêmica para FMB: 

presença de carrapatos e sorologia para riquétsias do GFM 

Foram capturados 40 pequenos mamíferos de quatro espécies distintas (Akodon 

montensis, Didelphis albiventris, Oligoryzomys nigripes e Sooretamys angouya) no município de 

 N° de animais que foram soropositivos para cada espécie de Rickettsia 

(% de soropositivos por espécie) 

N° animais 

com PAHRIFI 

Espécie (n° testado) R.parkeri R. rickettsii R. amblyommii R. rhipicephali R.felis R. bellii  

Akodon montensis (117) 34 (29) 34 (29) 31 (26,5) 24 (20,5) 0 16 (13,7) 3 (R. bellii) 

Brucepattersonius iheringi  (13) 6 (46) 7 (53,8) 6 (46) 7 (53,8) 0 1 (7,7) - 

Cryptonanus guahybae (1) 0 0 0 0 0 0 - 

Didelphis aurita (7) 2 (28,6) 0 0 0 0 0 2 (R. parkeri) 

Euryoryzomys russatus (1) 0 0 0 0 0 0 - 

Oligoryzomys nigripes (9) 0 0 0 0 0 0 - 

Oxymycterus judex (7) 6 (85,8) 6 (85,8) 6 (85,8) 5 (71,4) 0 1 (14,3) 1 (R. rickettsii) 

Sooretamys angouya (4) 0 0 0 0 0 0 - 

Thaptomys nigrita (5) 0 0 0 0 0 0 - 

Total de soropositivos /Total de animais capturados (% de positivos): 55/164 (33,5%) 
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Cerro Largo- RS, área considerada endêmica para FMB, durante as três etapas de coletas 

compreendidas entre junho de 2013 a janeiro de 2014.  

A sorologia para riquétsias do GFM demonstrou que 40% (16/40) dos pequenos 

mamíferos amostrados foram expostos a uma ou mais riquétsias, onde dois espécimes de D. 

albiventris apresentaram sorologia homóloga para uma possível exposição à R. parkeri ou agente 

próximo a mesma (Rickettsia sp. cepa Mata Atlântica) (Tabela 5). Em relação ao grau de 

ixodidose, verificamos que 27,5% (11/40) destes animais apresentaram algum grau de infestação 

por carrapatos. No momento da coleta as únicas espécies de ixodídeos que foram evidenciadas 

nos pequenos mamíferos foram: A. ovale e I. loricatus e somente A. montensis e D. albiventris 

apresentavam ixodídeos (Tabela 10).  
Tabela 5 - Pequenos mamíferos coletados no município de Cerro Largo-RS (área endêmica para Febre Maculosa) 

entre junho de 2013 a janeiro de 2014 e sorologia para riquétsias do GFM 
	

 N° de animais que foram soropositivos para cada espécie de Rickettsia        
 (% de soropositivos por espécie) 

N° animais 
com PAHRIFI 

Espécie (n° Testado) R.parkeri  R. rickettsii R. amblyommii R. rhipicephali R.felis R. bellii  

Akodon montensis (29) 12 (41,4) 13 (44,8) 8 (27,6) 9 (31) 0 5 (17,2) - 

Didelphis albiventris (4) 3 (75) 2 (50) 1 (25) 1 (25) 0 1 (25) 2 (R. parkeri) 

Oligoryzomys nigripes (6) 0 0 0 0 0 0 - 

Sooretamys angouya (1) 0 0 0 0 0 0 - 

Total de soropositivos /Total de animais capturados (% de positivos): 16/40 (40%) 

PAHRIFI: Provável Antígeno Homólogo na Reação de Imunofluorescência Indireta 

5.4 Cães coletados no bioma Mata Atlântica: carrapatos e sorologia para riquétsias  

 A venopunção de 36 cães ao redor do Parque Estadual do Turvo, localizado no Município 

de Derrubadas-RS foi realizada, esta área é considerada não endêmica para FMB. Três cães 

apresentaram anticorpos detectados através da RIFI para ao menos um antígeno dos seis testados, 

a frequência de animais soropositivos foi de 8,3% (3/36) na amostra. Dois cães apresentaram 

sorologia homóloga, um para R. bellii e outro frente a R. rhipicephali, de acordo com a Tabela 6. 

Demonstrando-nos assim, que alguma riquétsia circulou ou está circulando em um nível ≥ 10% 

nesta população de cães.  

No total de 69 exames que realizamos nos cães, buscando verificar o grau de ixodidose, 

observamos que 17,4 % (12/69) apresentaram algum grau de infestação por carrapatos, onde duas 
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espécies de ixodídeos foram evidenciadas: A. aureolatum e A. ovale. A infestação média de 

carrapatos por exame foi de: 1 e 3,1 para A. aureolatum e A. ovale, respectivamente, de acordo 

com a Tabela 7.  

5.5 Cães coletados no bioma Pampa: carrapatos e sorologia para riquétsias  

 Foi realizada a venopunção de 36 cães ao redor do Parque Estadual do Espinilho 

localizado no Município de Barra do Quaraí- RS, área não endêmica para FMB. Sendo que a 

frequência de cães soropositivos na amostra foi de 13,9% (5/36). Os anticorpos foram detectados 

a partir da RIFI para ao menos um antígeno dos seis testados, quatro cães apresentaram reação 

homóloga para R. parkeri, assim como demonstrado na Tabela 6. Evidenciando assim, que 

alguma riquétsia circulou ou está circulando em um nível ≥ 10% nesta população de cães.  

Em relação ao grau de ixodidose, verificamos que 30% (21/70) dos exames que foram 

realizados apresentaram algum grau de infestação por carrapatos. No momento dos exames, três 

espécies de ixodídeos foram evidenciadas parasitando os cães: A. aureolatum, A. tigrinum e R. 

sanguineus. A infestação média de carrapatos por exame foi de: 3; 7,4 e 2,7 para A. aureolatum, 

A. tigrinum e R. sanguineus, respectivamente, de acordo com a Tabela 7. 

5.6 Cães coletados em Cerro Largo- RS, área endêmica para FMB: carrapatos e sorologia 

para riquétsias  

 Coletamos soro de 137 cães em área rural no município de Cerro Largo-RS, área 

considerada endêmica para FMB no RS. Sendo que 28 cães apresentaram reação positiva, 

demonstrando anticorpos através da RIFI para ao menos um antígeno dos seis testados, com uma 

frequência de 20,4% (28/137) de animais soropositivos na amostra testada Com grande 

importância epidemiológica constatamos que 16 cães apresentaram títulos de anticorpos 

compatíveis com sorologia homóloga para uma possível exposição à R. parkeri ou agente 

próximo à mesma (Rickettsia sp. cepa Mata Atlântica), assim como exposto na Tabela 6. 
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Demonstrando-nos assim que alguma riquétsia circulou ou está circulando nesta população de 

cães.  

 A partir de 187 exames que realizamos, buscando verificar o grau de ixodidose nos cães, 

observamos que 5,3% (10/187) dos exames foram positivos para ixodidose, onde somente uma 

espécie de ixodídeo foi evidenciada parasitando os animais, sendo esta: A. ovale. A infestação 

média de carrapatos por exame foi de 2,3, de acordo com a Tabela 7. 

5.7 Carrapatos coletados no bioma Mata Atlântica, área não endêmica para FMB  

 Através da captura de carrapatos em pequenos mamíferos, cães, busca ativa visual e 

também com o uso da técnica de arraste de flanela foi possível durante as três coletas a detecção 

de oito espécies de ixodídeos no Parque Estadual do Turvo e propriedades rurais ao seu entorno, 

destacando que a partir do presente estudo uma delas foi descrita como espécie nova para o 

mundo (KRAWCZAK et al., 2015) (Apêndice E). As espécies encontradas foram as seguintes: A. 

aureolatum, A. brasiliense, A. incisum, A. ovale, A. yucumense (espécie nova, descrita nesta 

pesquisa KRAWCZAK et al., 2015) H. juxtakochi, Ixodes loricatus e Rhipicephalus microplus, 

esta última espécie foi capturada de um bovino que estava próximo do alojamento no Parque 

Estadual do Turvo, coleta em bovinos não faziam parte do estudo, porém colocamos esta espécie 

para demonstrarmos que carrapatos de importância na produção animal como R. microplus, 

também estão presentes na proximidade de áreas extremamente preservadas, (Tabelas 7, 8 e 9). 
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Tabela 6 - Sorologia para riquétsias de cães, coletados em junho de 2013 e janeiro de 2014 nos municípios de: 
Derrubadas (Mata Atlântica), Cerro Largo (Área endêmica) e Barra do Quaraí- RS (Pampa) 

 N° de cães que foram soropositivos para cada espécie de Rickettsia  
 (variação do título) 

n° animais com 
PAHRIFI 

N° cães R.parkeri  R. rickettsii R. amblyommii R. rhipicephali R.felis R. bellii  

36/DE    2 (64-256)  1 (256) 1 R. rhipicephali 

1 R. bellii 

36/BQ 5 (512-8192) 5 (128-8192 4 (64-8192) 4 (256-1024) 4 (128-4096) 2 (64-128) 4 R. parkeri 

137/CL  27 (64-8192) 21 (64-4096) 14 (64-2048) 19 (64-1024) 12 (128-512) 6 (64-128) 16 R. parkeri 

Total de cães soropositivos /Total de cães (% de positivos) por área: 3/36 (8,3) DE, 5/36 (13,9) BQ, 28/137 (20,4) CL 

PAHRIFI: Provável Antígeno Homólogo na Reação de Imunofluorescência Indireta; DE: Derrubadas; BQ: Barra do 
Quaraí; CL: Cerro Largo. 

 

 

Tabela 7 - Carrapatos coletados de cães na Mata Atlântica, Cerro Largo (Área endêmica) e Pampa, entre junho de 
2013 a janeiro de 2014 

Espécie de 

carrapato coletada 

Local N° cães infestados/ N° cães vistoriados 

(% de infestação) 

Infestação média de 

carrapatos por exame 

positivo (mínima-máxima) 1° Coleta 2° Coleta 3° Coleta 

A. aureolatum 

DE 

1/36 (2,8)   1 (1-1) 

A. ovale  5/18(27,8) 6/15 (40) 3,1 (1-6) 

Total de exames: 12/69 (17,4)   

A. ovale CL 
1/103 (1) 6/32(18,8) 2/52 (3,8) 

2,3 (1-8) 
Total de exames: 10/187 (5,3) 

A. aureolatum 

BQ 

2/33 (6) 3/17(17,6) 3/20(15) 3 (1-7) 

A. tigrinum 2/33 (6) 4/17 (23,5) 4/20 (20) 7,5 (3-12) 

R. sanguineus 4/33 (12) 4/17 (23,5) 2/20 (10) 2,7 (1-8) 

  Total de exames: 21/70 (30)  

N°: número; DE: Derrubadas (Mata Atlântica); CL: Cerro Largo (Área endêmica); BQ: Barra do Quaraí (Pampa); 

5.8 Carrapatos coletadas no bioma Pampa, área não endêmica para FMB  

Através da captura de carrapatos em Cerdocyon thous encontrado atropelado em frente à 

entrada do Parque Estadual do Espinilho, cães doméstico, busca ativa visual e também com o uso 

da técnica de arraste de flanela foi possível durante as três coletas a detecção de quatro espécies 

de carrapatos no Parque Estadual do Espinilho e propriedades rurais ao seu entorno, sendo estas 
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as seguintes espécies: A. aureolatum, A. ovale (coletado de C. thous), A. tigrinum e R. sanguineus 

(Tabelas 7 e 8). 

5. 9 Carrapatos coletados no município de Cerro Largo-RS, área endêmica para FMB  

Através da coleta de carrapatos em pequenos mamíferos, cães, busca ativa visual e 

também com o uso da técnica de arraste de flanela foi possível durante as três coletas a detecção 

de cinco espécies de ixodídeos em propriedades rurais do município de Cerro Largo-RS, sendo 

estas: A. dubitatum, A. longirostre, A. ovale, I. loricatus, R. microplus, esta última espécie foi 

coletada de um equino, apesar de não fazer parte do estudo coleta de carrapatos em equinos, 

incluímos esta espécie para relatar a distribuição de R. microplus na área trabalhada, ressaltando 

que R. microplus foi a única espécie encontrada em equinos da área considerada endêmica para 

FMB no RS, descartando desta forma a importância de um inquérito sorológico nestes animais 

como forma de monitoramento de FMB no RS (Tabelas 7, 8 e 10). 

Tabela 8 - Carrapatos coletados do ambiente entre junho de 2013 a Janeiro de 2014 no Parque Estadual do Turvo 
(Mata Atlântica), Cerro Largo (Área endêmica) e no Parque Estadual do Espinilho (Pampa) 

Local Número de Espécimes de Carrapatos Coletados em Vida Livre 
Espécie de carrapato 1° Coleta 2° Coleta 3° Coleta Total L/N/A 

Larva Ninfa Adulto Larva Ninfa Adulto Larva Ninfa Adulto  
Derrubadas (MA)  

Amblyomma brasiliense 20* 19   36 8  6 8 20*/61/16 
Amblyomma incisum  12   11 2  39 32 0/62/34 
Amblyomma ovale      3    0/0/3 

Amblyomma yucumense  5   3   0 23 0/8/23 
Amblyomma sp. 801   3      83/0/0 

Haemaphysalis juxtakochi  2   4 1  1 1 0/7/2 
Barra do Quaraí (PA)           
Amblyomma aureolatum     1 2    0/1/2 

Amblyomma tigrinum  1    1    0/1/1 
Cerro Largo (AE)           

Amblyomma dubitatum     1   1  0/2/0 
Amblyomma longirostre 1 1  2      3/1/0 

Amblyomma ovale  1   1 6    0/2/6 
Amblyomma sp. 100   5      105/0/0 

Total: 201 41  10 57 23  47 64 136/145/87 
MA= Mata Atlântica; PA= Pampa; AE; Área Endêmica; L= Larvas; N= ninfas; A= adultos; *= bolo de larvas 
contendo aproximadamente 20 larvas; 1= 4 bolos de larvas contendo aproximadamente 20 larvas por bolo. 
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Tabela 10 - Identificação dos carrapatos coletados dos pequenos mamíferos na área endêmica para FMB no RS 
entre junho de 2013 a janeiro de 2014	

N°= número; n°AI= número de animais infestados por carrapatos 

5.10 Detecção molecular de riquétsias nos carrapatos coletados entre junho de 2013 a 

janeiro de 2014, na Mata Atlântica, área endêmica para FMB e Pampa 

 Todas as espécies e suas devidas fases, larvas, ninfas e adultos, de carrapatos encontradas 

durante a presente perquisição, tiveram no mínimo 70% de seus exemplares processados pela 

qPCR (item 4.10), buscando a presença de DNA de riquétsias, com exceção para exemplares 

únicos amostrados por área e espécimes de A. yucumense, que foram então depositados na 

Coleção Nacional de Carrapatos da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. 

Sendo que em todas as áreas encontramos no mínimo duas espécies de carrapatos com a presença 

de DNA de riquétsias. Em Derrubadas tivemos as seguintes espécies de ixodídeos positivos na 

PCR para riquétsias: A. brasiliense infectado com Candidatus R. amblyommii, A. ovale (não foi 

possível a identificação da espécie de riquétsia, devido a impossibilidade de sequenciamento 

desta amostra positiva) , A. yucumense e H. juxtakochi infectados com R. rhipicephali e I. 

loricatus com a presença de DNA de R. bellii, de acordo com a Tabela 11.  

Para os ixodídeos obtidos no Parque Estadual do Espinilho, as seguintes espécies de 

carrapatos apresentaram DNA riquetsial: A. aureolatum e A. tigrinum ambos contendo DNA de 

Candidatus R. amblyommii (Tabela 11).  

Pequenos mamíferos capturados 
(n°infestados/ n° coletados) 

N° de carrapatos coletados de acordo com o estágio de desenvolvimento/ N° de 
animais infestados por cada espécie de carrapato (n°AI) 

Amblyomma ovale Ixodes loricatus Amblyomma sp 
 

Ninfas/n°AI 
 

Larvas/no AI 
 

Adultos/n°AI 
 
Larvas/ no AI 

 
Larvas/n°AI 

Roedores      

Akodon montensis (7/29) 1/1 4/4  14/5  

Oligoryzomys nigripes (0/6)      

Sooretamys angouya (0/1)      

Marsupiais      

Didelphis albiventris (4/4) 1/1  13/4  30/1 

Total de animais infestados por carrapatos/ Total de animais capturados (% de infestação): 11/40 (27,5%)  
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Cerro Largo, área endêmica no RS para FMB, também demonstrou carrapatos com a 

presença de DNA de riquétsias, sendo este o único município onde detectamos ixodídeos 

infectados com riquétsias patogênicas para o homem (Tabela 11) e as espécies que apresentaram 

DNA de riquétsias foram as seguintes: Amblyomma ovale infectado com Rickettsia sp. cepa Mata 

Atlântica e larvas de Amblyomma longirostre contendo DNA de Candidatus R. amblyommii, de 

acordo com a Tabela 11.  

Também detectamos molecularmente pela primeira vez no Brasil Candidatus Rickettsia 

asemboensis em pulgas coletadas de cães no município de Derrubadas, a partir de PCR e 

sequenciamento do produto amplificado, como descrito nos itens 4.10, 4.12 e 4.15.  

5.11 Comparação entre as as taxas de infestação por carrapatos e sorologias para 

riquétsias do GFM dos pequenos mamíferos e dos cães para as três áreas coletadas  

 Como evidenciado nos dados apresentados nas Tabelas 4 e 5 e no item 5.2, conseguimos 

verificar que ocorreu uma diferença nos percentuais de positividade na sorologia realizada pela 

RIFI para os seis antígenos de riquétsias (R. rickettsii, R. parkeri, R. amblyommii, R. rhipicephali, 

R. felis e R. bellii), usados no estudo visando a busca de anticorpos nos soros dos pequenos 

mamíferos capturados nas diferentes áreas do estudo, sendo que os pequenos mamíferos 

capturados em Derrubadas (Mata Atlântica), Barra do Quaraí (Pampa) e Cerro Largo-RS (Área 

endêmica para FMB), apresentaram 33,5%, 2,9% e 40%, respectivamente, de animais 

soropositivos para pelo menos um dos antígenos testados.  

Existiu diferença estatisticamente significativa na positividade da sorologia entre os 

pequenos mamíferos das áreas amostradas (p<0.001). Sendo que o número de animais positivos 

no Pampa foi significativamente menor em relação a Mata Atlântica (p<0.001) e a área endêmica 

(p<0.001). Entretanto, embora a quantidade de pequenos mamíferos positivos ter sido maior na 

área endêmica, esta diferença não se mostrou estatisticamente significativa entre os pequenos 

mamíferos coletados na Mata Atlântica (p=0.51). 

A sorologia dos cães apresentada na Tabela 6, nos mostra que ocorreu uma diferença nos 

percentuais de soropositivos para pelo menos um dos seis antígenos de riquétsias (R. rickettsii, R. 

parkeri, R. amblyommii, R. rhipicephali, R. felis e R. bellii) utilizados na RIFI com intuito de 
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detectar anticorpos no soro dos cães puncionados na presente perquisição em relação as áreas 

amostradas.  

Semelhantemente como descrito para os pequenos mamíferos, o município de Cerro 

Largo- RS, área endêmica para FMB no estado, também foi o local com a maior frequência de 

cães soropositivos, para pelo menos um dos seis antígenos testados. Entretanto, apesar da 

proporção de cães positivos ter se mostrado maior nos cães de Cerro Largo, não existiu diferença 

estatisticamente significativa em relação a positividade na sorologia entre os cães das áreas 

estudadas (P = 0.1496).  

Partindo dos dados demonstrados nas Tabelas 9 e 10 e no item 5.2 foi possível verificar 

um grau superior de ixodidose nos pequenos mamíferos coletados na área endêmica (Cerro 

Largo) em relação as demais áreas. Apesar disso,	embora a quantidade de pequenos mamíferos 

parasitados ter sido maior na área endêmica não houve diferença estatisticamente significativa em 

relação ao grau de ixodidose encontrado nos pequenos mamíferos da Mata Atlântica (p=0.08). 

Porém analisando juntamente as três áreas estudadas, diferença estatisticamente significativa em 

relação ao grau de infestação por carrapatos entre os pequenos mamíferos das áreas amostradas 

foi evidenciada (p <0.005). Onde ficou evidentes que o grau de ixodidose nos pequenos 

mamíferos no Pampa foi significativamente menor em relação a Mata Atlântica (p< 0.05) e área 

endêmica (p < 0.005).  

Na Tabela 7 é possível constatar que os exames buscando analisar o grau de parasitismo 

por carrapatos nos cães vistoriados no Pampa foi superior em relação a Mata Atlântica e área 

endêmica. No entanto, apesar de diferenças estatisticamente significativa terem sido evidenciadas 

em relação ao parasitismo por carrapatos entre os cães das áreas amostradas (p <0.001), onde a 

ixodidose entre cães da área endêmica foi significativamente menor em relação ao Pampa 

(p<0.001) e Mata Atlântica (p<0.001), não foi observado diferenças entre o parasitismo por 

carrapatos de cães oriundos do Pampa em relação a Mata Atlântica (p=0.1218). 
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Tabela 11 - Detecção molecular de riquétsias pela qPCR, nos carrapatos coletados entre junho de 2013 a janeiro de 
2014 na Mata Atlântica, Pampa e área endêmica no RS 

Espécie de carrapato N° de 
carrapatos 
coletados 

N° de 
carrapatos 
testados  

N° de positivos 
na qPCR gltA 

(%) 

N° de positivos 
na PCR OmpA 

(%) 

Espécie de Rickettsia (no de sequências 
geradas) Fase do Carrapato 

Derrubadas-RS (Mata Atlântica) 

Amblyomma aureolatum      
Adulto 1 0 0 0  

Amblyomma brasiliense      
Larva bolo  bolo 1 (NA) 1 (NA) OmpA R. amblyommii (1) 
Ninfa 69 48 5 (10,4) 0 gltA R. amblyommii (1) 

Adulto 16 15 3 (20) 0 NS 
Amblyomma incisum      

Ninfa 62 44 0 0  
Adulto 34 33 0 0  

Amblyomma ovale      
Ninfa 1 1 0 0  

Adulto 37 34 4 (11,8) 0 NS 
Amblyomma yucumense      

Larvas 78 6# 4 (NA) 3 (NA)  
Ninfa 76 16 3 (18,7) 0 gltA R. rhipicephali (4) 

Adulto 23 4 1 (25) 1 (25) OmpA R. rhipicephali (6) 
Amblyomma sp. 183 10# 0 0  
Ixodes loricatus      

Larvas 4 4 0 0  
Ninfa 2 2 0 0  

Adulto 25 22 4 (18,2) 0 gltA R. bellii (2) 
Haemaphysalis juxtakochi      

Ninfa 7 5 3 (60) 2 (40) gltA R. rhipicephali (2) 
Adulto 2 2 0 0 OmpA R. rhipicephali (1) 

R. microplus      
Adultos 6 5 0 0  

Barra do Quaraí-RS (Pampa) 

Amblyomma aureolatum      
Ninfa 1 1 0 0  

Adulto 25 20 1 (5) 1 (5) 
gltA R. andeanae (1) 

OmpA R. andeanae (1) 
Amblyomma ovale      

Adulto 1 1 0 0  
Amblyomma tigrinum      

Ninfa 1 0 0 0  

Adulto 77 61 50 (82) 44 (72,1) 
gltA R. andeanae (3) 

OmpA R. andeanae (18) 
Rhipicephalus sanguineus      

Adulto 27 19 0 0  

Cerro Largo-RS (Área endêmica) 

Amblyomma dubitatum      
Ninfa 2 1 0 0  

Amblyomma longirostre      
Larva 3 3 2 (66,7) 2 (66,7) OmpA R. amblyommii (2) 

Amblyomma ovale      
Larva 4 4 0 0  
Ninfa 4 3 0 0  

Adulto 29 26 4 (15,4) 4 (15,4) gltA Rickettsia sp Mata Atlântica (1) 
OmpA Rickettsia sp Mata Atlântica (4) 

Amblyomma sp 135* 125 0  0  
Ixodes loricatus      

Adulto 13 13 1 (7,7) 0 gltA R. bellii (1) 
Larva 14 12 0 0  

no= número; NA= não se aplica, pois neste caso foi realizada a PCR de pool de larvas, NS= não sequenciado,* = amostra constituída de 5 bolos de larvas contendo 
aproximadamente 20 espécimes por bolo, 30 exemplares coletados de D.albiventris (20 foram submetidos a PCR) e mais 5 exemplares do ambiente, bolo= pool de 
larvas coletado do ambiente, contendo aproximadamente 20 exemplares; #= equivalente a 10 PCR’s .  
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5.12 Isolamento de riquétsias dos carrapatos coletados na Mata Atlântica, área endêmica 

para FMB e no Pampa 

Submetemos a técnica de de shell vial (item 4.13) 21 carrapatos: dois exemplares de A. 

brasiliense, A. incisum, A. yucumense, H. juxtakochi, três exemplares de A. tigrinum e 5 

espécimes de A. ovale e I. loricatus. Dois isolados de I. loricatus foram obtidos com êxito, um 

oriundo de carrapato coletado de D. aurita no Parque Estadual do Turvo (Mata Atlântica), 

denominado de isolado IL-RS 1 e outro de D. albiventris do município de Cerro Largo-RS (área 

endêmica para FMB) o qual foi nomeado de isolado RB CL-1 (Tabela 12).  

Alíquotas da 3o e 4o passagem dos isolados foram congeladas, armazenadas e se encontram 

depositadas na Coleção de Riquétsias da FMVZ/USP e na Coleção de Riquétsias do Centers for 

Disease Control and Prevention (CDC) em Atlanta, EUA. 
 

Tabela 12 - Resultado da técnica de shell vial aplicada nos carrapatos coletados na Mata Atlântica, Pampa e área 
endêmica para FMB no RS, durante junho de 2013 e janeiro de 2014 

Espécie Local Origem qPCR Hemolinfa Isolamento Nome do isolado 

A. brasiliense Mata Atlântica ambiente positivo negativos negativo  

A. brasiliense Mata Atlântica ambiente negativo inconclusivo negativo  

A. incisum Mata Atlântica ambiente negativo inconclusivo negativo  

A. incisum Mata Atlântica ambiente negativo positivo negativo  

A. ovale Mata Atlântica cão positivo negativo negativo  

A. ovale Mata Atlântica cão positivo positivo negativo  

A. ovale Mata Atlântica cão positivo negativo negativo  

A. ovale Área endêmica ambiente negativo inconclusivo negativo  

A. ovale Área endêmica ambiente negativo inconclusivo negativo  

A. tigrinum Pampa cão positivo positivo negativo  

A. tigrinum Pampa cão positivo positivo negativo  

A. tigrinum Pampa cão positivo inconclusivo negativo  

A. yucumense Mata Atlântica ambiente positivo inconclusivo negativo  

A. yucumense Mata Atlântica ambiente negativo inconclusivo negativo  

H. juxtakochi Mata Atlântica ambiente negativo positivo negativo  

H. juxtakochi Mata Atlântica ambiente negativo positivo negativo  

I. loricatus Mata Atlântica D. aurita positivo inconclusivo positivo IL-RS 1 

I. loricatus Mata Atlântica D. aurita positivo negativo negativo  

I. loricatus Área endêmica D. albiventris negativo inconclusivo negativo  

I. loricatus Área endêmica D. albiventris negativo inconclusivo negativo  

I. loricatus Área endêmica D. albiventris positivo negativo negativo RB CL-1 

Total de isolados obtidos/ Total de tentativas de isolamento (% de êxito): 2/21 (9,5) 
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5.13 Carrapatos coletados sobre o corpo ou parasitando os pesquisadores durante as 

etapas das coletas na: Mata Atlântica, Pampa e Área endêmica para FMB no RS 

 No Parque Estadual do Turvo (Mata Atlântica) dentre as oito espécies de carrapatos 

encontradas na área, três foram detectadas sobre humanos, caminhando sobre o corpo e ou 

fixadas na pele, sendo estas, A. brasiliense e A. incisum encontradas andando e fixadas na pele e 

A. ovale encontrado andando sobre a pele dos pesquisadores (Tabela 13).  

 Para o Parque Estadual do Espinilho dentre as quatro espécies de ixodídeos que 

coletamos, somente um exemplar macho de A. tigrinum foi encontrado parasitando a região 

cervical de um dos pesquisadores (F.S.K) (Tabela 13).  

 No município de Cerro Largo-RS, área que apresenta casos de FMB no estado foram 

capturadas cinco espécies de carrapatos. Entretanto não tivemos nenhum relato de ixodídeos 

parasitando ou andando sobre o corpo dos pesquisadores durante as etapas de coletas. 

5.14 Número de depósito no Genbank das sequências de DNA que foram sequenciadas dos 

carrapatos e dos isolados 

Após realizarmos o sequenciamento gênico dos genes gltA e OmpA de riquétsias e 16S 

rRNA de carrapatos, de acordo com o item 4.15, quando várias sequências foram geradas do 

mesmo gene de riquétsia, procedente da mesma espécie de carrapato, coletado na mesma área 

(Mata Atlântica, Pampa ou área endêmica para FMB), realizamos então o alinhamento destas 

sequências, como descrito no item 4.15, quando evidenciamos que todas as sequências derivadas 

de uma mesma espécie de ixodídeo coletado de uma mesma área eram iguais somente uma destas 

sequência foi depositada no Genbank. O mesmo ocorreu em relação ao sequenciamento gênico 

do gene 16S rRNA de carrapatos. 

Foram identificadas através de técnicas moleculares e também pelo isolamento em 

cultivo celular, seis espécies de Rickettsia para o RS, sendo estas, Rickettsia sp. cepa Mata 

Atlântica em A. ovale coletado no município de Cerro Largo área endêmica para FMB no RS, 

Candidatus R. andeanae em A. aureolatum e A. tigrinum coletados no Pampa, Candidatus R. 

amblyommii em A. brasiliense na Mata Atlântica e A. longirostre de Cerro Largo , R. bellii em I. 
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loricatus na Mata Atlântica e em Cerro Largo, para ambas as áreas esta riquétsia foi isolada, R. 

rhipicephali de A. yucumense e H. juxtakochi na Mata Atlântica e por fim Candidatus R. 

asemboensis de pulgas oriundas de cães amostrados na cidade de Derrubadas-RS (Mata 

Atlântica), de acordo com a Tabela 14. 

 
Tabela 13 - Carrapatos coletados sobre humanos entre junho de 2013 a janeiro de 2014, na Mata Atlântica, Pampa 

e área endêmica para FMB no RS 

Espécie (no) Local Local do parasitismo (no) Andando sobre o 
corpo (no) no positivos na qPCR/no testados 

A. brasiliense     
Larva (1) Mata Atlântica   1 0/1 

Ninfa (8) Mata Atlântica Membro superior (1) 7 0/6 

A. incisum     

Ninfa (27) Mata Atlântica Membro superior (7) 

Membro inferior (5) 

Costas (2) 

Abdômen (3) 

10 0/17 

A. ovale     

Adulto (1) Mata Atlântica  1 0/1 

Amblyomma sp.     

Larva (2) Mata Atlântica  2 0/2 

A. tigrinum     

Adulto Pampa Região cervical (1)  0/1 

5.15 Identificação do depósito na Coleção Nacional de Carrapatos da FMVZ-USP dos 

ixodídeos amostrados  

 Com intuito de registrar as espécies de carrapatos coletadas no RS, pelo menos um 

espécime de ixodídeo das doze espécies encontradas foram depositados na Coleção Nacional de 

Carrapatos da FMVZ-USP, com exceção de R. microplus. Contribuindo com o acréscimo de 17 

lotes da presente coleção, como demonstrado na Tabela 15  
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Tabela 14 - Sequências de DNA obtidas dos isolados e carrapatos coletados entre junho de 2013 e janeiro de 2014 
na Mata Atlântica (DE), Pampa (BQ) e Área endêmica para FMB (CL) no RS 

Espécie de carrapato  Local  Gene 

(nosequenciados) 

Espécie de riquétsia Identidade no Genbank (% 

de Identidade) 

Número de 

depósito no 

Genbank3 

A. aureolatum BQ 16S rRNA 

gltA (1) 

OmpA (1) 

NA 

R. andeanae 

R. andeanae 

KF179343 (99) 

JN180849 (100) 

KF179352 (100) 

KX434746 

KX434743 

KX434738 

A. brasiliense DE 16S rRNA 

gltA (1) 

OmpA (1) 

NA 

R. amblyommii 

R. amblyommii 

FJ424399 (100) 

CP012420 (100) 

JX867426 (100) 

KX434751 

KX434741 

KX434739 

A. dubitatum CL 16S rRNA NA DQ858955 (99,7) KX137896 

A. longirostre CL 16S rRNA 

OmpA (2) 

NA 

R. amblyommii 

KM262205 (100) 

KF702333 (99,5) 

KX137894 

KX137901 

A. ovale1 CL 16S rRNA1 

 

gltA (1) 

OmpA (4) 

NA 

NA 

cepa Mata Atlântica 

cepa Mata Atlântica 

KR605468 (100)1 

KR605466 (100)1 

GQ855235 (99,9) 

KJ855085 (100) 

KX137897 

KX137898 

KX137899 

KX137902 

A. tigrinum BQ 16S rRNA 

gltA (3) 

OmpA (18) 

NA 

R. andeanae 

R. andeanae 

KF179344 (100) 

JN180849 (100) 

KF179352 (100) 

KX434747 

KX434742 

KX434737 

A. yucumense DE 16S rRNA1 

 

 

gltA (4) 

OmpA (6) 

NA 

NA 

NA 

R. rhipicephali 

R. rhipicephali 

KJ914670 (100) 

KJ914670 (99) 

KJ914670 (99) 

DQ865206 (100) 

CP013133 (100) 

KX434750 

KX434748 

KX434749 

KX434744 

KX434735 

H. juxtakochi DE 16S rRNA 

gltA (2) 

OmpA (1) 

NA 

R. rhipicephali 

R. rhipicephali 

AY762323 (99) 

DQ865206 (100) 

CP013133 (100) 

KX434752 

KX434745 

KX434736 

I. loricatus DE 16S rRNA 

 

gltA (2) 

NA 

NA 

R. bellii 

AF549840 (99) 

AF549840 (99) 

DQ146481 (100) 

KX434753 

KX434754 

KX434740* 

I. loricatus CL 16S rRNA 

gltA (1) 

NA 

R. bellii* 

AF549840 (99,5) 

DQ146481 (100) 

KX137895 

KX137900* 

Ctenocephalides spp.2 DE gltA (3) R. asemboensis KJ569090 (100) KX533943 
*= isolado em cultivo celular; 1= obtivemos 2 haplótipos distintos para esta espécie de carrapato;2= espécie de pulgas 
coletadas de cães amostrados em Derrubadas-RS; 3= as sequências estarão disponíveis para acesso no Genbank a 
partir de 01/12/2016. 
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Tabela 15 - . Identificação dos carrapatos depositados na Coleção Nacional de Carrapatos da FMVZ-USP 
	

Espécie do carrapato Local de coleta Fase (no) Origem no do depósito 

A. brasiliense Mata Atlântica ninfa (4) adulto (1) 

ninfa (1) 

ambiente 

humano 

CNC 3329 

CNC 3331 

A. aureolatum Mata Atlântica adulto (1) cão  CNC 3325 

A. dubitatum Área endêmica ninfa (1) ambiente CNC 3295 

A. longirostre Área endêmica ninfa (1) ambiente CNC 3294 

A. ovale Área endêmica adulto (2) 

ninfa (1) 

cão 

Akodon montensis 

CNC 3293 

CNC 3296 

A. ovale Mata Atlântica adulto (2) cão CNC 3326 

A. incisum Mata Atlântica ninfa (15) adulto (2) 

ninfa (9)  

ambiente  

humano 

CNC 3323 

CNC 3324 

A. tigrinum Pampa ninfa (1) 

adulto (4) 

Ambiente 

cão 

CNC 3332 

CNC 3333 

A. yucumense Mata Atlântica ninfa (1) Didelphis aurita CNC 3330 

H. juxtakochi Mata Atlântica ninfa (1) ambiente CNC 3327 

I. loricatus Área endêmica larvas* Didelphis albiventris CNC 3297 

I. loricatus Mata Atlântica adulto (1) Didelphis aurita CNC 3328 

R. sanguineus Pampa adulto (8) cão CNC 3322 
*= larvas oriundas de uma postura de uma fêmea que foi coletada ingurgitada de I. loricatus;  
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6 DISCUSSÃO  

A discussão será subdividida nos itens abaixo, com o intuito de facilitar este processo e 

melhorar o entendimento deste item. 

6.1 Diversidade de carrapatos coletados em fragmentos dos biomas Mata Atlântica, 

Pampa e área endêmica para FMB no RS 

No presente estudo foi possível detectar 12 espécies de carrapatos compondo a ixodofauna 

gaúcha nas áreas amostradas durante junho de 2013 a janeiro de 2014, sendo estas: A. 

aureolatum, A. brasiliense, A. dubitatum, A. incisum, A. longirostre, A. ovale, A. tigrinum, A. 

yucumense, H. juxtakochi, I. loricatus, R. microplus e R. sanguineus, conforme descrito nas 

Tabelas 7 e 8. Com exceção de A. yucumense espécie nova descrita a partir do presente estudo 

(KRAWCZAK et al., 2015), as demais espécies de ixodídeos coletadas já haviam sido descritas 

para o RS (RIBEIRO et al., 1997; EVANS; MARTINS; GUGLIELMONE, 2000; MARTINS et 

al., 2006; SOARES et al., 2009; SANGIONI et al., 2011). Esta biodiversidade está em 

concordância com a fauna de vertebrados presente nas áreas coletadas, assim como descrito nos 

itens 2.5, 2.6 e 2.7, já que a presença de parasitas, neste caso ixodídeos, em uma determinada área 

está diretamente correlacionada com a presença do seus respectivos hospedeiros.  

Apesar de não termos coletado aves, alguns trabalhos nos demonstram que esta é uma 

oportuna ferramenta para ser usada em estudos que visem analisar a ixodofauna de uma 

determinada área. Ogrzewalska et al. (2011) partindo de capturas de aves no Parque Estadual 

Morro do Diabo, que consiste de um fragmento de 36.000ha de Mata Atlântica no estado de SP, 

evidenciaram sete espécies de ixodídeos nas aves que habitavam este fragmento do bioma, sendo 

estas: A. nodosum, A. longirostre, A. cajennense, Amblyomma calcaratum, Amblyomma coelebs, 

A. ovale e A. naponense. Já Lugarini et al. (2015) coletando aves em três áreas da Mata Atlântica 

no estado da Paraíba (Reserva Biológica Guaribas, Floresta Nacional Restinga de Cabedelo e no 

Jardim Botânico Benjamin Maranhão) constataram quatro espécies de ixodídeo nas aves, sendo 

que duas delas: Amblyomma auricularium e Amblyomma varium não foram encontradas nas aves 

amostradas por Ogrzewalska et al (2011). Pacheco et al. (2012) da mesma forma trabalhando 
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com aves que foram capturadas entre março de 2004 e fevereiro de 2006 em remanescentes de 

Mata Atlântica de três municípios (Londrina, São Jorge do Oeste e Adrianópolis) mais ao sul do 

Brasil, no estado do Paraná, constataram cinco espécies de ixodídeos parasitando as aves nesta 

região do bioma, onde somente duas delas, A. aureolatum e Amblyomma parkeri, não haviam 

sido detectadas pelos dois trabalhos supracitados. Os trabalhos mencionados anteriormente sobre 

ixodidose em aves nos levam a crer que se tivéssemos buscado ixodídeos usando esta ferramenta 

possivelmente teríamos encontrado outras espécies de carrapatos na Mata Atlântica gaúcha. 

No Parque Estadual do Turvo (PET) fragmento com o maior grau de preservação de 

Mata Atlântica gaúcha, coletamos oito espécies de ixodídeos (A. aureolatum, A. brasiliense, A. 

incisum, A. ovale, A. yucumense, H. juxtakochi, I. loricatus e R. microplus) de pequenos 

mamíferos, cães e meio ambiente (apesar de não planejado, R. microplus foi amostrado de um 

bovino que estava dentro da área do parque). Dantas-Torres et al. (2012) amostrando carrapatos 

de pequenos mamíferos capturados entre dezembro de 2007 e março de 2009 em seis fragmentos 

de Mata Atlântica no estado de Pernambuco, encontraram quatro espécies de ixodídeos: A. 

dubitatum, I. loricatus; Haemaphysalis leporispalustris e Amblyomma fuscum, apesar deste 

estudo ter encontrado uma diversidade menor de espécies para a ixodofauna da Mata Atlântica 

localizada no Pernambuco, fato provavelmente ocorrido devido os autores terem amostrado 

ixodídeos somente de pequenos mamíferos, duas espécies (A. fuscum e H. leporispalustris) não 

foram encontradas na nossa perquisição no PET.  

Em um estudo realizado no Parque Estadual da Pedra Branca, Rio de Janeiro, Mata 

Atlântica, onde 160 pequenos mamíferos foram capturados durante 24 meses (outubro de 2005 a 

outubro de 2007) oito espécies de carrapatos foram encontradas, sendo estas: Amblyomma geayi, 

Amblyomma scutatum, A. longirostre, Ixodes amarali, Ixodes auritulus, Ixodes didelphidis, 

Ixodes luciae e I. loricatus (OLIVEIRA et al., 2014). Apesar deste último estudo ter detectado a 

mesma biodiversidade na ixodofauna da Mata Atlântica do RJ, tratando-se do ponto numérico, 

somente I. loricatus foi encontrado comumente em relação ao nosso estudo no fragmento de 

Mata Atlântica gaúcha, reforçando assim a grande diversidade de espécies da ixodofauna 

brasileira presentes no bioma Mata Atlântica.  

Barbieri et al. (2014) em um trabalho realizado em 2011, amostrando carrapatos de cães 

que habitavam casas envolvidas por fragmentos de Mata Atlântica, no município de Blumenau, 

Santa Catarina, encontraram três espécies de ixodídeos sobre os cães, A. aureolatum, A. ovale e 
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R. sanguineus que tinham livre acesso a mata. Szabó et al. (2009) através de coletas de carrapatos 

do ambiente, visando a maximização de captura de espécies e abundância de carrapatos, 

realizaram um estudo em trilhas de animais, no Parque Estadual de Intervales, SP, durante junho 

de 2002 e março de 2006, os autores constataram sete espécies de ixodídeos, A. aureolatum, A. 

brasiliense, A. dubitatum, A. incisum, A. ovale, A. sculptum (publicado como A. cajennense) e H. 

juxtakochi no local de Mata Atlântica estudado, esta biodiversidade de espécies foi muito 

semelhante a encontrada no fragmento de Mata Atlântica analisado na presente perquisição, de 

acordo com as Tabelas 7 e 8. 

Em uma pesquisa realizada no Parque Estadual da Serra do Mar, no estado de SP, no 

período de Julho de 2008 a Junho de 2009 a partir de coleta de carrapatos de vida livre, cães e D. 

aurita os autores evidenciaram 13 espécies de ixodídeos: A. aureolatum, A. brasiliense, A. 

dubitatum, A. fuscum, A. incisum, A. longirostre, Amblyomma naponense, Amblyomma nodosum, 

A. ovale, H. juxtakochi, Ixodes aragaoi, I loricatus e R. sanguineus no fragmento avaliado de 

Mata Atlântica (SABATINI et al., 2010). No município de Peruíbe, SP, na Mata Atlântica 

localizada na Estação Ecológica de Juréia-Itatins, entre o período de abril de 2010 a fevereiro de 

2011, amostrando carrapatos de pequenos mamíferos, cães e meio ambiente, mesmos recursos de 

coleta de ixodídeos utilizados no presente estudo, A. brasiliense, A. fuscum, A. longirostre, A. 

ovale, A. naponense, A. nodosum, A. sculptum (publicado como A. cajennense), H. juxtakochi, I. 

loricatus e R. sanguineus foram encontrados, totalizando assim dez espécies amostradas para área 

(SZABÓ et al., 2013). Ogrzewalska et al (2012b) coletaram carrapatos de pequenos mamíferos, 

cães e aves silvestres em fragmentos de Mata Atlântica na região metropolitana de SP, sendo que: 

A. aureolatum, A. dubitatum, A. longirostre, A. nodosum, A. parkeri, A. sculptum (publicado 

como A. cajennense), H. juxtakochi, H. leporispalustris e R. sanguineus foram as nove espécies 

coletadas. 

Esta diversidade de ixodídeos detectada por Sabatini et al. (2010); Ogrzewalska et al. 

(2012b) e Szabó et al. (2013), reforça a extrema importância de estudos que visam avaliar a 

ixodofauna de um local e os possíveis patógenos circulantes nestes artrópodes, empregando mais 

de uma técnica de coleta de carrapatos (coleta de animais domésticos que acessem a mata, 

animais silvestres e obtenção de carrapatos diretamente do ambiente) para se ter uma real 

situação da ixodofauna existente e consequentemente dos patógenos circulantes nestes vetores.  
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O presente estudo é pioneiro na avaliação da ixodofauna sobre cães, pequenos 

mamíferos e ambiente no bioma Pampa sobre o território brasileiro. Constatamos a presença de 

quatros espécies de carrapatos no Parque Estadual do Espinilho, fragmento escolhido para 

representar o bioma, A. aureolatum, A. ovale, A. tigrinum e R. sanguineus foram os ixodídeos 

detectados. Entretanto, em uma revisão que descreveu a ixodofauna gaúcha, partir de análise de 

carrapatos depositados em coleções, amostrados em diversas cidades, ficou evidente a presença 

de pelo menos mais 13 espécies de ixodídeos além das amostradas no presente estudo para o 

Pampa brasileiro, sendo estas: Amblyomma albopictum, A. auricularium, A. brasiliense, A. 

dubitatum (publicado como Amblyomma cooperi), A. humerale, A. incisum, A. parvum, A. 

scutatum, A. triste, H. juxtakochi, Ixodes auritulus, I. loricatus e R. microplus (EVANS; 

MARTINS; GUGLIELMONE, 2000).  

O Cerrado dentre os demais biomas Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica e Pantanal, 

brasileiros é o que mais se assemelha fitofisionomicamente ao Pampa, estudos que coletaram 

carrapatos de pequenos mamíferos e outros animais silvestres, animais domésticos e ambiente 

indicam a presença de pelo menos 14 espécies de ixodídeos para o Cerrado, A. auricularium, A. 

coelebs, A. dubitatum, A. ovale, A. naponense, A. nodosum, A. parkeri, A. parvum, A. 

rotundatum, A sculptum, Dermacentor nitens (publicado como Anocentor nitens), Ixodes 

amarali, R. microplus e R. sanguineus se assemelhando assim numericamente a diversidade de 

espécies encontradas no Pampa (SZABÓ; OLEGÁRIO; SANTOS, 2007; NIERI-BASTOS et al., 

2014; SPONCHIADO et al., 2015). 

Analisando o supracitado, podemos evidenciar diferenças entre a ixodofauna do Pampa 

e Mata Atlântica, isto ocorre devido aos ectoparasitas, neste caso os carrapatos, estarem 

intimamente ligados aos hospedeiros e fatores ambientais, tais como: diversidade e abundância de 

espécies da fauna, clima, pluviosidade, altitude, flora, características da serrapilheira e umidade 

(MARTINS; MOURA; LABRUNA, 2012; SZABÓ; PINTER; LABRUNA, 2013; BARBIERI et 

al., 2015; MARTINS et al., 2016a).  

Cerro Largo, município localizado ao noroeste do Rio Grande do Sul, sendo o primeiro e 

com o maior número de casos confirmados de FMB para o estado, foi considerado neste trabalho 

como área endêmica de FMB no RS. Esta cidade está situada na região de transição Mata 

Atlântica-Pampa, entretanto conta com características fitofisionômicas da vegetação 

remanescente no local, típicas de Mata Atlântica (CUNHA et al., 2009).  
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Partindo da coleta de carrapatos do ambiente cães e pequenos mamíferos (item 4.5) 

(apesar de não planejado, foi amostrado carrapatos de um equino) foi possível detectar cinco 

espécies de ixodídeos em Cerro Largo: A. dubitatum, A. longirostre, A. ovale, I. loricatus e R. 

microplus.  

Nossos achados moleculares, os quais serão discutidos logo abaixo, indicam que uma 

nova riquetsiose humana descrita inicialmente para o estado de SP, Rickettsia sp. cepa Mata 

Atlântica seja o agente responsável pelos casos humanos de riquetsiose em Cerro Largo 

(SPOLIDORIO et al., 2010; SANGIONI et al., 2011). Estudos realizados no estado de SP em 

áreas endêmicas para a riquetsiose causada pela cepa Mata Atlântica, em que coletas de ixodídeos 

foram realizadas em animais silvestres, domésticos e ambiente, foi possível verificar a presença 

de: A. aureolatum, A. brasiliense, A. dubitatum, A. fuscum, A. incisum, A. longirostre, A. 

naponense, A. nodosum, A. ovale, A. sculptum, H. juxtakochi, Ixodes aragaoi, I loricatus e R. 

sanguineus somando assim 14 espécies (SABATINI et al., 2010; SZABÓ et al., 2013). Já 

Barbieri et al. (2014) analisando carrapatos de cães oriundos de área considerada endêmica para 

riquetsiose em humanos causada pela cepa Mata Atlântica, na Região Sul do Brasil, mais 

especificamente na cidade de Blumenau-SC (KRAWCZAK et al., 2016c), encontraram somente 

três espécies de ixodídeos, A. aureolatum, A. ovale e R. sanguineus, sobre os cães o que se 

assemelha aos achados do presente estudo (Tabelas 7, 8 e 10) apesar dos autores terem usado 

somente uma fonte de obtenção de carrapatos.  

Para os cenários nos estados de SP e MG onde R. rickettsii é apontada como o agente 

causal da FMB, coletas de carrapatos de cães, gatos, equinos, pequenos mamíferos, aves 

silvestres e ambiente em áreas endêmicas, demonstram que A. aureolatum, A. dubitatum, A. 

longirostre, A. nodosum, A. parkeri, A. sculptum (publicado como A. cajennense), D. nitens 

(publicado como A. nitens), H. juxtakochi, H. leporispalustris e R. sanguineus, foram as espécies 

encontradas através de diversos estudos realizados nas áreas. Baseado nisto, fica evidente que em 

todas estas áreas A. sculptum e A. aureolatum estão presentes, confirmando assim a importância 

epidemiológica destas duas espécies de carrapatos atuando como vetores de FMB, já que estas 

espécies são comprovadamente vetores de R. rickettsii no Brasil (GUEDES et al., 2005; 

SANGIONI et al., 2005; PINTER; LABRUNA, 2006; HORTA et al., 2007; OGRZEWALSKA 

et al., 2012b; KRAWCZAK et al., 2014; SARAIVA et al., 2014).  



	 100 

A presença de A. ovale notada neste estudo na área endêmica para FMB no RS, 

corrobora com outros trabalhos onde a cepa Mata Atlântica é apontada como o agente de 

riquetsiose humana e a presença de A. ovale é eminente (MEDEIROS et al., 2011; SZABÓ et al., 

2013; BARBIERI et al., 2014). Krawczak et al. (2016a) demonstraram que A. ovale é um vetor 

eficiente de Rickettsia sp. cepa Mata Atlântica e muito embora a bactéria seja patogênica para 

este ixodídeo, interferindo na reprodução do mesmo, este artrópode é capaz de transmitir a 

bactéria transestadial e transovariana em uma taxa de até 100%, elucidando a importância deste 

carrapato em áreas endêmicas para febre maculosa brasileira da Mata Atlântica. 

6.2 Ixodidose em cães que habitam os biomas Mata Atlântica, Pampa e área endêmica 

para FMB no RS 

Partindo de 69, 70 e 187 exames visando a detecção de carrapatos em cães oriundos da 

Mata Atlântica, Pampa e área endêmica para FMB, respectivamente, no RS foi possível constatar 

que 17,4% (12/69), 30% (21/70) e 5,3% (10/187) dos exames realizados nos cães foram positivos 

para Mata Atlântica, Pampa e área endêmica, respectivamente, Tabela 7.  

Cães procedentes de Derrubadas-RS (Mata Atlântica) albergavam no momento dos 

exames duas espécies de ixodídeos, sendo que 1,45% (1/69) dos exames detectaram A. 

aureolatum nos cães com uma média de parasitismo de um carrapato por animal e 16% (11/69) 

dos exames evidenciaram A. ovale infestando os cães com uma média de 3,6 ixodídeos por 

animal (Tabela 7). O grau de infestação de carrapatos nestes cães que vivem em áreas de Mata 

Atlântica do RS, aqui amostrados, diferem dos achados de outros trabalhos em relação a 

diversidade de espécies e intensidade de parasitismo quando comparado com outras partes do 

Brasil.  

Pinter et al. (2004) em um estudo que avaliou a dinâmica sazonal de A. aureolatum 

durante 24 meses em cães que habitavam áreas de Mata Atlântica no estado de SP, constataram 

que a prevalência média mensal deste ixodídeo nos cães foi de 46,9%. Foi verificado também o 

parasitismo de R. sanguineus e imaturos de A. sculptum (publicado como A. cajennense) nos 

cães.  
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Szabó et al. (2013) coletando carrapatos de 38 cães, totalizando 119 exames nestes 

animais, durante um período de 10 meses, em área de preservação da Mata Atlântica no litoral de 

SP, evidenciaram que A. ovale foi a espécie com a maior frequência de parasitismo nos cães, 

corroborando os achados do presente estudo, ainda que tenham encontrado imaturos de A. 

brasiliense, A. sculptum (publicado como A. cajennense) e A. fuscum sobre os cães. Já na região 

Sul do Brasil em SC, onde A. aureolatum e A. ovale vivem em simpatria, diferentemente do 

relatado para o estado de SP, houve o relato da presença de A. aureolatum (18,9% de 

prevalência), A. ovale (34% de prevalência) e R. sanguineus (3,8% de prevalência) sobre os cães 

da região de Blumenau-SC, Mata Atlântica, onde novamente A. ovale é a espécie mais frequente 

nos animais (BARBIERI et al., 2014, 2015). No entanto, para este mesmo estado (SC) entre 2006 

a 2008 foram coletados 248 carrapatos de cães, por Medeiros et al. (2011) em cinco regiões de 

Mata Atlântica do estado, em que A. aureolatum (125 exemplares), A. ovale (82 exemplares), A. 

tigrinum (10 exemplares), R. sanguineus (30 exemplares) e R. microplus (1 exemplar) foram 

amostrados sobre os cães e ficou constatado que A. aureolatum foi o carrapato mais frequente nos 

cães daquelas áreas.  

Em cães que habitavam propriedades rurais ao entorno do Parque Estadual do Espinilho, 

localizado em Barra do Quaraí-RS (Pampa), na oportunidade dos exames buscando carrapatos 

sobre estes animais, evidenciamos ixodidose de A. aureolatum, A. tigrinum e R. sanguineus nos 

canídeos vistoriados (Tabela 7). Visto que 14,28% (10/70) dos exames demonstraram igualdade 

na frequência de A. tigrinum e R. sanguineus sobre os animais. Entretanto, a média de carrapatos 

por cães de A. tigrinum (7,5 carrapatos por cão) foi 2,8 vezes superior à média de R. sanguineus 

(2,7 carrapatos por cão).  

A. aureolatum também foi identificado em cães no Pampa, onde 11,43% (8/70) dos 

animais estavam parasitados com este ixodídeo, com uma média de parasitismo de três carrapatos 

por cão, Tabela 7. Ribeiro et al. (1997) entre 1993 a 1994 examinando 450 cães na cidade de 

Porto Alegre-RS, localizada no bioma Pampa, também detectaram A. aureolatum e R. sanguineus 

nos animais, porém naquele estudo esta última espécie foi a mais prevalente, 93,22% dos cães 

com ixodidose estavam parasitados por R. sanguineus. Os achados de Ribeiro et al. (1997) podem 

ser facilmente explicados, pois diferentemente do presente estudo os carrapatos foram coletados 

exclusivamente de áreas urbanas, ambiente no qual o R. sanguineus está muito bem adaptado 

(LABRUNA, 2004; DANTAS-TORRES, 2010; GRAY et al., 2013).  
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Na região nordeste do estado de SP, mais precisamente na cidade de Franca, inserida 

sobre o domínio do bioma Cerrado, que por sua vez guarda similaridade com o Pampa, um 

estudo conduzido em 102 e 38 cães de área urbana e rural, respectivamente, buscando a detecção 

de ixodídeos, foi constatada a presença de R. sanguineus, A. ovale, R. microplus e A. sculptum 

(publicado como A. cajennense) nos cães, em que R. sanguineus foi a espécie mais prevalente 

entre os animais, seguido de A. ovale (SZABÓ et al., 2001). No presente estudo apesar de não 

termos encontrado A. ovale propriamente dos cães domésticos, residentes no Pampa, obtivemos 

um espécime deste carrapato de um C. thous encontrado atropelado na estrada em frente à 

entrada do Parque Estadual do Espinilho, o que corrobora com Labruna et al. (2005b) que 

claramente demonstram que A. ovale é o ixodídeo mais prevalente em canídeos silvestres do 

Brasil.  

Em um outro estudo realizado também no bioma Cerrado, especificamente no Parque 

Estadual Serra de Caldas Novas, Goiás, 27 carrapatos foram coletados de cães que frequentavam 

áreas do parque e A. sculptum (publicado como A. cajennense), A. ovale, A. tigrinum e R. 

sanguineus foram identificados como as espécies que parasitavam estes animais (QUEIROGAS 

et al., 2010), o que apoia fortemente os nossos resultados, com duas breves exceções. Primeiro, 

A. aureolatum que não foi achado por Queirogas et al. (2010) pois esta espécie de ixodídeo 

prefere áreas mais úmidas como a Mata Atlântica (PINTER, 2003; PINTER et al., 2004; 

BARBIERI et al., 2015) e segundo, o fato de A. sculptum não ter sido coletado em nenhuma área 

no presente estudo, em concordância com os achados de Martins et al. (2016a) que claramente 

demonstram a ausência deste carrapato no RS. Isto pode ocorrer pelo fato de A. sculptum ter 

dificuldades em se adaptar aos fatores abióticos encontrados no RS (temperaturas abaixo de 0oC 

durante o inverno) e também por demonstrar estar intimamente adaptado a áreas legítimas do 

bioma Cerrado, onde temperaturas baixas (inferiores a 10oC) não são comuns (SZABÓ; 

OLEGÁRIO; SANTOS, 2007; VERONEZ et al., 2010). 

A. ovale foi a única espécie de carrapato encontrada na presente perquisição parasitando 

os cães de Cerro Largo (área endêmica para FMB no RS), com uma média de parasitismo de 2,3 

carrapatos por cão, onde 5,3% (10/187) dos exames foram positivos para presença de A. ovale 

Tabela 7. Este ixodídeo é atribuído como vetor da cepa Mata atlântica de riquétsia para humanos 

no Brasil (SABATINI et al., 2010; MEDEIROS et al., 2011; SZABÓ et al., 2013; BARBIERI et 

al., 2014; KRAWCZAK et al., 2016a, 2016c; NIERI-BASTOS et al., 2016). Por sua vez, estudos 
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realizados em áreas endêmicas para febre maculosa da Mata Atlântica em SP e SC também 

verificaram que a ixodidose por A. ovale era a mais frequente nos cães vistoriados (SZABÓ et al., 

2013; BARBIERI et al., 2014). 

Apesar da ixodofauna detectada nos cães amostrados nos diferentes biomas do RS ter se 

restringido a quatro espécies, A. aureolatum, A. ovale, A. tigrinum e R. sanguineus, estes achados 

estão absolutamente de acordo com outros realizados no território nacional, sendo que as espécies 

encontradas na atual pesquisa são as mais comuns parasitando cães entre os diferentes biomas do 

Brasil, com exceção de A. sculptum que é ausente no RS (RIBEIRO et al., 1997; LABRUNA et 

al., 2000, 2001; ROZENTAL et al., 2002; RODRIGUES; DAEMON; RODRIGUES, 2008; 

QUEIROGAS et al., 2010; COSTA-JUNIOR et al., 2012; BARBIERI et al., 2014; LAVINA et 

al., 2014; LUZ et al., 2014; ARAES-SANTOS et al., 2015; MINERVINO et al., 2015; COSTA et 

al., 2015; MARTINS et al., 2016a; MELO et al., 2016b).  

Labruna e Pereira (2001) esclarecem que os carrapatos do gênero Amblyomma são mais 

frequentes parasitando cães em áreas rurais, próximo a matas, do que em áreas urbanas, onde 

predominantemente a ixodidose é causada por R. sanguineus, o que foi também constatado em 

nosso estudo pois na grande maioria dos exames ixodídeos do gênero Amblyomma foram 

encontrados nos cães, independente do local de coleta já que estes animais habitavam áreas 

rurais.  

Desta maneira, podemos inferir que A. ovale está amplamente distribuído no RS, posto 

que encontramos este ixodídeo sobre canídeos em todas as áreas de coleta. Por sua vez, este 

achado não é extraordinário pois esta espécie de carrapato está amplamente distribuída no 

continente Americano, sendo encontrado desde a Argentina até os Estados Unidos 

(GUGLIELMONE et al., 2003). Contudo, esta informação é de extrema relevância para os órgãos 

de vigilância do estado, visto que este carrapato além de ser vetor da Febre Maculosa da Mata 

Atlântica no Brasil está entre as espécies de ixodídeos que mais parasitam humanos no país 

(SZABÓ; PINTER; LABRUNA, 2013; KRAWCZAK et al., 2016a; NIERI-BASTOS et al., 

2016). Por sua vez, apesar da ampla distribuição do A. ovale no Brasil, este artrópode até o 

presente momento só foi encontrado infectado com Rickettsia sp. cepa Mata Atlântica nos biomas 

Mata Atlântica e Pantanal (SABATINI et al., 2010; MELO et al., 2016b; WITTER et al., 2016). 

Apesar de não termos encontrado, através da detecção molecular, riquétsias sabidamente 

patogênicas nas demais espécies de carrapatos, A. aureolatum, A. tigrinum e R. sanguineus, 
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coletadas dos cães, assim como encontramos no A. ovale oriundo da área endêmica para febre 

maculosa (este assunto será aprofundado adiante) no RS (Tabela 11), todas estas espécies são 

apontadas como vetores de riquétsias patogênicas para humanos no continente Sul Americano 

(PINTER; LABRUNA, 2006; MORAES-FILHO et al., 2009; PIRANDA et al., 2011; SZABÓ; 

PINTER; LABRUNA, 2013; LADO et al., 2014; ROMER et al., 2014; SARAIVA et al., 2014). 

Estas espécies de ixodídeos também estão diretamente associadas ao parasitismo humano no 

Brasil e demais países da América do Sul (DANTAS-TORRES; FIGUEREDO; BRANDÃO-

FILHO, 2006; GUGLIELMONE et al., 2006; SZABÓ; PINTER; LABRUNA, 2013; MENTZ et 

al., 2016). 

Estudos que visam a constatação da ixodofauna parasitária de cães são de extrema 

importância tratando-se de saúde pública e veterinária, pois carrapatos podem transmitir 

diretamente patógenos para humanos e animais, causando grandes danos à saúde humana e 

animal (DANTAS-TORRES, 2008; DANTAS-TORRES; CHOMEL; OTRANTO, 2012). Nesta 

perspectiva, a avaliação de carrapatos nos cães é de suma importância, pois muitas espécies de 

carrapatos que não são adaptadas ao ambiente antrópico são carreadas pelos cães até o ambiente 

domiciliar, onde os carrapatos frequentemente se desprendem e se espalham pela habitação 

podendo então transmitir doenças ao homem (OGRZEWALSKA et al., 2012b; LAVINA et al., 

2014; LUZ et al., 2014). 

Destacamos que o presente estudo é pioneiro na avaliação da ixodofauna parasitária de 

cães amostrados em áreas rurais dos biomas Mata Atlântica e Pampa e também em áreas 

endêmicas para FMB no RS. 

6.3 Parasitismo por carrapatos em pequenos mamíferos capturados em fragmentos dos 

biomas Mata Atlântica, Pampa e área endêmica para FMB no RS  

Dentre as nove espécies de pequenos mamíferos A. montensis, B. iheringi, C. guahybae 

D. aurita, E. russatus, O. nigripes, O. judex, S. angouya, T. nigrita coletadas na área de Mata 

Atlântica gaúcha (Parque Estadual do Turvo) (Tabela 4), não temos nenhuma nova contribuição 

para mastofauna do local, pois estudos prévios já haviam identificado todas estas nove espécies 

para o local em questão e ainda demonstraram a presença de mais outras três espécies, Juliomys 
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pictipes, Kannabateomys amblyonyx, Micoureus paraguayanus (MELO et al., 2011b), mas que 

não foram capturados no presente estudo. 	

	 Quando não foi possível a identificação morfológica das espécies de carrapatos 

(especificamente larvas), o emprego da PCR tendo como alvo a amplificação parcial do gene 

mitocondrial 16S rRNA de carrapatos, se mostrou extremamente eficiente para avaliar a 

ixodofauna de imaturos nestes animais silvestres, tal como descrito em outros estudos (PINTER, 

2007; OGRZEWALSKA et al., 2014; MARTINS et al., 2016b). 

No fragmento estudado da Mata Atlântica gaúcha 14,6% (24/164) dos pequenos 

mamíferos capturados apresentaram algum grau de ixodidose por imaturos de: A. brasiliense, A. 

ovale, A. yucumense, I. loricatus e espécimes adultos desta última espécie também foram 

encontrados parasitando D. aurita, de acordo com a Tabela 9. A diversidade de espécies de 

ixodídeos aqui encontrada se assemelha com o demonstrado na Mata Atlântica do estado de SP, 

entretanto naquele estudo outras duas espécies foram amostradas de pequenos mamíferos, sendo 

estas: A. sculptum (publicado como A. cajennense) e A. fuscum (SZABÓ et al., 2013). Porém isto 

é facilmente justificável, já que de acordo com Martins et al. (2016a), A. sculptum é ausente em 

todo território do RS e A. fuscum não foi detectado por nenhum método de captura aqui 

empregado.  

Já a ixodofauna encontrada por Ogrzewalska et al. (2012b) e Martins et al. (2016b) 

partindo da captura de roedores da Mata Atlântica Paulista foi expressivamente diferente da 

encontrada no presente estudo, sendo que ambos autores detectaram A. sculptum, A. dubitatum, 

Ixodes schulzei e H. juxtakochi, apesar desta última espécie não ter sido recuperada de pequenos 

mamíferos no presente estudo, estava presente na vegetação do Parque Estadual do Turvo. Vale 

ressaltar que em nenhum dos trabalhos supracitados foi detectada a presença de A. yucumense 

parasitando pequenos mamíferos silvestres, uma vez que esta nova espécie de ixodídeo foi 

descrita a partir do presente estudo, até o momento observada exclusivamente no fragmento de 

Mata Atlântica aqui analisado (KRAWCZAK et al., 2015).  

Tal como consta na Tabela 9, das nove espécies de pequenos mamíferos capturadas, 

somente T. nigrita não apresentou carrapatos. Por outro lado, dos sete D. aurita vistoriados na 

Mata Atlântica, 100% estavam parasitados no momento dos exames, tendo sido identificados 

imaturos de A. brasiliense, A. yucumense e adultos de I. loricatus nesta espécie. Com exceção de 

A. yucumense, as demais espécies de carrapatos já haviam sido descritas neste didelfídeo, onde 
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inclusive, estudos apontam que D. aurita apresenta uma frequência de infestação por I. loricatus 

superior a 50% (HORTA et al., 2007; PINTER, 2007; OGRZEWALSKA et al., 2012b; SZABÓ 

et al., 2013; OLIVEIRA et al., 2014).  

Para roedores da espécie O. judex 57,14% (4/7) dos exemplares examinados estavam 

parasitados por imaturos de A. yucumense, 33 espécimes imaturos (22 larvas e 11 ninfas) deste 

ixodídeo foram encontrados parasitando estes roedores, de acordo com a Tabela 9. Revelando 

assim uma preferência parasitária do A. yucumense pelo O. judex. Esta preferência parasitária 

apresentada por espécies de carrapatos em relação a algumas espécies de cricetídeos já foi 

relatada. Como exemplo disto podemos citar Szabó et al. (2013) que evidenciaram a predileção 

parasitária de ninfas de A. ovale pelo roedor E. russatus, coletados na Mata Atlântica de Peruíbe-

SP.  

No bioma Pampa (Parque Estadual do Espinilho, PEE) 34 exemplares de pequenos 

mamíferos pertencentes a três espécies distintas de roedores e uma de marsupial (A. azarae, C. 

aperea, C. chacoensis e O. nigripes) foram capturados durante o presente trabalho e estão de 

acordo com os achados de Sponchiado (2011) que avaliou a fauna de pequenos mamíferos não 

voadores no PEE.  

Interessantemente, a presença de carrapatos na mastofauna silvestre capturada no Pampa 

foi inexistente. Especulativamente, poderíamos justificar o fato pela característica da vegetação 

do parque, pois apresenta-se fitofisionomicamente composta por vegetação rasteira, árvores de 

baixo porte, isoladas ou em pequenos grupos, cujas copas na grande maioria das vezes não se 

sobrepõem permitindo assim a incidência direta dos raios solares sobre o solo (SIMAS; COSTA; 

SIMAS, 2002; GALVANI; BAPTISTA, 2003; REDIN et al., 2011), como demonstrado na 

Figura 1. Desta forma, o microclima ideal para o desenvolvimento dos carrapatos poderia estar 

prejudicado com a incidência direta dos raios solares sobre a vegetação rasteira do local, 

resultando numa maior temperatura da serrapilheira. Contrariamente, o bioma Cerrado que por 

sua vez compartilha muitas características similares às do Pampa, Sponchiado et al. (2015) 

revelaram oito espécies de carrapatos, Ornithodoros mimon, A. coelebs, A. sculptum, A. ovale, A. 

parvum, A. dubitatum, A. parkeri e I. amarali, parasitando roedores e marsupiais amostrados a 

partir de 54 fragmentos de Cerrado no estado do Mato Grosso do Sul. 

No município de Cerro Largo-RS, área em que consideramos endêmica para FMB, 36 

roedores de três espécies, A. montensis, O. nigripes, S. angouya e quatro marsupiais da espécie D. 
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albiventris foram capturados durante o período de estudo, totalizando assim 40 animais 

amostrados (Tabela 5). Em que 40% (16/40) destes pequenos mamíferos estavam parasitados por 

carrapatos no momento dos exames, imaturos de A. ovale, adultos e larvas de I. loricatus foram 

os ixodídeos encontrados realizando hemotafagia nos animais examinados, como exposto na 

Tabela 10.  

Entre os 29 exemplares de A. montensis capturados, 14% (4/29) apresentaram 

parasitismo por imaturos de A. ovale. Szabó et al (2013) analisando a infestação por ixodídeos em 

pequenos mamíferos de uma área endêmica para Febre Maculosa da Mata Atlântica, no estado de 

SP, verificaram que dentre os roedores silvestres capturados a espécie E. russatus mostrou-se ser 

um hospedeiro preferencial para este carrapato, além de sugerirem a participação deste roedor 

como um possível hospedeiro amplificador de Rickettsia sp. cepa Mata Atlântica em áreas 

endêmicas para esta enfermidade. Isto ficou posteriormente comprovado mediante experimento 

de Krawczak e Labruna (2012), ao demonstrarem a capacidade de E. russatus em atuar como 

hospedeiro amplificador de Rickettsia sp. cepa Mata Atlântica para A. ovale. Analogamente 

sugerirmos aqui que A. montensis poderia estar agindo como hospedeiro amplificador desta 

bactéria em condições naturais, mantendo a infecção deste patógeno em populações de A. ovale, 

já que tanto em condições laboratoriais como na natureza esta espécie de ixodídeo mostra uma 

predileção parasitária de seus estágios imaturos por roedores silvestres (MARTINS; MOURA; 

LABRUNA, 2012; MARTINS et al., 2016b). 

Como dissemos, nenhum estudo tinha sido desenvolvido analisando a ixodofauna 

parasitária de pequenos mamíferos nos biomas Pampa e Mata Atlântica no Rio Grande do Sul. 

Dessa forma, desenvolver pesquisas neste âmbito são de extrema relevância, pois esta parcela de 

animais da mastofauna agem na natureza como importantes hospedeiros de estágios imaturos de 

carrapatos, que podem atuar como vetores de patógenos para humanos e animais (DANTAS-

TORRES et al., 2012; DANTAS-TORRES; CHOMEL; OTRANTO, 2012; SARAIVA et al., 

2012; QUINTERO et al., 2013).  
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6.4 Carrapatos coletados sobre o corpo e ou parasitando humanos durante as etapas das 

coletas na Mata Atlântica, Pampa e área endêmica para FMB no RS 

Apesar desta tese não ter como propósito avaliar o parasitismo humano por carrapatos, 

após o início das coletas observamos ixodídeos andando e/ou fixados sobre a pele dos 

pesquisadores com uma certa frequência. Razão pela qual julgamos plausível registrar 

cuidadosamente estes dados (Tabela 13), dado o ineditismo do achados para o estado do RS e a 

relevante contribuição que estas informações podem trazer para os órgãos de vigilância 

epidemiológica, que atuam na prevenção e controle de doenças transmitidas por vetores. 	

Acredita-se que os carrapatos superam todos os outros artrópodes na variedade de 

agentes transmitidos para humanos e animais. Pois além de vírus, bactérias, fungos, protozoários 

e helmintos, toxicoses neurotrópicas que podem gerar paralisias, alergias e problemas de pele 

também estão entre os agravos gerados pela ixodidose (HOOGSTRAAL, 1967; LONDOÑO, 

1976; KRINSKY, 1983; SERRA FREIRE, 1983; ESTRADA-PEÑA; JONGEJAN, 1999; 

COUTO et al., 2015; ARAUJO et al., 2016; CARTER et al., 2016). Dado que, mais de 16 

doenças específicas podem ser causadas por carrapatos em humanos e aproximadamente 19 para 

animais (SONESHINE; ROE, 2014). 	

Fases imaturas de A. brasiliense e A. incisum, coletados na Mata Atlântica no presente 

estudo, além de terem sido encontradas andando sobre a pele dos pesquisadores em campo, foram 

observadas realizando hematofagia nos mesmos. Entretanto somente um exemplar adulto de A. 

ovale foi coletado de humanos nesta área, o qual estava caminhando sobre a pele do pesquisador. 

 Nossos resultados se assemelham muito com o constatado por Szabó et al. (2006), que 

coletaram carrapatos em um fragmento de Mata Atlântica preservado no estado de SP, pois 

exatamente as mesmas três espécies de carrapatos foram observadas parasitando humanos. 

Porém, neste estudo os autores além de terem evidenciado ninfas de A. incisum e A. brasiliense 

parasitando os pesquisadores, adultos destas duas espécies e de A. ovale também foram 

diagnosticados fixados na pele dos mesmos, o que difere dos achados no presente estudo, pois 

para o fragmento de Mata Atlântica gaúcha estudado, não reportamos casos de ixodidose de 

estágios adultos (Tabela 13). 	

Em um estudo realizado durante 11 anos, sobre um fragmento de Mata Atlântica na 

cidade do Rio de Janeiro, sob alto grau de antropização, 6.072 casos de ixodidose causados por A. 
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aureolatum, A. sculptum (publicado como A. cajennense), A. dubitatum, A. ovale, A. varium, I. 

loricatus e R. sanguineus, foram relatados em humanos (SERRA-FREIRE; SENA; BORSOI, 

2011). Esta notável diferença da ixodofauna parasitária de humanos do estudo anterior em 

relação a presente perquisição e ao trabalho de Szabó et al. (2006), todos realizados no mesmo 

bioma, pode ser justificada pelo fato de que a atividade humana pode alterar o ecossistema local, 

influenciando diretamente na biodiversidade e abundância da ixodofauna. Aliás, isto já foi 

verificado em outro estudo dentro de uma mesma reserva de Mata Atlântica, com diferentes 

ecossistemas alterados por influência humana (SZABÓ et al., 2009). 	

Somente um caso de ixodidose humana, gerado por um exemplar macho de A. tigrinum 

foi reportado para o bioma Pampa, de acordo com a Tabela 13. O parasitismo por A. tigrinum em 

humanos no Pampa gaúcho e uruguaio já havia sido relatado (EVANS; MARTINS; 

GUGLIELMONE, 2000; VENZAL et al., 2003). 	

Interessantemente na área endêmica para FMB avaliada no presente estudo, a ixodidose 

nos pesquisadores que coletaram carrapatos de cães, pequenos mamíferos e ambiente foi 

inexistente, mesmo que espécies de ixodídeos que constantemente são relatadas parasitando 

humanos, como A. ovale e A. dubitatum tenham sido amostradas na área (ARZUA; ONOFRIO; 

BARROS-BATTESTI, 2005; LABRUNA et al., 2007b; SANGIONI et al., 2011; BERMÚDEZ C 

et al., 2012; LAMATTINA; NAVA, 2016). O que não diferiu do demonstrado por Szabó et al. 

(2013) e Barbieri et al. (2014), sendo que no primeiro estudo foi coletado carrapatos de pequenos 

mamíferos, cães e ambiente e no segundo somente de cães, mas em ambos não foi relatado 

ixodidose nos pesquisadores. Entretanto, Sangioni et al. (2011) descrevem que 20 exemplares 

adultos de A. ovale foram encontrados caminhando e/ou fixados na pele de moradores da zona 

rural de Cerro Largo-RS. 	

Todas as espécies coletadas de humanos a partir do presente estudo, tinham sido 

previamente relatadas parasitando pessoas no Brasil e em outros países sul americanos. A. 

brasiliense havia sido descrito parasitando o homem na Argentina, Brasil e Paraguai (ARZUA; 

ONOFRIO; BARROS-BATTESTI, 2005; SZABÓ et al., 2006; NAVA et al., 2007; 

LAMATTINA; NAVA, 2016); A. incisum infestando humanos na Argentina, Brasil, Guiana 

Francesa e Paraguai (GUGLIELMONE et al., 2006; SZABÓ et al., 2006; NAVA et al., 2007; 

LAMATTINA; NAVA, 2016); A. tigrinum causando ixodidose humana na Argentina, Brasil, 

Guiana Francesa, Paraguai e Uruguai (EVANS; MARTINS; GUGLIELMONE, 2000; VENZAL 
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et al., 2003; GUGLIELMONE et al., 2006; NAVA et al., 2007) e A. ovale sendo observado 

realizando hematofagia no homem na Argentina, Brasil, Equador, Guiana, Guiana Francesa, 

Suriname, Venezuela e Panamá na América Central (GUGLIELMONE et al., 2006; SZABÓ et 

al., 2006; NAVA et al., 2007; SERRA-FREIRE; SENA; BORSOI, 2011; BERMÚDEZ C et al., 

2012; LAMATTINA; NAVA, 2016). 	

Dentre as espécies de carrapatos encontradas sobre os pesquisadores (Tabela 13), 

destacamos o A. ovale, apesar do mesmo não ter sido detectado realizando a hematofagia 

propriamente dita, é vetor de Rickettsia sp. cepa Mata Atlântica para humanos (BARBIERI et al., 

2014; KRAWCZAK et al., 2016a). Em outros estudos, A. tigrinum e A. incisum foram detectados 

naturalmente infectados com Candidatus R. andeanae na Argentina e Rickettsia monteiroi no 

Brasil, respectivamente (PACHECO et al., 2011; BOTTERO; TARRAGONA; NAVA, 2015). 

No entanto a patogenicidade destas duas riquétsias, pertencentes ao GFM permanece 

desconhecida (PAROLA et al., 2013; NIERI-BASTOS et al., 2014). Até o presente estudo 

nenhuma riquétsia havia sido relatada em A. brasiliense, momento em que foi encontrado 

Candidatus R. amblyommii infectando esta espécie de carrapato. Apesar de existir estudos 

atribuindo patogenicidade a Candidatus R. amblyommii para seres humanos, esta hipótese ainda 

é questionável, necessitando de mais pesquisas para elucidação (BILLETER et al., 2007; 

NICHOLSON; MASTERS; WORMSER, 2009). Destacamos que todos os carrapatos ora 

coletados de humanos foram submetidos à PCR para amplificação de DNA de riquétsias, 

resultando negativos.	

6.5 Carrapatos coletados do ambiente na Mata Atlântica, Pampa e Área endêmica para 

FMB no RS 

O intuito de aliarmos a busca de carrapatos do meio ambiente, refletiu o nosso propósito 

na detecção do maior número de espécies e abundância de carrapatos para as áreas estudadas. 

Para isto agregamos duas técnicas, o arraste de flanela e a busca ativa visual pelos ixodídeos na 

vegetação (item 4.5). Estudos prévios validam estes métodos para captura de carrapatos em vida 

livre, na medida em que o arraste de flanela possui uma maior sensibilidade para imaturos 

enquanto que a busca ativa visual é mais voltada a carrapatos adultos (TERASSINI et al., 2010; 
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RAMOS et al., 2014).  Com efeito, apesar de não ter sido avaliada a performance comparativa 

das técnicas, foi consenso entre os pesquisadores envolvidos no presente estudo (F.S.K., M.B.L., 

C.S.O.) a percepção de que mais adultos foram capturados pela busca ativa visual na Mata 

Atlântica. Em contraposição, os imaturos foram exclusivamente amostrados pelo arraste de 

flanela.   

Em ordem de abundância, A. incisum, A. brasiliense, A. yucumense, H. juxtakochi e A. 

ovale foram as espécies coletadas ambientalmente no Parque Estadual do Turvo (Mata Atlântica), 

assim como demonstrado na Tabela 8. Nossos resultados se assemelham aqueles oriundo do 

Parque Estadual Intervales, área de Mata Atlântica localizada no estado de SP, onde durante 

quatro anos (2002-2006) carrapatos foram coletados em trilhas de animais, sendo A. incisum e A. 

brasiliense as duas espécies mais abundantes, além de A. aureolatum (SZABÓ et al., 2009). 

Aqui, entretanto, não foi capturado A. aureolatum em vida livre. 

No Pampa gaúcho apenas uma ninfa de A. aureolatum e outra de A. tigrinum foram 

coletadas. A provável justificativa disto, se apoia na mesma hipótese quando discutimos sobre a 

ausência de ixodídeos parasitando os roedores nesta área, talvez devido as características 

fitofisionômicas do fragmento de Pampa amostrado (Figura 1). No momento de busca dos 

ixodídeos na vegetação (período diurno), os mesmos poderiam estar sob a serrapilheira, saindo 

somente a noite na busca de hospedeiros, evitando assim o risco de dessecação já que áreas 

sombreadas no parque são praticamente inexistentes. Este comportamento noturno foi 

evidenciado em Dermacentor occidentalis, em que a busca por hospedeiro ocorreu 

principalmente durante a noite e pela manhã, períodos em que as temperaturas são mais amenas e 

a umidade relativa do ar alta. O uso da serrapilheira como estratégia para evitar a dessecação já 

foi descrita para D. occidentalis e Ixodes scapularis (LANE; KLEINJAN; SCHOELER, 1995; 

SCHULZE; JORDAN; HUNG, 1995). 

Sobre a vegetação da área endêmica, três espécies de carrapatos foram coletadas, sendo 

estas imaturos de A. dubitatum, A. longirostre e A. ovale. Somente para última espécie 

capturamos exemplares adultos, Tabela 8.  

Sabatini et al. (2010) realizando um estudo no Parque da Serra do Mar-SP, a 80 

quilômetros do primeiro caso da nova riquetsiose brasileira, descrito por Spolidorio et al. (2010), 

também amostraram estas três espécies. Entretanto, apesar de A. ovale e A. longirostre terem sido 

evidenciadas por Szabó et al. (2013) através de coleta de carrapatos em área endêmica para casos 
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humanos de Rickettsia sp. cepa Mata Atlântica, A. dubitatum não foi encontrado por estes 

autores. No presente estudo a revelação de A. dubitatum sobre a vegetação na área endêmica pode 

ser explicada pela presença de capivaras na área, pois nas trilhas onde realizávamos os arrastes 

constantemente fezes deste roedor eram avistadas. Nava et al. (2010) demonstram claramente que 

H. hydrochaeris (capivara) é um excelente hospedeiro para todas as fases de A. dubitatum.  

6.6 Detecção molecular e isolamento de riquétsias  

Com o uso de ferramentas moleculares, foram aqui identificadas pela primeira vez 

cincos espécies de riquétsias, Candidatus R. amblyommii, Candidatus R. andeanae, R. bellii, R. 

rhipicephali e Rickettsia sp. cepa Mata Atlântica, infectando a fauna de carrapatos do RS (Tabela 

14). Adicionalmente, é também procedente do presente estudo o primeiro isolado em células 

Vero de R. bellii procedente de carrapatos amostrados do RS, como demonstrado na Tabela 12. 

Candidatus R. amblyommii foi encontrada infectando A. longirostre na área endêmica 

para FMB no RS e em A. brasiliense na Mata Atlântica, ressaltamos que para esta última espécie 

de ixodídeo é o primeiro relato de infecção com riquétsia neste carrapato.  

Nas Américas Candidatus R. amblyommii já foi detectada em diversos países: em 

Amblyomma americanum nos Estados Unidos; A. coelebs na Guiana Francesa; Amblyomma 

hadanii na Argentina; A. longirostre no Paraguai; A. mixtum no Panamá e Costa Rica; 

Amblyomma neumanni na Argentina; A. oblongoguttatum no Panamá; A. ovale no Panamá; 

Amblyomma pacae em Belize, Amblyomma patinoi na Colômbia; Amblyomma tonelliae na 

Argentina; D. nitens no Panamá, D. variabilis nos Estados Unidos; H. juxtakochi no Panamá e 

em R. microplus e R sanguineus no Panamá (BILLETER et al., 2007; PAROLA et al., 2007; 

APPERSON et al., 2008; BERMUDEZ et al., 2009; BERMÚDEZ et al., 2011; HUN et al., 2011; 

OGRZEWALSKA et al., 2014; BOTTERO; TARRAGONA; NAVA, 2015; CASTRO et al., 

2015; TARRAGONA et al., 2015; BERMÚDEZ et al., 2016; FACCINI-MARTÍNEZ et al., 

2016; LOPES et al., 2016; MASTROPAOLO et al., 2016). No Brasil, Candidatus R. 

amblyommii foi detectada pela primeira vez no bioma Amazônia em A. longirostre sendo 

denominada naquele estudo como cepa Aranha (LABRUNA et al., 2004a). Desde então tem sido 

descrita em: A. auricularium, A. cajennense (s.s.), A. coelebs, A. geayi, A. longirostre, A. parkeri, 
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A. parvum, A. sculptum e A. varium. Assim, está amplamente distribuída, abrangendo cinco 

biomas brasileiros: Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica e Pantanal (LABRUNA et al., 

2004a,b; OGRZEWALSKA; UEZU; LABRUNA, 2010; PACHECO et al., 2012a; SARAIVA et 

al., 2013; LUGARINI et al., 2015; MELO et al., 2016; WITTER et al., 2016).  

Mediante PCR, o DNA de Candidatus R. amblyommii foi detectado em 66,7% (2/3) dos 

A. longirostre coletados na área endêmica para FMB no RS. Este valor de infecção é superior ao 

encontrado por Ogrzewalska, Uezu e Labruna (2011) que coletaram carrapatos de aves na 

Amazônia. O presente resultado também foi superior àqueles encontrados em imaturos de A. 

longirostre provenientes de aves capturadas em fragmentos da Mata Atlântica de SP 41,7% e na 

Bahia 15,4% (OGRZEWALSKA; UEZU; LABRUNA, 2011; OGRZEWALSKA et al., 2012b). 

Pacheco et al. (2012) coletando ixodídeos de aves na Mata Atlântica no estado do 

Paraná, encontraram DNA de Candidatus R. amblyommii em 32,3% dos A. longirostre testados 

na PCR.  

Portanto, a maior frequência de infecção de Candidatus R. amblyommii neste ixodídeo 

detectada no presente estudo pode ser justificada pelos poucos exemplares avaliados pela PCR, 

pois todos os estudos supracitados avaliaram um número muito mais expressivo de carrapatos. 

Neste sentido, 10,4% (5/48) dos exemplares de A. brasiliense coletados na Mata Atlântica e 

avaliados na PCR foram positivos para Candidatus R. amblyommii, de acordo com a Tabela 11. 

Apesar de Candidatus R. amblyommii ter sido apontada como patogênica para humanos 

nos Estados Unidos, sua real importância em saúde pública permanece dúbia e carece de mais 

estudos (APPERSON et al., 2008; NICHOLSON; MASTERS; WORMSER, 2009).  

R. rhipicephali descoberta em 1975 nos Estados Unidos, infectando 18,9% dos R. 

sanguineus coletados (BURGDORFER et al., 1975), somente foi descrita em outro país do 

continente Americano em 2005, no Brasil, infectando H. juxtakochi no bioma Amazônia e Mata 

Atlântica, sendo que é desta mesma espécie de ixodídeo coletado na Mata Atlântica que R. 

rhipicephali cepa HJ#5 foi isolada pela primeira vez em cultivo celular no Brasil (LABRUNA et 

al., 2005a, 2007d).  

No presente estudo foi detectado R. rhipicephali infectando H. juxtakochi e A. 

yucumense na Mata Atlântica. Demonstrando assim a primeira detecção desta riquétsia no RS e 

no A. yucumense, como dissemos, espécie nova de carrapato descrita a partir do presente estudo 

(KRAWCZAK et al., 2015), ampliando a distribuição geográfica e a fauna de ixodídeos 
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infectados por R. rhipicephali, que até o presente permanece com a patogenicidade desconhecida 

para humanos (PAROLA et al., 2013). Fica como perspectiva, novas tentativas de isolamento 

desta espécie de riquétsia oriunda de carrapatos do RS, em cultivo celular. 

Aqui, Candidatus R. andeanae foi detectada pela primeira vez no Pampa brasileiro em 

A. tigrinum, assim como demonstrado na Tabela 11, também relatamos a primeira detecção desta 

riquétsia infectando A. aureolatum coletado de cães no Pampa (Tabela 11). 

Blair et al. (2004) encontraram em A. maculatum e Ixodes bolivensis amostrados no 

noroeste do Peru uma nova riquétsia pertencente ao GFM e a denominaram como Candidatus R. 

andeanae, homenageando o local da coleta. Esta riquétsia já foi identificada infectando A. 

maculatum nos Estados Unidos; A. parvum na Argentina e Paraguai; Amblyomma 

pseudoconcolor na Argentina, A. tigrinum na Argentina e Chile, A. triste no Chile e R. 

sanguineus no Peru (PACHECO et al., 2007; PADDOCK et al., 2010; TOMASSONE et al., 

2010; ABARCA et al., 2012, 2013; FLORES-MENDOZA et al., 2013; OGRZEWALSKA et al., 

2014).  

Nieri-Bastos et al. (2014) demonstraram pela primeira vez em A. parvum coletado no 

bioma Cerrado no estado do Piauí e no Pantanal do Mato Grosso do Sul Candidatus R. andeanae 

no país. Desde então esta bactéria já foi encontrada em A. auricularium e A. parvum na Caatinga, 

em A. tigrinum e A. sculptum no Cerrado (ARRAIS, 2013; LUGARINI et al., 2015; WITTER et 

al., 2016).  

Apesar de Luce-Fedrow et al. (2012) e Ferrari et al. (2013) terem obtido êxito no 

isolamento de Candidatus R. andeanae em cultivo celular de células DH82, Vero e Drosophila 

S2, no presente estudo, após várias tentativas, não conseguimos o cultivo estável desta bactéria. 

Esta dificuldade em relação ao cultivo de Candidatus R. andeanae é relatada pelos mesmos 

autores, anteriormente citados, que a isolaram pela primeira vez nos EUA.  

A taxa de infecção por Candidatus R. andeanae encontrada no presente estudo foi de 5% 

(1/20) para A. aureolatum e na população de A. tigrinum coletado no Pampa gaúcho foi de pelo 

menos 41%, pois dos 44 espécimes que testaram positivos na PCR (OmpA), 18 foram 

sequenciados e todas as sequências foram 100% idênticas ao depósito KF179352 do Genbank, de 

acordo com as Tabelas 11 e 14. 

Arrais (2013) coletando carrapatos de lobo-guará (Chrysocyon brachyurus) em um 

fragmento do Cerrado, detectou pela PCR 15,4% (8/52) dos A. tigrinum infectados por 
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Candidatus R. andeanae. Na Argentina e Chile estudos demonstraram que 79,5% (35/44) e 39% 

(12/31), respectivamente, dos A. tigrinum amostrados estavam infectados com Candidatus R. 

andeanae.  

A. tigrinum tem sido encontrado infectado por R. parkeri na Argentina e Uruguai, onde 

vem sendo apontado como vetor desta riquetsiose, juntamente com A. triste (LADO et al., 2014; 

ROMER et al., 2014). A ausência de infecção de R. parkeri na população de A. tigrinum coletada 

na área de Pampa, no presente estudo, que é lindeira ao Uruguai, pode ser justificada pelo 

proposto por Paddock et al. (2015), que demonstraram a possível exclusão de R. parkeri em A. 

maculatum nos estados do Kansas e Oklahoma nos Estados Unidos, gerada por altas taxas de 

infecção, 47% e 73% respectivamente, de Candidatus R. andeanae nestas populações de A. 

maculatum. Corroborando com com o proposto por Paddock et al. (2015), estudos conduzidos na 

Argentina e Chile onde 79,5% e 39%, respectivamente, dos A. tigrinum testados pela PCR 

estavam infectados por Candidatus R. andeanae, infecções por R. parkeri mais uma vez não 

foram evidenciadas nestas populações de ixodídeos (ABARCA et al., 2013; BOTTERO; 

TARRAGONA; NAVA, 2015). 

O resultado mais expressivo do presente estudo em relação a epidemiologia da Febre 

Maculosa Brasileira para o estado do Rio Grande do Sul, refere-se à primeira detecção molecular, 

aqui demonstrada, de Rickettsia sp. cepa Mata Atlântica infectando carrapatos A. ovale coletados 

na área endêmica para FMB no município de Cerro Largo, localizado na região noroeste do RS 

sobre a área de transição bioma Mata Atlântica-Pampa, Tabela 11. Esta cepa de riquétsia é 

comprovadamente um patógeno para humanos, agente de um quadro mais brando de FMB e 

devido sua distribuição vem sendo denominada de Febre Maculosa da Mata Atlântica 

(SPOLIDORIO et al., 2010; SILVA et al., 2011; KRAWCZAK et al., 2016c).  

Rickettsia sp cepa Mata Atlântica já foi identificada em A. ovale em Belize e Colômbia; 

A. dubitatum na Argentina e Amblyomma parvitarsum na Argentina e Chile (LONDOÑO et al., 

2014; MONJE et al., 2015; LOPES et al., 2016; OGRZEWALSKA et al., 2016). No Brasil, esta 

cepa foi primeiramente identificada em um caso humano por Spolidorio et al. (2010). Szabó et al. 

(2013) isolaram pela primeira vez no país esta riquétsia de A. ovale coletados na Mata Atlântica 

de SP. Entretanto, A. ovale amostrados no Pantanal do Mato Grosso e na Mata Atlântica da 

Bahia, Paraná, Santa Catarina e São Paulo também já foram detectados através de técnicas 

moleculares (PCR) infectados com Rickettsia sp. cepa Mata Atlântica (MEDEIROS et al., 2011; 
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BARBIERI et al., 2014; MELO et al., 2016b; NIERI-BASTOS et al., 2016; WITTER et al., 

2016).  

Dos 29 exemplares adultos de A. ovale coletados em Cerro Largo-RS, 23 estavam 

parasitando cães e seis foram amostrados da vegetação. A partir da PCR realizada em 26 destes 

carrapatos, analisando juntamente ixodídeos do ambiente e de cães, 15,4% (4/26) estavam 

infectados com Rickettsia sp. cepa Mata Atlântica, sendo que as sequências do fragmento do gene 

OmpA foram 100% correspondentes ao depósito no Genbank KJ855085 (BARBIERI et al., 

2014), de acordo com as Tabelas 11 e 14. A taxa de infecção evidenciada neste estudo é idêntica 

à observada por Melo et al. (2016b) em A. ovale oriundos de cães amostrados no Pantanal e 

muito próximo aos valores apresentados por Szabó et al. (2013) e Sabatini et al. (2010) onde 

12,9% e 13,6%, respectivamente, dos A. ovale capturados de cães em área de Mata Atlântica, 

endêmicas para a Febre Maculosa da Mata Atlântica no estado de SP, estavam infectados com 

Rickettsia sp. cepa Mata Atlântica. Porém, Barbieri et al. (2014) avaliando a taxa de infecção 

desta riquétsia em ixodídeos oriundos de cães habitando área endêmica para esta doença no 

estado de Santa Catarina, evidenciaram que somente 7,8% (6/77) destes carrapatos estavam 

infectados com a cepa Mata Atlântica.  

R. bellii foi detectada em I. loricatus na Mata Atlântica e na área endêmica para FMB no 

RS, do modo que para ambas localidades o isolamento em cultivo celular desta espécie de 

riquétsia foi obtido com êxito, sendo estes os primeiros isolados de riquétsia oriundos do estado 

do Rio Grande do Sul, Tabelas 11 e 12. 

R. bellii nomeada primariamente como cepa 369-C foi descrita na década de 80 por 

Philip et al. (1983) nos Estados Unidos, estando associada na oportunidade a ixodídeos e 

argasídeos, contemplando oito espécies de carrapatos: Dermacentor andersoni,  D. albipictus, D. 

occidentalis, D. parumapertus, D. variabilis, Haemaphysalis leporispalustris, Argas cooleyi, 

Ornithodoros concanensis. Porém, até o momento esta bactéria é considerada não patogênica 

para animais e humanos (LABRUNA et al., 2004c; PAROLA et al., 2013). 

Na América Latina, R. bellii tem sido encontrada em I. loricatus, H. juxtakochi e em 14 

espécies do gênero Amblyomma (A. aureolatum, A. dubitatum, A. humerale, A. incisum, A. 

longirostre, A. neumanni, A. nodosum, A. oblongoguttatum, A. ovale, A. rotundatum, A. 

sabanerae, A. scalpturatum, A. tigrinum e A. varium) (LABRUNA et al., 2004a, 2004b, 2011; 

PACHECO et al., 2009; BARBIERI; ROMERO; LABRUNA, 2012; OGRZEWALSKA et al., 
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2012a; MCINTOSH et al., 2015). A ocorrência elevada de espécies do gênero Amblyomma 

infectadas com R. bellii, levou alguns autores a sugerir a existência de uma co-evolução 

simbiótica destas espécies (LABRUNA et al., 2004b). Entretanto, isolados de R. bellii na 

América Latina foram obtidos somente no Brasil de: Amblyomma aureolatum, A. dubitatum, A. 

incisum, A. ovale, H. juxtakochi, I. loricatus e da Argentina em A. neumanni (HORTA et al., 

2006; PINTER; LABRUNA, 2006; LABRUNA et al., 2007c, 2007d; PACHECO et al., 2008, 

2009; SZABÓ et al., 2013).  

Pulgas do gênero Ctenocephalides spp. foram coletadas de cães oriundos do fragmento 

de Mata Atlântica analisado no presente estudo e foram testadas pela PCR em 3 pools, todos eles 

foram positivos (dados não apresentados). Com o auxílio do sequenciamento de um fragmento do 

gene codificador da citrato sintase (gltA) foi possível observar que as sequências obtidas foram 

100% idênticas com a sequência KJ569090 do Genbank de Candidatus Rickettsia asemboensis 

(FACCINI-MARTÍNEZ et al., 2016), de acordo com a Tabela 14. Esta é a primeira detecção 

desta riquétsia infectando pulgas no Brasil.  

Candidatus Rickettsia asemboensis foi descrita recentemente, infectando pulgas em 

Asembo no oeste do Quênia (JIANG et al., 2013). Na América do Sul esta riquétsia foi 

constatada infectando 87,5% (7/8) de Ctenocephalides felis coletadas de cães no Equador e na 

Colômbia DNA de Candidatus Rickettsia asemboensis também foi identificado em C. felis 

(OTEO et al., 2014; FACCINI-MARTÍNEZ et al., 2016). 

6.7 Sororreatividade frente a antígenos de riquétsias em pequenos mamíferos coletados 

na Mata Atlântica, Pampa e área endêmica para FMB no RS 

A sorologia em pequenos mamíferos visando analisar a frequência de anticorpos frente a 

antígenos de riquétsias do GFM é uma ferramenta importante para as pesquisas em relação a 

epidemiologia das riquetsioses, fornecendo também informações para os serviços de vigilância. 

Uma vez que, além de pequenos mamíferos atuarem como hospedeiros de estágios imaturos de 

uma grande diversidade de espécies de carrapatos (SARAIVA et al., 2012), estes animais podem 

estar envolvidos na manutenção do ciclo enzoótico das riquétsias transmitidas por carrapatos, já 

que vários estudos sorológico realizados em pequenos mamíferos silvestres e sinantrópicos 
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evidenciaram nestes animais anticorpos reagentes a riquétsias pertencentes ao GFM (PENA et al., 

2009; MILAGRES et al., 2010, 2013; DANTAS-TORRES et al., 2012; COELHO et al., 2016; 

MELO et al., 2016a). Neste sentido, algumas espécies como D. aurita e E. russatus foram 

apontadas como hospedeiros amplificadores competentes de riquétsias patogênicas para humanos 

em populações de carrapatos na natureza (HORTA et al., 2009; KRAWCZAK; LABRUNA, 

2012).  

Apesar da grande importância de estudos sorológicos para riquétsias em populações de 

pequenos mamíferos, menos de uma dezena de trabalhos neste sentido foram desenvolvidos no 

Brasil. Com exceção de um estudo realizado na Mata Atlântica do nordeste brasileiro 

(Pernambuco) todos os demais foram aplicaods na Mata Atlântica de São Paulo e Minas Gerais 

(MG) e um relacionado ao bioma Cerrado de MG (HORTA et al., 2007; PENA et al., 2009; 

MILAGRES et al., 2010, 2013; DANTAS-TORRES et al., 2012; OGRZEWALSKA et al., 

2012b; SZABÓ et al., 2013; SILVEIRA et al., 2015; COELHO et al., 2016; MELO et al., 2016a). 

Sendo assim, o presente estudo é a primeira investigação sorológica de riquétsias do GFM 

realizada em pequenos mamíferos no bioma Pampa e na Mata Atlântica na região Sul do Brasil.  

Obtivemos 33,5% (55/164) dos pequenos mamíferos amostrados na Mata Atlântica 

(Parque Estadual do Turvo) sororreativos na RIFI, para riquétsias do GFM e R. bellii, já para a 

área endêmica, com características fitofisionômicas de Mata Atlântica (Cerro Largo), 40% 

(16/40) dos roedores e marsupiais amostrados foram soropositivos frente a pelo menos um dos 

seis antígenos estudados, assim como exposto nas Tabelas 4 e 5. No entanto apesar do percentual 

de animais soropositivos da área endêmica ter sido superior aos animais capturados na Mata 

Atlântica, sugerindo assim um maior contato com bioagentes pertencentes ao GFM dos pequenos 

mamíferos de Cerro Largo (área endêmica), estes valores não apresentaram diferença estatística 

(p=0.51).   

Dantas-Torres et al. (2012) detectaram anticorpos reagentes frente a riquétsias em 68.8% 

(150/218) dos pequenos mamíferos coletados em um fragmento de Mata Atlântica em região não 

endêmica no nordeste brasileiro, valor este superior ao encontrado no presente estudo (33,5%). 

Fato este, que pode ser justificado pelo motivo de que na presente perquisição 14,6% dos 

roedores e marsupiais da Mata Atlântica apresentavam algum grau de ixodidose (Tabela 9), já no 

estudo de Dantas-Torres et al. (2012), 32,9% dos animais estavam parasitados por carrapatos no 

momento das coletas.  
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Pena et al. (2009) avaliando pequenos mamíferos de área não endêmica na Mata 

Atlântica de Minas gerais observaram que 32% destes animais apresentavam anticorpos frente à 

riquétsias, resultado este que se assemelha muito ao evidenciado no presente estudo (33,5%). 

Contudo, demais estudos realizados em áreas consideradas não endêmicas ou de baixa 

endemicidade sobre fragmentos de Mata Atlântica nos estados de SP e MG, demonstram que a 

soropositividade para riquétsias do GFM em pequenos mamíferos destas áreas variou de 50 a 

85% (HORTA et al., 2007; MILAGRES et al., 2013) 

Em relação aos didelfídeos amostrados, observamos que 75% (3/4) dos D. albiventris 

capturados na área endêmica foram positivos na RIFI para riquétsias, onde 50% (2/4) 

apresentaram reação homóloga para R. parkeri (Tabela 5). Na Mata Atlântica 28,6% (2/7) dos 

soros de D. aurita foram positivos na RIFI para riquétsias e ambos também apresentaram reação 

homóloga para R. parkeri (Tabela 4). Quando analisamos somente a sorologia nos didelfídeos foi 

possível constatar que 75% destes animais foram positivos na área endêmica em contraste aos 

28,6% de positivos encontrados na área não endêmica no fragmento de Mata Atlântica. Horta et 

al. (2007) demonstraram através da sorologia de didelfídeos amostrados em áreas endêmicas e 

não endêmicas para R. rickettsii, no estado de SP, que até 78,6% dos animais provenientes de 

áreas endêmicas foram positivos na RIFI para riquétsias pertencentes ao GFM, frente aos 50% de 

positivos oriundos da área não endêmica. Entretanto, Melo et al. (2016a) pesquisando anticorpos 

reagentes à R. rickettsii em gambás (D. aurita e D. albiventris) capturados em oito cidades do 

estado de São Paulo, cinco não endêmicas para FMB e 3 endêmicas, verificaram que 41% (9/22) 

dos animais oriundos de área não endêmica apresentavam anticorpos para R. rickettsii contra os 

26,4% (23/87) dos soropositivos na área endêmica.  

Estudos sorológicos em didelfídeos são relevantes para melhor entendermos a 

epidemiologia da FMB em determinadas áreas, visto que estes animais podem agir como 

hospedeiros amplificadores de espécies patogênicas de riquétsias para o homem, como R. 

rickettsii e R. parkeri nas populações de carrapatos, sendo também constantemente encontrados 

parasitados por carrapatos em áreas endêmicas para FMB e em muitas situações são os pequenos 

mamíferos que apresentam o maior grau de ixodidose na natureza (HORTA et al., 2009; 

SPONCHIADO et al., 2015).  

Szabó et al. (2013) coletando pequenos mamíferos em áreas endêmicas para riquetsiose 

causada pela Rickettsia sp. cepa Mata Atlântica constataram que 56% (28/50) do total de 
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pequenos mamíferos capturados foram soropositivos para pelo menos um dos cinco antígenos de 

riquétsia testados. Entretanto, em um estudo realizado em fragmentos de Mata Atlântica no 

estado de SP, comparando locais considerados áreas endêmicas e não endêmicas para FMB 

causada por R. rickettsii, Ogrzewalska et al. (2012b) demonstraram que contrariamente do que foi 

verificado na sorologia dos cães, uma maior positividade nos pequenos mamíferos amostrados 

nas áreas endêmicas em relação as não endêmicas não foi evidenciada. Os resultados 

supracitados, por outros autores, geram questionamentos e dúvidas em relação a interpretação dos 

percentuais de soropositivos para riquétsias do GFM nas populações de pequenos mamíferos 

silvestres, quando comparamos áreas endêmicas e não endêmicas, incitando assim a necessidade 

de mais estudos neste quesito, para assim melhor entendermos a real importância dos animais 

silvestres na manutenção do ciclo natural das riquétsias.  

Em uma área endêmica para Febre Maculosa da Mata Atlântica no estado de SP, um 

estudo sugeriu que o roedor da espécie E. russatus estaria agindo como hospedeiro amplificador 

de Rickettsia sp. cepa Mata Atlântica, em populações de A. ovale. Pois além deste roedor ter sido 

a espécie com maior número de captura entre os roedores, 30% (6/20) dos animais estavam 

infestados por imaturos de A. ovale e ainda 29,4% (5/17) foram positivos na RIFI para pelo 

menos um dos antígenos de riquétsia testados do GFM, onde três destes apresentaram reação 

homóloga para R. parkeri, assim como já mencionado a cepa Mata Atlântica está 

filogeneticamente próxima à R. parkeri (SPOLIDORIO et al., 2010; SZABÓ et al., 2013). 

Krawczak e Labruna (2012) demonstraram que E. russatus pode agir como hospedeiro 

amplificador de Rickettsia sp cepa Mata Atlântica no A. ovale. Neste mesmo sentido, notamos 

que o roedor da espécie A. montensis foi o mais frequente na área endêmica para FMB no RS, e 

44,8% (13/29) destes roedores foram soropositivos para pelo menos um dos seis antígenos de 

riquétsias empregados na RIFI e além disto 14% (4/29) estavam infestados por imaturos de A. 

ovale (Tabela 10), dentre as três espécies de roedores capturadas na área (A. montensis, S. 

angouya e O. nigripes) somente A. montensis estava parasitado por carrapatos. Portanto, 

sugerimos que assim como E. russatus na Mata Atlântica de SP, A. montensis pode estar agindo 

como hospedeiro amplificador de Rickettsia sp. cepa Mata Atlântica no A. ovale no estado do RS. 

Porém estudos são necessários para comprovar a veracidade desta hipótese aqui observada. 

No Parque Estadual do Espinilho, fragmento do Pampa aqui estudado, somente 2,9% 

(1/34) dos pequenos mamíferos capturados apresentaram anticorpos que reagiram somente para 
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R. rickettsii e R. rhipicephali. Curiosamente o animal que reagiu positivamente na RIFI pertencia 

a espécie C. aperea e foi coletado de forma fortuita da boca de um cão que caçava dentro do 

perímetro do parque. Já Coelho et al. (2016) em uma área do Cerrado, bioma este que mais se 

assemelha ao Pampa, detectaram a partir da RIFI que 16,8% (70/416) dos pequenos mamíferos 

coletados apresentavam anticorpos reativos para pelo menos um dos antígenos do GFM e/ou R. 

bellii testados.  

A baixa frequência de animais soropositivos frente a antígenos de riquétsias para o 

fragmento do Pampa, aqui analisado, pode ser atribuída ao fato de que na área estudada a 

ixodidose seja muito baixa nas populações de pequenos mamíferos, fato que evidenciamos no 

momento das coletas onde nenhum pequeno mamífero do Pampa foi encontrado parasitado por 

carrapatos, assim como discutido no item 6.3. Justificando assim a baixa frequência de animais 

soropositivos para riquétsias do GFM encontrada nos pequenos mamíferos coletados no bioma 

Pampa. Corroborando com isto, podemos citar o estudo de Coelho et al. (2016), realizado no 

Cerrado, onde 16,8% (70/416) dos pequenos mamíferos foram sororreagentes para antígenos de 

riquétsias, porém no mesmo trabalho os autores constataram que 11,5% (48/416) dos pequenos 

mamíferos estavam parasitados por ixodídeos.  

6.8 Sororreatividade frente a antígenos de riquétsias em cães coletados em fragmentos 

dos biomas Mata Atlântica, Pampa e área endêmica para FMB no RS  

Nas Américas uma das primeiras correlações no uso de cães como sentinelas para Febre 

Maculosa (FM) foi apontada no estudo de Shepard e Topping (1946), os autores observaram altos 

títulos para riquétsias na sorologia de cães em áreas sabidamente endêmicas para FM nos Estados 

Unidos. Desde então, nos EUA outros estudos têm indicado que o cão pode ser usado como 

sentinela de FM para populações humanas, sugerindo que FM em cães podem premeditar casos 

humanos. Portanto a sorologia em populações caninas serviria de alerta à população humana em 

relação a circulação de bioagentes transmitido por carrapatos na área (PADDOCK et al., 2002; 

NICHOLSON et al., 2010). 

Rickettsia conorii agente da Febre Maculosa do Mediterrâneo também conhecida como 

Febre Botonosa ou ainda Febre Maculosa Israelense, que têm como principal vetor o R. 
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sanguineus, pode usar o cão como um reservatório, já que recentemente Levin, Killmaster e 

Zemtsova (2012) demonstraram que cães são capazes de se infectar com R. conorii a partir da 

picada de carrapatos R. sanguineus infectados, atuando também como fonte de infecção desta 

riquétsia para populações de R. sanguineus não infectadas. Demonstrando assim pela primeira 

vez que os cães atuam como reservatórios competentes de R. conorii. 

Magalhães (1957) no Brasil sugeriu pela primeira vez a importância do cão na 

epidemiologia do tifo exantemático neotrópico do Brasil, assim como era chamada a FMB na 

época. Desde então outros autores sugerem que o cão possa ser usado, em determinadas 

situações, como sentinela para FMB servindo de alerta para os sistemas de vigilância e 

estimulando atitudes na prevenção de casos humanos, já que em algumas circunstâncias cães e 

seus ectoparasitas são responsáveis pela manutenção do ciclo enzoótico peridomiciliar de 

Rickettsia spp., onde o cão assume o papel de transportador de carrapatos possivelmente 

infectados do ambiente natural (mata) para dentro das habitações humanas (GAZETA et al., 

2009; OGRZEWALSKA et al., 2012b; SZABÓ; PINTER; LABRUNA, 2013).  

Rozental et al. (2015) propõem pela primeira vez que a FMB possa ser uma doença de 

caráter ocupacional, pois a proximidade do homem com animais infestados com carrapatos 

aumentaria o risco de casos de FMB. Neste mesmo estudo os autores verificaram através da 

sorologia que 97,5% (114/117) dos cães residentes de um abrigo de animais na cidade do Rio de 

Janeiro, local onde cinco funcionários tinham vindo a óbito com diagnóstico de FMB, 

apresentavam anticorpos frente à R. rickettsii. Alertando assim, para a importância do controle de 

carrapatos em canis, abrigo de animais, pet shops e clínicas veterinárias visando a manutenção do 

bem-estar e integridade física dos funcionários que trabalham nestes setores.  

Diversos estudos sorológicos buscando analisar a frequência de anticorpos frente a 

antígenos de riquétsias do GFM têm sido realizados em cães no Brasil, abrangendo áreas 

endêmicas e não endêmicas, estudos já foram realizados em cães que habitavam áreas dos 

biomas, Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal ou seja todos os biomas 

no país já foram estudados (LABRUNA et al., 2007a; SAITO et al., 2008; GAZETA et al., 2009; 

MELO et al., 2011a; OGRZEWALSKA et al., 2012b; BARBIERI et al., 2014; SOARES et al., 

2014; ARAES-SANTOS et al., 2015; COSTA et al., 2015; SILVEIRA et al., 2015).  

Piranda et al. (2008) inoculando R. rickettsii cepa Taiaçu (PINTER; LABRUNA, 2006) 

em cães, verificaram que os mesmos mantiveram uma estabilidade na resposta imunológica por 
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no mínimo seis meses, neste período títulos de anticorpos ≥2048 foram detectados a partir da 

RIFI frente à R. rickettsii. Um experimento semelhante foi realizado nos Estados Unidos, onde R. 

rickettsii cepa Sheila Smith foi inoculada em cães da raça Beagle, sendo que os autores 

verificaram que os cães apresentaram anticorpos detectáveis pela RIFI até um ano após a primo-

infecção e notaram que esta imunidade foi capaz de proteger os cães frente a uma reexposição a 

R. rickettsii (KEENAN et al., 1977). Entretanto não existe nenhum estudo que determinou por 

quanto tempo (superior a um ano) anticorpos seriam detectáveis no soro de cães após uma 

infecção primária com riquétsias.  

Diante do acima exposto, o que demonstra a extrema importância da realização da 

sorologia de cães para riquétsias do GFM, realizamos a RIFI frente a seis antígenos de riquétsias 

do soro de cães coletados em fragmentos de Mata Atlântica e Pampa não endêmicos para FMB e 

uma área de transição entre os biomas considerada endêmica para FMB no RS, como 

demonstrado na Figura 4. Sendo assim, verificamos que 8,3% (3/36), 13,9 (5/36) e 20,4 (28/137) 

dos cães amostrados na Mata Atlântica, Pampa e área endêmica, respectivamente, foram 

sororreativos para pelo menos um dos seis antígenos avaliados (Tabela 6). Apesar da área 

endêmica ter apresentado um percentual superior de cães soropositivos, em relação as demais 

áreas, diferença estatisticamente significativa analisando a positividade entre os cães das áreas 

estudadas não foi evidenciada (P = 0.1496). 

 Labruna et al. (2007a) e Soares et al. (2014) realizando RIFI de soros de cães coletados 

em áreas rurais e urbanas no bioma Amazônia, detectaram que de 3 a 11,6% dos cães foram 

soropositivos frente a antígenos de riquétsias. Em área também não endêmica sobre o bioma 

Cerrado, no Maranhão, Costa et al. (2015) constataram que 18,9% (61/322) dos cães foram 

positivos na RIFI para riquétsias. Na Caatinga sobre o estado de Pernambuco e Bahia mais uma 

vez em áreas consideradas não endêmicas para FMB, uma análise através da sorologia de 504 

soros de cães frente a antígenos de riquétsias pertencentes ao GFM, constatou que 12,1% 

(61/504) destes animais haviam tido contato com alguma espécie de riquétsia (ARAES-SANTOS 

et al., 2015). Já em um estudo realizado em duas cidades consideradas áreas de baixa 

endemicidade para FMB, sobre a Mata Atlântica de Minas Gerais, foi encontrado uma frequência 

de 8,33 a 20,9% de anticorpos reagentes a antígenos de riquétsia nas populações de cães 

pesquisadas (MILAGRES et al., 2010). Sobre a Mata Atlântica do estado do Paraná em região 
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não endêmica para FMB 2,7% (2/73) do soro de cães expostos a antígenos de riquétsias do GFM 

foram positivos na RIFI.  

Estudos comparando a frequência de anticorpos para riquétsias do GFM entre áreas 

endêmicas e não endêmicas para R. rickettsii, em fragmentos da Mata Atlântica e Cerrado, em 

cães amostrados no estado de SP, evidenciaram que nas áreas não endêmicas o percentual de 

animais soropositivos variou de 0 a 20%, já para áreas endêmicas a soropositividade encontrada 

nos cães foi de 20 a 69,2% (HORTA et al., 2004, 2007; SANGIONI et al., 2005; 

OGRZEWALSKA et al., 2012b). Apesar de não termos encontrado diferenças estatísticas no 

presente estudo entre as áreas avaliadas, nossos resultados onde cães da área endêmica 

apresentaram um percentual superior de soropositivos em relação as áreas não endêmicas 

corroboram com os estudos anteriormente citados.  

Entre os 20,4% dos cães soropositivos na área endêmica, frente aos antígenos de riquétsia 

analisados, 57,1% (16/28) apresentaram reação homóloga para R. parkeri (Tabela 6), o que 

corresponde com a infecção de Rickettsia sp. cepa Mata Atlântica detectada nos A. ovale desta 

área, assim como já mencionada a cepa Mata Atlântica está filogeneticamente próxima de R. 

parkeri. Deste modo, cabe destacar que A. ovale foi a única espécie de carrapato encontrada 

parasitando cães na área endêmica e este ixodídeo é incriminado como vetor de Rickettsia sp. 

cepa Mata Atlântica no Brasil (SPOLIDORIO et al., 2010; KRAWCZAK et al., 2016a).  

Szabó et al. (2013) e Barbieri et al. (2014) demonstraram que 88,6% e 67,3%, 

respectivamente, de cães amostrados em áreas endêmicas para Febre Maculosa da Mata 

Atlântica, nos estados de SP e SC, foram soropositivos para riquétsias do GFM. Apesar destes 

resultados terem sido superiores aos 20,4% de positividade detectada nos soros dos cães 

coletados no presente estudo, nenhum deles superou o percentual de 57,1% de homologia para R. 

parkeri entre os animais soropositivos, assim como evidenciado na presente análise, pois Szabó 

et al. (2013) detectaram 25% (7/28) dos cães oriundos da área de SP com homologia para R. 

parkeri, já Barbieri et al. (2014) em SC observaram homologia para esta mesma riquétsia em 

42,8% (15/35) dos animais soropositivos.  

Nossos resultados corroboram com um estudo que amostrou cães exatamente na mesma 

área endêmica (Cerro Largo-RS), aqui estudada, logo após um caso de Febre Maculosa ter sido 

comprovado na área, os autores constataram que 22,3% (6/27) dos cães apresentavam anticorpos 

para riquétsias do GFM, na ocasião homologia para R. parkeri também foi observada em 33,3% 
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(2/6) dos positivos, destacando que o intervalo entre as coletas do presente estudo e o anterior foi 

de seis anos (SANGIONI et al., 2011). 

Saito et al. (2008) amostrando soro de cães em 33 áreas, de 10 cidades, no bioma 

Pampa, observaram que 42,4% (165/389) dos animais possuíam anticorpos frente a antígenos de 

riquétsias e destes 60,6% (100/165) evidenciaram reação homóloga para R. parkeri. No presente 

estudo 13,9% (5/36) dos cães oriundos do Pampa foram positivos na RIFI frente a antígenos de 

riquétsias, dos quais 80% (4/5) apresentaram reação homóloga para R. parkeri, entretanto R. 

parkeri e Rickettsia sp. Mata Atlântica não foram detectadas infectando carrapatos na área.  

Arrais (2013) analisando soros de lobos-guará obteve resultados semelhantes aos 

observados no presente estudo, onde muitos animais com sorologia positiva para riquétsias 

apresentaram reação homóloga para R. parkeri porém a população de A. tigrinum encontrada 

parasitando estes animais estava infectada com Candidatus R. andeanae, indicando assim uma 

possível reação cruzada na sorologia entre estas duas bactérias.  

Interessantemente em área não endêmica para FMB no Pantanal do Mato Grosso, Melo et 

al. (2011a) observaram que 47,5% (152/320) dos cães coletados foram soropositivos frente a 

antígenos de riquétsias, contrariando os resultados encontrados nos estudos supracitados, em que 

regiões não endêmicas para FMB demonstraram baixa prevalência de anticorpos frente a 

antígenos de riquétsias. Porém esta soropositividade elevada encontrada no estudo de Melo et al. 

(2011a) pode ser justificada pelo fato de que os cães neste estudo estavam constantemente 

parasitados por A. sculptum, na mesma área de estudo ixodídeos desta espécie tem sido 

encontrados infectados com Candidatus R. amblyommii (MELO et al., 2016b), o que 

corresponde com a sorologia evidenciada por Melo et al. (2011a), pois quando o soro dos cães 

coletados naquele estudo foram expostos ao antígeno de Candidatus R. amblyommii altos títulos 

foram observados. Diante deste fato, ressaltamos que a interpretação de estudos 

soroepidemiológicos em cães para riquétsias do GFM devem ser cuidadosamente analisados, 

levando sempre em consideração a ixodofauna existente na área, as espécies de riquétsias 

circulantes nestas populações de carrapatos e as características ambientais da área, fatores 

bióticos e abióticos devem ser analisados, evitando assim um possível equívoco na interpretação 

dos dados, pois se não visualizarmos os resultados com uma visão holística certamente 

cometeremos erros de interpretação.   
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7 CONCLUSÃO  

A partir dos resultados adquiridos no presente estudo é possível concluir que:  

 

- Candidatus R. andeanae, Candidatus R. amblyommii, R. bellii, Rickettsia sp. cepa Mata 

Atlântica e R. rhipicephali foram detectadas pela primeira vez no RS.  

 

- A. brasiliense foi detectado pela primeira vez infectado com riquétsia, na ocasião detectamos 

Candidatus R. amblyommii infectando esta espécie de ixodídeo. 

 

- Foi descrito A. yucumense, como uma nova espécie de ixodídeo. 

 

- Pela primeira vez foi encontrada uma riquétsia infectando A. yucumense, R. rhipicephali estava 

infectando esta espécie de carrapato.  

 

- Candidatus R. asemboensis foi descrita pela primeira vez infectando pulgas do gênero 

Ctenocephalides no Brasil. 

 

- Rickettsia sp. cepa Mata Atlântica é o provável agente dos casos de FMB para o estado do Rio 

Grande do Sul.  

 

- R. bellii foi isolada pela primeira vez de carrapatos coletados no estado do Rio Grande do Sul.  

 

- Rickettsia spp. está (ou esteve) circulando numa prevalência ≥ a 10% na população de cães 

amostrados na Mata Atlântica e Pampa. 

 

- A frequência de anticorpos frente à Rickettsia spp. nos cães da área endêmica foi de 20,4%. 

 

- Pequenos Mamíferos dos fragmentos de Mata Atlântica, Pampa e área endêmica para FMB no 

RS estão ou estiveram expostos a bactérias do gênero Rickettsia, sinalizando que estes animais 

foram espoliados por ectoparasitas infectados por estes bioagentes.  
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ANEXO  
 

 

Região e UF 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Região Norte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Rondônia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Acre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amazonas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roraima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pará 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amapá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tocantins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Região Nordeste 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 2 3 2 3 0
Maranhão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piauí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceará 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 2 3 0
Rio Grande do Norte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paraíba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pernambuco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alagoas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergipe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0
Região Sudeste 41 25 20 54 76 90 62 57 50 78 77 104 90 77 87 122 5
Minas Gerais 23 9 10 9 24 11 18 13 11 9 10 13 7 14 10 14 0
Espírito Santo 2 0 0 13 11 0 0 3 1 0 4 7 5 4 1 4 0
Rio de Janeiro 0 1 1 2 0 24 7 10 7 8 5 13 4 4 13 14 1
São Paulo 16 15 9 30 41 55 37 31 39 61 58 71 74 55 63 90 4
Região Sul 0 0 0 6 8 39 22 33 27 41 27 28 41 35 45 22 8
Paraná 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 3 2 4 2 2 5 0
Santa Catarina 0 0 0 6 8 36 21 29 25 38 24 25 37 31 42 16 8
Rio Grande do Sul 0 0 0 0 0 3 0 2 0 2 0 1 0 2 1 1 0
Região Centro-Oeste 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 1 2 4 1
Mato Grosso do Sul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Mato Grosso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Goiás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 4 1
Distrito Federal 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brasil 41 25 20 60 84 130 85 91 77 121 106 132 135 116 136 152 14
Fonte: Sinan - atualizado em 27/04/2016

*Dados sujeitos à revisão

Casos confirmados de febre maculosa. Brasil, Grandes Regiões e Unidades Federadas. 2000 a 2016*




