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RESUMO 

 

 

BARBIERI, A. R. M. Aspectos epidemiológicos da febre maculosa da Mata 
Atlântica em um foco endêmico no município de Blume nau, Santa Catarina.  
[Epidemiological aspects of Atlantic Rainforest spotted fever in an endemic area of 
Blumenau, Santa Catarina, Brazil]. 2012. 91 p. Dissertação (Mestrado em 
Epidemiologia Experimental Aplicada às Zoonoses) – Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 

 

 

O gênero Rickettsia compreende bactérias intracelulares obrigatórias patogênicas e 

não patogênicas. A principal espécie patogênica no novo mundo é Rickettsia 

rickettsii transmitida por carrapatos do gênero Amblyomma. Além de R. rickettsii, 

outra riquetsiose, causada por Rickettsia parkeri, apresenta sintomatologia branda e 

foi recentemente descrita causando doença na América do Sul. No Brasil casos 

clínicos ocasionados por R. parkeri foram notificados na Bahia e em São Paulo. O 

presente trabalho foi realizado em uma área endêmica para Febre Maculosa na Vila 

Itoupava, Município de Blumenau, Santa Catarina. Esta área apresenta 

características de área peri - urbanas inserida em fragmentos de Mata Atlântica. 

Amostras de sangue de humanos e de cães foram colhidas para pesquisa de 

anticorpos anti-riquétsias através da reação de imunofluorescência indireta (RIFI). 

Os carrapatos removidos dos cães foram identificados e submetidos às técnicas de 

hemolinfa e shell vial para o isolamento do agente e reação em cadeia pela 

polimerase (PCR) e sequenciamento de DNA dos isolados obtidos e amostras 

diretas para a identificação do agente circulante na região. Das 15 amostras de soro 

humano, 7 foram positivas (46,67%), apresentando sororeatividade de 26,67%, 

26,67%, 20%, 40%, 13,34% e 6,67% para R. rickettsii, R. parkeri, R. rhipicephali, R. 

amblyommii, R. bellii e R. felis, respectivamente. Das 52 amostras de cães 35 foram 

positivas (67,31%), apresentando sororeatividade de 50%, 57,70%, 44,23%, 

48,08%, 25% e 26,93% para R. rickettsii, R. parkeri, Rickettsia rhipicephali, 

Rickettsia amblyommii, Rickettsia bellii e Rickettsia felis, respectivamente.  Dentre os 

53 cães pesquisados 21 apresentavam carrapatos, resultando em uma frequência 

de infestação de 39,62%. Três espécies de carrapatos foram identificadas dentre os 

153 coletados, sendo 95 da espécie Amblyomma ovale, 52 Amblyomma aureolatum 



e 6 Rhipicephalus sanguineus. Após a técnica de hemolinfa e Shell vial, foi realizado 

com sucesso o isolamento de R. parkeri cepa Mata Atlântica em A. ovale e A. 

aureolatum e foram caracterizadas pelos genes gltA, ompA, ompB e htrA. Nas 

amostras diretas de A. ovale e A. aureolatum observou-se, respectivamente, 7,79% 

e 10% de positividade para ambos os genes gltA e ompA. Os produtos amplificados 

dos isolados e amostras diretas foram seqüenciadas e apresentaram 100% de 

similaridade com R. parkeri cepa Mata Atlântica. Foram realizadas análise descritiva, 

teste de Qui-quadrado, teste exato de Fisher e regressão logística, pelo método 

forward selection, quando necessários. Os resultados mostraram que a única 

variável independente significativa foi “tempo na mata”, sendo que os cães que 

frequentavam a mata tinham 19,286 mais chances de apresentar sorologia positiva 

para riquétsias, quando confrontados com cães que não frequentavam a mata. 

Conclui-se neste trabalho que o agente R. parkeri cepa Mata Atlântica está presente 

no local estudado e pode ser o provável causador da Febre Maculosa na região. 

Apenas a variável independente “tempo na mata” apresentou significância 

estatística, e de acordo com os resultados desta pesquisa, a alteração exclusiva 

desta variável poderia reduzir em até 19,28 vezes as chances de um cão se infectar 

com R. parkeri cepa Mata Atlântica. 

 

Palavras-chave: Febre maculosa. Santa Catarina. Epidemiologia. Rickettsia parkeri. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

BARBIERI, A. R. M. Epidemiological aspects of Atlantic Rainforest spot ted fever 
in an endemic area of Blumenau, Santa Catarina, Bra zil.  [Aspectos 
epidemiológicos da febre maculosa da Mata Atlântica em um foco endêmico no 
município de Blumenau, Santa Catarina]. 2012. 91 p. Dissertação (Mestrado em 
Epidemiologia Experimental Aplicada às Zoonoses) – Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 

 

 

The genus Rickettsia comprises pathogenic and non pathogenic obligate intracellular 

bacteria. The main pathogenic species in the New World is Rickettsia rickettsii 

transmitted by ticks of Amblyomma genus. Apart of R. rickettsii, another riquetsiosis 

caused by Rickettsia parkeri, with mild symptoms, was recently described in South 

America. In Brazil clinical cases caused by R. parkeri were notified in Bahia and São 

Paulo. This study was conducted in a spotted fever endemic area in Vila Itoupava, 

Blumenau, State of Santa Catarina, Brazil. This area has a periurban characteristics 

inserted in fragments of Atlantic rainforest. Blood samples were collected from 

humans and dogs to be tested by immunofluorescence assay (IFA) against rickettsial 

antigens. Ticks removed from dogs were identified and submitted to hemolymph test 

and shell vial attempting to isolate rickettsiae. Polymerase chain reaction (PCR) and 

DNA sequencing of rickettsial gene fragments were performed on the rickettsial 

isolates and also directly on tick samples. Of the 15 human sera 7 were IFA positive 

(46.68%), with seroreactivity of 26.67%, 26.67%, 20%, 40%, 13.34% and 6.67% for 

R. rickettsii, R. parkeri, Rickettsia rhipicephali, Rickettsia amblyommii, Rickettsia bellii 

and Rickettsia felis, respectively. Of the 52 samples collected from dogs 35 were IFA 

positive (67.31%), with seroreactivity of 50%, 57.70%, 44.23%, 48.08%, 25% and 

26.93% for R. rickettsii, R. parkeri, R. rhipicephali, R. amblyommii, R. bellii and R. 

felis, respectively. Ticks were collected from 21 (39.62%). Three tick species were 

identified among 153 specimens collected: 95 Amblyomma ovale, 52 Amblyomma 

aureolatum and 6 Rhipicephalus sanguineus. After hemolymph and shell vial 

techniques, R. parkeri strain Atlantic rainforest was successful isolated from A. ovale 

and A. aureolatum ticks, and further characterized by DNA sequencing of fragments 

of the rickettsial genes gltA, ompA, ompB and htrA. Overall, 7.79% of A. ovale and 



10% of A. aureolatum ticks were PCR-positive for both gltA and ompA genes. DNA 

sequences generated from the PCR products of these ticks presented 100% of 

similarity with R. parkeri strain Atlantic rainforest. Descriptive analysis, Chi-square, 

Fisher’s exact test and logistic regression (forward selection method) were used 

when necessary. The unique significant independent variable was “time spent in the 

forest”, being that dogs visiting the forest had up to 19.286 higher chances of being 

IFA positive for riquettsia than dogs that did not visit the forest. In conclusion, the 

agent R. parkeri strain Atlantic rainforest is present in the study area and may be the 

cause of spotted fever in the area. The independent variable “time spent in the forest” 

had  statistical significance and, according to the results of this research, changing 

this variable only could reduce up to 19.28 times the chances of a dog being infected 

with R. parkeri strain Atlantic rainforest. 

 

Keywords: Spotted fever. Santa Catarina. Epidemiology. Rickettsia parkeri. 
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1 INTRODUÇÃO E REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

A Febre Maculosa, ou febre do carrapato, é uma zoonose de difícil 

diagnóstico por ser confundida com outras doenças de fácil resolução, como a gripe, 

por apresentar sinais iniciais inespecíficos. Os agentes causadores pertencem ao 

gênero Rickettsia, que compreendem bactérias intracelulares obrigatórias, gram-

negativas, que se multiplicam com divisão binária nas células de seus hospedeiros. 

Apresentam pleomorfismo cocobacilar, com uma parede complexa contendo ácido 

murânico, e estrutura interna composta de ácidos nucléico e ribonucléico 

(HOOGSTRAAL, 1967). Pertencem à família Rickettsiaceae e à ordem Rickettsiales 

(RAOULT; ROUX, 1997), sendo a R. rickettsii a espécie mais patogênica 

(LABRUNA, 2009a). Na Colômbia, Panamá, México e Costa Rica esta mesma 

doença recebe o nome de “Fiebre Manchada”, e nos Estados Unidos é conhecida 

como “Rocky Mountain Spotted fever” (Febre maculosa das Montanhas Rochosas-

FMMR). 

O gênero Rickettsia foi criado em homenagem ao Dr. Howard Taylor Ricketts, 

que isolou o agente etiológico da FMMR e estabeleceu o papel do carrapato na 

transmissão da doença (RICKETTS, 1909). Bactérias do gênero Rickettsia foram 

divididas classicamente em três grupos, baseando-se em padrões antigênicos, 

moleculares e ecológicos: 1) grupo do tifo, composto pela Rickettsia prowazekii e 

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

respectivamente); 2) grupo da febre maculosa (GFM), que apresenta mais de 23 

espécies válidas, e a transmissão da maioria está associada a carrapatos, com 

exceção da Rickettsia felis e Rickettsia akari, transmitidas por pulgas e ácaros, 

respectivamente; 3) grupo ancestral (GA), do qual fazem parte outras espécies de 

riquétsias, tais como, Rickettsia bellii e Rickettsia canadensis (YU; WALKER, 2003). 

Weinert et al. (2009) propuseram uma nova classificação dos grupos para o 

gênero Rickettsia, baseado numa abordagem multigênica: 1) grupo do tifo, composto 

pela Rickettsia prowazekii e Rickettsia typhi; 2) grupo da febre maculosa, o maior 

grupo e representado por mais de vinte espécies; 3) grupo de transição, no qual 

estão inseridas R. akari, R. felis e R. australis; 4) grupo Canadensis, representado 
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pela espécie R. canadensis e ; 5) grupo Bellii, representado pela espécie R. bellii e 

vários outros genótipos encontrados em insetos. 

Atualmente, existem 22 espécies de riquétsias que, comprovadamente, 

causam infecções no homem (Rickettsia rickettsii, R. prowazekii, R. typhi, R. conorii 

subsp. conorii, R. conorii subsp. israelensis, R. conorii subsp. caspia, R. conorii 

subsp. indica, R. sibirica subsp sibirica, R. sibirica subsp. mongolotimonae, R. 

heilogjiangensis, R. slovaca, R. marmionii, R. raoutii, R. africae, R. parkeri, R. 

australis, R. honei, R. japonica, R. massiliae, R. aeschlimannii, R. akari e R. felis) 

(MERHEJ; RAOULT, 2011). 

Dentre as espécies de riquétsia R. rickettsii é a mais conhecida e patogênica, 

sobretudo no Brasil. Sua distribuição está restrita às Américas, com registros de 

casos confirmados no Canadá, Estados Unidos, México, Costa Rica, Panamá, 

Colômbia, Brasil e Argentina. As riquétsias são encontradas multiplicando-se em 

células endoteliais de humanos e animais e em células de diferentes tecidos de 

carrapatos, os quais são vetores da doença (WEISS; MOULTDER, 1984; YU; 

WALKER, 2003). 

As espécies R. africae, R. conorii e R. sibirica são primariamente do Velho 

Mundo. Entretanto, R. africae foi introduzida nas Ilhas do Caribe (Índias Ocidentais), 

enquanto R. parkeri é encontrada somente no Novo Mundo nas regiões central e sul 

dos EUA, bem como em algumas porções da América do Sul. As manifestações 

clínicas das quatro espécies de Rickettsia, acima citadas, são semelhantes e 

incluem formação de lesão papular típica (“tache noir”), porém, a doença produzida 

por R. conorii geralmente resulta em quadros clínicos mais severos. Considerando 

os vetores, na Europa, África e Ásia, R. conorii e R. sibirica têm sua transmissão 

relacionada principalmente aos carrapatos Rhipicephalus spp e Dermacentor spp, 

respectivamente, enquanto que R. africae é transmitida por carrapatos do gênero 

Amblyomma, assim como  Rickettsia parkeri nas Américas (GODDARD, 2003). 

Diferentes espécies de carrapatos são incriminadas como vetores das 

riquétsias nas diferentes localidades geográficas. Nos EUA, os carrapatos vetores 

são Dermacentor andersoni (Stiles), Dermacentor variabilis (Say) e Rhipicephalus 

sanguineus (Latreille) (DEMMA et al., 2005; EREMEEVA et al., 2006) . No México, 

as espécies envolvidas na transmissão são Rhipicephalus sanguineus (Latreille) e 
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Amblyomma cajennense (Fabricius, 1787) (BUSTAMANTE; VARELA, 1947), e 

Oliveira et al. (2010) consideraram, em estudo recente, o A. imitator como potencial 

vetor de R. rickettsii, ou que este esteja envolvido na manutenção da bactéria na 

natureza. No Panamá, Colômbia e Argentina o vetor conhecido é o A. cajennense 

(PATINO-CAMARGO, 1941; PADDOCK et al., 2008). No Brasil, as espécies A. 

cajennense e A. aureolatum (Pallas) são os vetores comprovados na região 

metropolitana de São Paulo (PINTER; LABRUNA, 2006), onde R. sanguineus 

também é considerado vetor suspeito (LABRUNA, 2009a). A espécie A. cajennense 

é a principal espécie de carrapato vetor na América do Sul (LABRUNA et al., 2011a). 

R. parkeri foi recentemente reconhecida como patogênica para humanos 

(PADDOCK et al., 2004), embora tenha sido isolada muitos anos antes por R. R. 

Parker de carrapatos da espécie Amblyomma maculatum (Koch, 1844), nos Estados 

Unidos da América (EUA) (PARKER, 1939). Neste mesmo país existem vários casos 

confirmados de febre maculosa causados pela R. parkeri, onde ela é transmitida 

pelo A. maculatum (LABRUNA, 2009a), que deu nome ao grupo do A. maculatum, 

do qual também fazem parte as espécies A. triste Koch, 1844 e A. tigrinum Kock, 

1844 (ESTRADA-PEÑA et al., 2005). Na América do Sul, R. parkeri foi encontrada 

infectando carrapatos da espécie A. triste no Uruguai (VENZAL et al., 2004; 

PACHECO et al., 2006),  na Argentina (NAVA et al., 2008; ROMER et al., 2011) e no 

Brasil (SILVEIRA et al., 2007). Também foi identificada em casos clínicos de 

humanos (CONTI-DÍAZ, 2003; CONTI-DÍAZ et al., 2009) e em biopsia de escara de 

inoculação (NAVA et al., 2008; ROMER et al., 2011). 

No município de Paulicéia, no Estado de São Paulo, foi realizado um estudo 

que demonstrou infecção por R. parkeri em aproximadamente 10% dos carrapatos 

Amblyomma triste (SILVEIRA et al., 2007), e sugere que a infecção humana por esta 

bactéria talvez não seja diagnosticada por apresentar-se de forma branda, sem 

letalidade, dificultando ainda mais o diagnóstico, ou pela reação cruzada com R. 

rickettsii quando realizados testes sorológicos para diagnóstico (LABRUNA, 2009a). 

No Brasil, o hospedeiro primário para o estágio adulto de A. triste é o cervo do 

Pantanal, entretanto os hospedeiros para as fases imaturas permanecem 

desconhecidos (SILVEIRA et al., 2007). 
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No Brasil, R. parkeri foi encontrada em A. cooperi (LABRUNA et al., 2004b), 

A. triste (SILVEIRA et al., 2007), A. ovale (SABATINI et al., 2010; MEDEIROS et al., 

2011; SZABÓ et al., 20121), A. dubitatum (LABRUNA et al., 2004b), A. nodosum 

(OGRZEWALSKA et al., 2009a), R. sanguineus e A. aureolatum (MEDEIROS et al., 

2011). 

Uma vez transmitida pelo carrapato, o período médio de incubação da febre 

maculosa é de 5-7 dias. As manifestações clínicas iniciais da riquetsiose causada 

por R. rickettsii são inespecíficas como febre alta, mialgia, dor abdominal, calafrios e 

cefaléia. Com a evolução da doença aparecem erupções cutâneas (máculas) e 

hemorragias devido ao quadro de vasculite, com a invasão das células endoteliais 

pelas bactérias (WOODWARD, 1984). 

A febre maculosa é relatada no Brasil desde 1920 e a letalidade em casos 

não tratados pode chegar a mais de 80% (GALVÃO, 1996). No estado de São 

Paulo, a letalidade está ao redor de 35-40% nos últimos 20 anos. Angerami et al. 

(2006), em estudo retrospectivo, avaliaram os principais sinais clínicos de pacientes 

atendidos no Hospital das Clínicas da UNICAMP em Campinas-SP, com diagnóstico 

confirmado de febre maculosa por R. rickettsii. Os mesmos autores observaram que 

100% dos pacientes apresentaram febre e sinais gerais como mialgia, cefaléia, 

vômito e dor abdominal em 80%, 60%, 42% e 32% dos pacientes, respectivamente. 

A sintomatologia mais severa estava associada a casos fatais, incluindo icterícia 

(52%), acometimento do sistema nervoso central (43%), dificuldades respiratórias 

(37%), insuficiência renal (35,3%) e diferentes graus de hemorragia em 69,5% dos 

pacientes. 

Casos confirmados de febre maculosa por R. rickettsii tem sido relatados em 

São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia (SILVA; GALVÃO, 

2004; LABRUNA et al., 2011a). Recentemente, a partir de 2003, foram 

diagnosticados os primeiros casos de febre maculosa por sorodiagnóstico no Estado 

de Santa Catarina (região de Blumenau) (MADEIRA; WIESBRICH, 2004), em 2005 

                                                           
1 SZABÓ, M. P. J.; NIERI-BASTOS, F. A.; SPOLIDORIO, M. G.; MARTINS, T. F.; BARBIERI, A. M.; 
LABRUNA, M. B. In vitro isolation and ecological aspects of the Atlantic rainforest Rickettsia, the 
causative agent of a novel spotted fever rickettsiosis in Brazil. In print, 2012 
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no Paraná (São José dos Pinhais) e 2007 no Rio Grande do Sul (região de Cerro 

Largo) (SANGIONI et al., 2011). 

Em 2004, somente no primeiro semestre, foram notificados 11 casos da FMB 

ocorridos na região do médio Vale do Itajaí, Santa Catarina, e na região de 

Blumenau, outros casos ocorreram na forma de surto. Após este episódio houve um 

incremento na notificação neste Estado com a confirmação de 186 casos entre 2003 

e 2011, entretanto, sem ocorrência de óbito (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011; 

SOUZA JR. et al., 20122). 

Os casos de FMB no Estado de São Paulo e de Santa Catarina quando 

comparados não apresentaram diferenças estatisticamente significativas em relação 

às manifestações clínicas, como febre, mialgia, dor abdominal, diarréia, vômito, 

prostração e hiperemia conjuntival, entretanto um sinal clínico importante presente 

nos casos de Santa Catarina é a linfoadenopatia. Devido ao fato de a FMB em Santa 

Catarina apresentar-se de forma branda, sem casos severos ou fatais, diferente do 

que acontece nos casos clínicos da região sudeste, acredita-se que o agente 

infeccioso possa ser uma riquétsia menos patogênica que R. rickettsii (ANGERAMI 

et al., 2009). 

Um relato de caso ocorrido no município de Peruíbe, região de Mata Atlântica 

de São Paulo, foi descrito por Spolidorio et al. (2010), onde através dos sinais 

clínicos, sorologia e biopsia de pele do local da picada do carrapato, confirmaram 

como agente causador da doença uma nova cepa do grupo da febre maculosa, 

denominada Rickettsia sp. cepa Mata Atlântica. Outro relato, ocorrido na Bahia, 

também associado com escara de inoculação, foi descrito por Silva et al. (2011) que 

confirmaram a infecção pelo mesmo agente identificado em Peruibe, SP, através 

dos sinais clínicos, sorologia, histopatologia, himunohistoquímica e PCR da biopsia 

da pápula e da escara de inoculação. As seqüências geradas pelas análises 

moleculares possuem valores similares para dois genes de R. africae, R. parkeri e R. 

sibirica em ambos os relatos de caso, não sendo possível a identificação da espécie 

nestes estudos. 

                                                           
2
 SOUZA JR., J. C.; GODOY, T. B.; REFOSCO, J. C.; GARCIA, B. A.; BARBIERI, A. R. M.; 

LABRUNA, M. B. Epidemiologia da febre maculosa em Blumenau, Santa Catarina – Brasil. In print 
2012 
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Com base no estudo de Spolidorio et al. (2010) e Szabó et al. (20123) 

conduziram uma pesquisa em Peruíbe – SP, e encontraram carrapatos das espécies 

A. ovale, A. brasiliense, A. naponense, A. longirostre, A. nodosum, A. cajennense, A. 

fuscum, Haemaphysalis juxtakochi e R. sanguineus. Neste estudo foi realizado o 

isolamento da bactéria em cultivo celular e posterior caracterização molecular, que 

apresentou sequência 100% similar àquela encontrada por Spolidorio et al. (2010), 

sendo identificada como R. parkeri cepa Mata Atlântica, isolada de A. ovale. 

As semelhanças entre a forma clínica apresentada em casos descritos de 

Febre Maculosa onde o agente etiológico é R. parkeri e a apresentação dos casos 

clínicos de FM em Santa Catarina fazem desta um possível agente da doença nesta 

região. Medeiros et al. (2011), realizaram estudos com carrapatos em Santa 

Catarina, e encontraram amostras positivas para R. parkeri cepa Mata Atlântica por 

detecção molecular. Estudos estão sendo realizados com soro proveniente de 

pacientes de Santa Catarina, suspeitos de FMB. A análise por Imunofluorescência 

Indireta das amostras pareadas dos pacientes demonstrou soroconversão para 

elevados títulos anti-R. rickettsii (ANGERAMI et al., 2009), entretanto esta é a única 

riquétsia testada, e sabe-se que ocorre reação cruzada com outras espécies de 

riquétsias (PHILIP; CASPER; BURGDORFER, 1978). 

Esses resultados reforçam de forma contundente o papel das riquétsias na 

etiologia da enfermidade em Santa Catarina. Entretanto, ainda não foi realizado o 

isolamento e caracterização molecular da riquétsia causadora da doença neste 

Estado, tornando-se evidente a necessidade de pesquisas mais aprofundadas com 

finalidade de isolar e identificar o agente etiológico da FMB na região, permitindo a 

realização de vigilância epidemiológica adequada, bem como desenvolvimento de 

medidas de controle de carrapatos, com o objetivo de prevenir o aparecimento da 

doença. 

 

                                                           
3 SZABÓ, M. P. J.; NIERI-BASTOS, F. A.; SPOLIDORIO, M. G.; MARTINS, T. F.; BARBIERI, A. M.; 
LABRUNA, M. B. In vitro isolation and ecological aspects of the Atlantic rainforest Rickettsia, the 
causative agent of a novel spotted fever rickettsiosis in Brazil. In print, 2012 



 

2 OBJETIVOS 

 

 

Os objetivos do presente estudo foram:  

 

� Estudar a diversidade de carrapatos que infestam animais domésticos em um 

foco endêmico de febre maculosa em Blumenau;  

 

� Pesquisar a presença de riquétsias nos carrapatos coletados através da 

técnica de Hemolinfa e Reação em Cadeia da Polimerase;  

 

� Tentativa de isolamento, cultivo e caracterização molecular de isolados de 

Rickettsia spp dos carrapatos coletados; 

 

� Determinar a presença de anticorpos anti-Rickettsia spp em soros sanguíneos 

obtidos de humanos e cães, através da Reação de Imunofluorescência 

Indireta. 

 

 

 

 

 

 





 

3 MATERIAL E MÉTODO 

 

 

 Todas as amostras foram coletadas de voluntários residentes no bairro Vila 

Itoupava, ao norte do município de Blumenau, Santa Catarina. Esta vila foi escolhida 

por se tratar da região de Blumenau com maior número de casos confirmados de 

febre maculosa nos últimos 10 anos (dados da Secretaria de Saúde do Município de 

Blumenau).  

 

 

3.1 Área de estudo 

 

O Estado de Santa Catarina localiza-se na região sul do Brasil, apresenta 

clima predominantemente subtropical úmido, com temperaturas amenas que variam 

de 13 a 25°C, e índices pluviométricos elevados dur ante o ano todo.  

O estudo foi realizado na zona peri-urbana de Blumenau, nordeste de Santa 

Catarina, (26°55'08"S e 49°03' 57"O) (Figura 1), na  mesorregião denominada Vale 

do Itajaí, onde ocorreram o maior número de casos de febre maculosa.  

Figura 1 – Localização geográfica do estado de Santa Catarina, em 
destaque o município de Blumenau – 2012 

 
Fonte: Wikimedia Commons 
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Tal mesorregião é formada pela união de 53 municípios, dentre eles 

Blumenau, que é a terceira cidade mais populosa do Estado, possuindo uma área de 

519,8 Km² e população de 309.214 habitantes, segundo (IBGE, 2010), e encontra-se 

inserida dentro da Floresta Tropical Atlântica (Figura 2). 

Figura 2– Imagens (A, B, C e D) da área onde foi realizado o estudo, mostrando a proximidade 
das residências com fragmentos de Mata Atlântica no município de Blumenau - SC – 
2012 

 

 

 

3.2 Amostragem e questionário epidemiológico 

 

 

Foi realizada amostragem de conveniência direcionada ao risco, bem como 

realizado questionário epidemiológico nas residências dos voluntários pesquisados 

(Apêndices A, B, C, D e E). Ao final da pesquisa os resultados foram entregues 

individualmente aos voluntários (Apêndice H). 
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3.3 Pesquisa da presença de riquétsias  em carrapatos 

 

 

A pesquisa de riquétsias nos carrapatos coletados foi realizada através dos 

métodos descritos abaixo. 

 

 

3.3.1 Coleta, transporte e identificação dos carrapatos 

 

 

Foram coletados manualmente carrapatos em fase parasitária, através da 

busca visual em cães. Nenhum voluntário humano apresentava parasitismo por 

carrapato no momento da pesquisa. Após a captura, os carrapatos foram colocados 

vivos em frascos plásticos identificados, um para cada hospedeiro, e mantidos em 

temperatura ambiente, dentro de recipiente plástico fechado contendo algodão 

úmido dentro, para manter a umidade, e posteriormente serem processados. 

A identificação dos carrapatos coletados foi realizada segundo a chave 

taxonômica de Aragão e Fonseca (1961), modificada por Onofrio (2006a, b). 

Os carrapatos que chegaram mortos ao laboratório, após identificação da 

espécie e contagem, foram depositados na coleção de carrapatos do mesmo. Os 

carrapatos vivos foram identificados individualmente, receberam numeração 

seqüencial e foram encaminhados para o teste de hemolinfa. Duas fêmeas 

ingurgitadas foram mantidas em B.O.D, com temperatura de 25°C e 95% de 

umidade, para realizarem oviposição e estabelecer uma colônia da região. 

 

 

3.3.2 Teste de Hemolinfa 

 

 

Todos os carrapatos adultos vivos foram submetidos ao teste de Hemolinfa, 

que consiste em um método de triagem para detecção de carrapatos infectados por 

Rickettsia (BURGDORFER, 1970). Neste, uma das patas do carrapato foi cortada no 
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seguimento distal e gotas de hemolinfa foram colhidas em lâminas de vidro, fixadas 

por calor e coradas com corantes fucsina e verde malaquita (GIMENEZ, 1964), 

sendo posteriormente examinadas ao microscópio óptico. Após a colheita da 

hemolinfa os carrapatos foram mantidos congelados a -80ºC. 

 

 

3.3.3 Técnica de isolamento em “Shell-vial” 

 

 

Com amostras positivas, e uma negativa, no teste de hemolinfa foi realizado o 

isolamento de riquétsias através da técnica de Shell-vial descrita por Marrero e 

Raoult (1989) e adaptada por Labruna et al. (2004a). Para tal, cada carrapato foi 

imerso por 10 minutos em álcool iodado e posteriormente lavado em água estéril em 

abundância. Em seguida foram triturados individualmente em 600 µL de meio de 

cultura líquido BHI (Brain Heart Infusion) estéril, dentro de microtubo de 1,5 mL. 

Posteriormente, o homogenizado foi aspirado com seringa de insulina e 200 µL foi 

inoculado em monocamada de células Vero (linhagem celular derivada do rim de 

macaco verde africano) presentes no fundo de dois tubos do tipo “Shell vial”. Esses 

tubos foram centrifugados a 700 g por 1 hora a 22oC e em seguida a monocamada 

foi lavada adicionando-se 1 mL de meio de cultivo MEM (Gibco) e aspirando-o 

gentilmente. Foi adicionado em cada tubo 1mL de MEM contendo 5% de soro fetal 

bovino e 1% de solução comercial de penicilina/estreptomicina com anfotericina B, 

com posterior incubação em estufa a 28oC. 

Após três dias o meio com antibiótico foi retirado e substituído por meio sem 

antibiótico, sendo o meio antigo checado para riquétsias. A cada três dias, uma 

pequena parte do meio contendo células em suspensão foi observada para verificar 

a presença de estruturas compatíveis com riquétsias, através da coloração de 

Gimenez (GIMENEZ, 1964; LABRUNA et al., 2004a). Quando estruturas compatíveis 

com riquétsias foram observadas, as células do fundo do tubo foram raspadas com a 

ponta de uma pipeta e inoculadas em uma garrafa de 25 cm2, também contendo 

monocamada de células Vero, na tentativa de estabelecer o isolado em laboratório. 

Quando negativos, os tubos continuavam incubados, sendo examinados a cada três 

dias, até que a monocamada estivesse naturalmente destruída. Uma vez 
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estabelecido o isolado em células Vero, este era submetido à reação em cadeia de 

polimerase (PCR), para confirmação da espécie de riquétsia conforme Labruna et al. 

(2004a). 

Após cada carrapato ter sido triturado e inoculado em células Vero, na etapa 

previamente descrita, uma alíquota desta suspensão, contendo o remanescente do 

carrapato, foi submetida à extração de DNA pelo método de GT e à PCR usando 

primers específicos, conforme Labruna et al. (2004a). 

 

 

3.3.4 Extração de DNA 

 

 

Os carrapatos com resultado negativo no teste de hemolinfa foram 

descongelados e seccionados transversalmente, onde o terço anterior foi 

processado e o restante descartado. 

A extração de DNA foi realizada de acordo com a técnica de Isotiocianato de 

Guanidina (GT) descrita por Chomkzynski (1993) e previamente modificada por 

SANGIONI et al. (2005), onde cada terço anterior dos carrapatos foram colocados 

em microtubo de 1500 µL contendo 150 µL de tampão TE (Tris HCl 10 mmol/L, 

EDTA 1 mmol/L, pH 7.4) e triturado com ponteira queimada. Em seguida foi 

homogeneizado no vortex por 10 segundos e centrifugado por 6 segundos. Foi então 

adicionado 450 µL de Isotiocianato de Guanidina, encubado por 10 minutos em 

temperatura ambiente homogeneizando brevemente no vortex a cada 2 minutos. 

Posteriormente, 100 µL de clorofórmio foi acrescentado, fazendo a inversão deste 

por algumas vezes e deixando descansar por 2 minutos. O microtubo foi então 

centrifugado a 12.000 rpm por 5 minutos para separar a fase aquosa, a qual foi 

pipetada e transferida para outro microtubo de 1500 µL previamente identificado. Foi 

incorporado à fase aquosa 600 µL de isopropanol com posterior incubação a -20ºC 

de 2 a 18 horas. Na etapa seguinte, o microtubo foi centrifugado a 12.000 rpm a 4ºC 

por 15 minutos, o sobrenadante descartado e adicionou-se 800 µL de etanol a 70%. 

Novamente o microtubo foi centrifugado a 12.000 rpm por 5 minutos a 4ºC, o 

sobrenadante desprezado e o pellet no microtubo aberto secou a 56ºC por 15 
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minutos no termobloco. O pellet foi ressuspendido em 40 µL de TE, incubando-se 

novamente, porém com o microtubo fechado, a 56ºC por 15 minutos no termobloco. 

O microtubo foi então armazenado a -20ºC até sua utilização. 

 

 

3.3.5 Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) 

 

 

A presença de riquétsia nos carrapatos coletados foi avaliada individualmente 

através da amplificação de um fragmento de 401 pb do gene citrato sintase (gltA), 

presente em todas as espécies de riquétsia, utilizando-se par de oligonucleotídeos 

iniciadores (“primers”), presente no quadro 1.  

Quadro 1 - Lista dos primers utilizados nas reações da PCR para a identificação das riquétsias nos 
carrapatos – 2012 

Gene alvo 
e pares de 

primers 

Especificidade Sequência dos primers (5’ → 3’) Fragmento 
amplificado 

(pb) 

Referência 

gltA 

CS-78 

CS- 323 

Gênero Rickettsia  

GCAAGTATCGGTGAGGATGTAAT 

GCTTCCTTAAAATTCAATAAATCAGGAT 

401 Labruna et 
al., 2004b 

ompA 

Rr 190.70 

Rr 190.701 

Grupo da Febre 
Maculosa 

 

ATGGCGAATATTTCTCCAAAA 

GTTCCGTTAATGGCAGCATCT 

632 Roux et al., 
1996; 

Fournier et 
al., 1998; 

Regnery et 
al., 1991 

ompB 

59 

807 

 

Grupo da Febre 
Maculosa 

 

CCGCAGGGTTGGTAACTGCCTTTTAGA
TTACCGCCTAA 

CCTTTTAGATTACCGCCTAA 

820 Roux; 
Raoult, 
2000 

htrA 

17K5 

17K3 

Gênero Rickettsia  

GCTTTACAAAATTCTAAAAACCATATA 

TGTCTATCAATTCACAACTTGCC 

549 Labruna et 
al., 2004a 

 

O gene da proteína externa de membrana 190-kDa (ompA), presente apenas 

nas riquétsias do GFM, foi utilizado para a confirmação da infecção nas amostras 

positivas na primeira reação, empregando-se oligonucleotídeos iniciadores Rr190.70 

e Rr190.701 que amplificam um fragmento de aproximadamente 632 pb (REGNERY 

et al., 1991; ROUX; FOURNIER; RAOULT, 1996; FOURNIER; ROUX; RAOULT, 

1998). Para cada reação eram utilizados controles negativos (água MilliQ livre de 
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DNA) e positivos (Rickettsia parkeri cepa NOD). Para a caracterização molecular, 

algumas amostras foram selecionadas e submetidas à PCR para amplificação dos 

genes ompB e htrA (proteína com 17 KDa). 

A reação de amplificação para o gene gltA foi realizada em microtubos de 

200µL adicionando 2,5µL de DNA extraído acrescido de 22,5µL de Mix (12,6µL de 

água de miliqui; 4µL de Buffer [200mM Tris pH 8.4, 500 mM Kcl, Invitrogen®]; 2,5µL 

de dNTP [Invitrogen®]; 1,25µL de cada primer; 0,75µL de Cloreto de Magnésio [50 

mM, Invitrogen®]; e 0,15µL de Taq polimerase [Invitrogen®]), para um volume total 

de 25µL de solução. O protocolo térmico utilizado para o gene gltA, realizado em 

termociclador Mastercycler Gadient (Eppendorf®), foi o seguinte: 1 ciclo à 95ºC por 5 

minutos, seguidos por 40 ciclos de 30 segundos à 95ºC, 30 segundos à 58ºC, 40 

segundos 45 à 72ºC, e 7 minutos à 72ºC. A reação de amplificação para o gene 

ompA foi realizada em microtubos de 200µL adicionando 2,5µL de DNA extraído 

acrescido de 22,5µL de Mix (10,85µL de água de miliqui; 2,5µL de Buffer [200mM 

Tris pH 8.4, 500 mM Kcl, Invitrogen®]; 5µL de dNTP [Invitrogen®]; 1,5µL de cada 

primer; 0,75µL de Cloreto de Magnésio [50 mM, Invitrogen®]; e 0,15µL de Taq 

polimerase [Invitrogen®]), para um volume total de 25µL de solução. Para o gene 

OmpA foi realizado o seguinte protocolo térmico: 1 ciclo à 95ºC por 5 minutos, 

seguidos por 35 ciclos de 40 segundos à 95ºC, 30 segundos à 58ºC, 45 segundos à 

72ºC, com extensão final por 10 minutos à 72ºC. 

Dos isolados de carrapatos obtidos em laboratório, foi feita a extração de 

DNA seguida de caracterização molecular, através de seqüenciamento de 

fragmentos dos genes gltA, ompA, ompB e htrA (17KDa), conforme previamente 

descrito (LABRUNA et al., 2004a, b). 

 

 

3.3.6 Eletroforese 

 

 

Todos os produtos da PCR foram submetidos à eletroforese horizontal em gel 

de agarose 1,5% com tampão de corrida TBE 1X pH 8,0 (44,58 M Tris-base; 0,44 M 

ácido bórico; 12,49 mM EDTA) à 110v/50mA. O gel era posteriormente corado com 
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brometo de etídio (0,5µL/mL – Invitrogen®) e visualizado sob luz ultravioleta (UV) em 

câmara escura (Alphalmager®) (SAMBROOK; FRITSCH; MANIATIS, 1989). As 

amostras que revelavam bandas de DNA na altura do controle positivo, confirmando 

a amplificação de nucleotídeos, eram consideradas positivas para a reação da PCR 

utilizada. 

 

 

3.3.7 Purificação e seqüenciamento 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 provenientes da PCR. Para tal, em microtubo identificado colocou-se 3 

µL de ExoSAP e adicionou-se 7,5 µL da amostra amplificada na PCR, em seguida 

as amostras foram colocadas no termociclador nas temperaturas de 37°C por 15 

minutos  e 80°C por mais 15 minutos. 

Após a purificação os nucleotídeos estavam prontos para serem utilizados na 

reação de seqüenciamento com o kit comercial BigDye TM Terminator (Perkin 

Elmer) de acordo com especificações do fabricante: 5µL de DNA purificado – 

concentração máxima de 100 ng, 1µL de água MilliQ, 1 µL de “Big Dye”, 1µL de 

oligonucleotídeos iniciadores específicos senso e anti-senso (5 pmoles/µL), e 2 µL 

de buffer. As amostras foram seqüenciadas em sequenciador automático modelo 

ABI 377 (Applyed Biosystem, Foster, CA), disponível no Departamento da 

FMVZ/USP de acordo com as instruções do fabricante. 

 

 

3.3.8 Análise das sequências 

 

 

As sequências obtidas foram editadas no computador usando o programa 

SeqMan (Lasergene, DNAstar, Madison, Wis.), e submetidas a analise de 



41 

 

 

similaridade através do programa Basic Local Alignment Search Tool (BLAST two 

sequences analysis) (ALTSCHUL et al., 1990) para verificar homologia com 

sequências correspondentes disponíveis no GenBank, e desta forma, efetuar a 

identificação genética dos produtos amplificados nas amostras testadas. 

 

 

3.4 Pesquisa da presença de anticorpos para riquétsias  em humanos e animais 

 

 

A presença de anticorpos para riquétsias no soro coletado de humanos e 

animais foi realizada de acordo com o método descrito abaixo. 

 

 

3.4.1 Coleta de sangue 

 

 

A coleta de sangue dos 15 humanos voluntários foi realizada por profissional 

de enfermagem, cedida pela Prefeitura de Blumenau, através de punção venosa e 

utilizando tubo seco de vácuo (sem EDTA) para colheita de sangue (VenoSafe). Tais 

amostras foram individualmente identificadas, onde o primeiro número refere-se à 

propriedade, a letra H identifica o hospedeiro (humano) e a numeração seguinte 

identifica o individuo, sequencialmente. 

A coleta de sangue dos 52 cães foi realizada com a autorização dos 

respectivos proprietários. Após prévia contenção, as amostras de sangue foram 

coletadas em tubo seco de vácuo (sem EDTA) para colheita de sangue (VenoSafe), 

e individualmente identificadas, onde o primeiro número refere-se à propriedade, a 

letra C identifica o hospedeiro (canino) e a numeração seguinte identifica o individuo, 

sequencialmente. 

Todas as amostras de sangue coletadas foram centrifugadas por 10 minutos 

para a obtenção do soro, que foi transferido para microtubo identificado, em duas 

alíquotas, e armazenado a -20ºC. 
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3.4.2 Sorologia pela Reação de Imunofluorescência Indireta (RIFI) 

 

 

Todas as amostras de soro foram submetidas à reação de imunofluorescência 

indireta (RIFI) (GALVÃO, 1996; FONSECA; MARTINS, 2007; MORAES-FILHO et al., 

2009), avaliando a quantidade de anticorpos gerados pelo estímulo de 

microorganismos durante uma infecção ativa. 

As amostras de soro foram analisadas no Laboratório de Doenças 

Parasitárias do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal 

(VPS) da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) da Universidade 

de São Paulo (USP), onde foram processadas para RIFI usando lâminas de 

antígeno produzidas no próprio laboratório, com seis riquétsias isoladas no Brasil, R. 

rickettsii cepa Taiaçu (PINTER; LABRUNA, 2006), R. parkeri cepa At24 (SILVEIRA 

et al., 2007), R. amblyommii cepa Ac37 (LABRUNA et al., 2004a), R rhipicephali 

cepa HJ5 (LABRUNA et al., 2005b), R. bellii cepa Mogi (PINTER; LABRUNA, 2006), 

R. felis cepa Pedreira (HORTA et al., 2006), seguindo protocolo previamente 

descrito (LABRUNA et al., 2007a). 

Os soros coletados dos humanos e dos cães foram diluídos em PBS (0,1M, 

pH 7,2) a uma diluição inicial de 1:64. Vinte microlitro da diluição foram adicionados 

em cada poço da lâmina contendo os antígenos. As lâminas foram incubadas em 

câmara úmida a 37ºC por 30 minutos, posteriormente foram lavadas com solução 

PBS (0,1M, pH 7,2) e mantidas em uma cuba com uma mesma solução durante 15 

minutos em PBS, por duas vezes. Após secarem foram incubadas a 37ºC por 30 

minutos com anticorpo anti IgG de humanos e de cães (sigma Diagnostics, St Louis) 

conjugados à com isotiocianato de fluoresceína na diluição 1:100. As lâminas foram 

lavadas como descrito acima e coradas em solução de PBS (0,1M, pH 7,2) contendo 

0,2% de azul de Evans. Após completamente secas, as lâminas foram montadas 

com glicerina tamponada e lamínula, sendo por fim lidas em microscópio de luz 

ultravioleta (Olympus BX60, Tokyo, Japan) em objetiva de 40X (MORAES-FILHO et 

al., 2009). 
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Foram consideradas reagentes as amostras com títulos ≥64. Em cada lâmina 

foi utilizado soro previamente testado não reativo (controle negativo) e o 

sabidamente positivo (controle positivo) (PINTER et al., 2006) . 

 

 

3.5 Análise estatística 

 

 

Com as informações coletadas nos questionários epidemiológicos foi 

realizada análise descritiva dos dados. Regressão logística não foi realizada com os 

resultados de humanos devido ao baixo número de amostras coletadas. Todas as 

análises foram realizadas usando IBM SPSS Statistics versão 20.  

As variáveis foram coletadas de forma qualitativa e quantitativa. Devido à 

imprecisão dos dados quantitativos fornecidos pelos entrevistados, como estimativas 

de idade, raça e tempo na região, as medianas foram calculadas e utilizadas como 

ponto de corte para formação de dois grupos (transformação em variável qualitativa), 

para variável a “tempo na região” dos cães foi utilizado o critério 0 para < ou = a 12 

meses e 1 para > que 12 meses, evitando também o viés de memória dos 

entrevistados e nos dando base para diferenciar casos novos e antigos e vindos de 

outra região (tempo de imunidade). As qualitativas foram adicionadas ao modelo em 

ordem crescente do nível de significância. 

As frequências das variáveis foram comparadas em função de quatro 

possíveis variáveis dependentes: sorologia positiva ou negativa para alguma das 6 

riquétsias testadas, sorologia com título >512 para alguma das riquétsias testadas, 

RIFI positiva para R. parkeri e sorologia com titulo >512 para R. parkeri. Cada 

variável independente foi comparada quanto à frequência de ocorrência das 

variáveis dependentes através do teste de qui-quadrado ou teste exato de Fisher, 

quando necessário.  

As variáveis que apresentaram níveis de significância menores que 20% 

(p<0,20) quando comparadas com a sorologia positiva nos diferentes critérios, foram 

submetidas a uma análise múltipla, de regressão logística, pelo método forward 
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selection. Foram criados quatro modelos, um para cada variável dependente. Em 

todos os modelos, foram mantidas apenas as variáveis que apresentaram beta 

significativo (p<0,05). As variáveis que, ao serem adicionadas ao modelo, 

ocasionaram mudanças maiores que 10% no beta de alguma das demais variáveis 

não foram mantidas. Obedecendo a estes critérios a única variável nos modelos 

para cada uma das 4 variáveis dependentes foi “tempo de permanência dos cães na 

mata”. 

 



 

4 RESULTADOS 

 

 

Os resultados das técnicas realizadas na pesquisa estão descritos abaixo. 

 

 

4.1 Identificação dos carrapatos 

 

 

A busca visual por carrapatos foi feita em 53 cães e foi coletado um total de 

153 carrapatos, sendo eles 95 A. ovale, 52 A. aureolatum e 6 R. sanguineus (Figura 

3), provenientes de 21 cães (Tabela 1), o que resulta em uma frequência de 

infestação de 39,62% (21/53). Destes, 125 chegaram vivos ao laboratório da USP. 

 

Figura 3 - Exemplares das espécies de carrapatos A. aureolatum e A. ovale (machos) infestando cão 
– 2012 
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Tabela 1– Número e sexo das diferentes espécies de carrapatos coletados dos cães individualmente 
– 2012 

Cão A.ovale A.aureolatum R. sanguineus Total/cão 

M F M F M F N % 

1-C1 11 16 13 15 0 0 55 35.95 

1-C2 2 2 2 3 0 0 9 5.88 

3-C4 1 0 1 2 0 0 4 2.61 

3-C5 1 0 0 0 0 0 1 0.65 

7-C7 0 0 0 0 1 2 3 1.96 

7-C8 0 0 0 0 2 1 3 1.96 

8-C10 0 2 3 4 0 0 9 5.88 

8-C11 1 2 2 0 0 0 5 3.27 

8-C12 6 4 0 0 0 0 10 6.54 

8-C13 10 8 1 0 0 0 19 12.42 

9-C14 0 1 0 0 0 0 1 0.65 

11-C17 0 2 0 0 0 0 2 1.31 

11-C25 0 4 0 0 0 0 4 2.61 

13-C21 1 0 0 2 0 0 3 1.96 

14-C22 0 0 1 0 0 0 1 0.65 

14-C24 6 4 0 2 0 0 12 7.84 

19-C35 0 1 0 1 0 0 2 1.31 

20-C36 0 1 0 0 0 0 1 0.65 

23-C40 0 2 0 0 0 0 2 1.31 

25-C49 4 1 0 0 0 0 5 3.27 

27-C53 0 2 0 0 0 0 2 1.31 

Somatória 43 52 23 29 3 3 153 100.00 

Total/sp carrapatos 95 (62,1%) 52 (33,99%) 6 (3,91%) 153 100% 

 

 

 

4.2 Teste de Hemolinfa e Técnica de isolamento em S hell-vial 

 

 

Foi realizado o teste de hemolinfa dos 125 carrapatos que chegaram vivos, e 

em 25 (20%) foram observadas estruturas compatíveis com riquétsias. Destes, 

foram selecionados 15 para a tentativa de isolamento de riquétsia, juntamente com 

uma amostra que não apresentou estrutura semelhante à riquétsia na hemolinfa. 

Das 25 amostras positivas na hemolinfa, apenas oito (32%) foram positivas na PCR, 

amplificando fragmentos dos genes gltA e ompA, e duas amostras negativas na 

hemolinfa foram PCR positivas para os fragmentos dos genes acima citados. 
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Na técnica de Shell vial foi realizado isolamento de bactérias de oito amostras 

de carrapatos (Figura 4); outras oito amostras foram negativas na PCR para o gene 

gltA. 

 

Figura 4 – Imagem da cultura de células VERO infectada 
com riquétsias durante o isolamento – 2012 

 

 

As 8 amostras isoladas resultaram em inóculos de diferentes passagens de 

apenas duas delas, as quais estão mantidas congeladas a -80°C no laboratório de 

doenças parasitárias da USP. As culturas das outras 4 amostras foram perdidas por 

contaminação por bactérias extra-celulares. 

Amostras dos isolados e dos remanescentes dos respectivos carrapatos 

foram extraídas e submetidas à PCR com a finalidade de amplificar fragmentos dos 

genes gltA, ompA, ompB e htrA de riquétsias, essenciais para uso em classificação 

taxonômica destas (FOURNIER et al., 2003). Os fragmentos amplificados pela PCR 

foram sequenciados e analisados juntamente com as correspondentes de outras 

espécies de riquétsias disponíveis no GenBank, obtendo-se 100% de similaridade 

com Rickettsia parkeri cepa Mata Atlântica encontrada por Spolidorio et al. (2010). 

 

 

 



48 

 

4.3 Extração de DNA dos carrapatos, Reação em Cadei a de Polimerase (PCR) e 

seqüenciamento de nucleotídeos 

 

 

Dos 153 carrapatos coletados, e desconsiderando os 16 já processados nas 

técnicas descritas previamente, 123 foram processados pelas técnicas de biologia 

molecular para detectar a presença de riquétsias utilizando os primers para os genes 

gltA e ompA. Destes, apenas dois carrapatos, ambos A. ovale coletados do mesmo 

cão, foram positivos na PCR com alvo nos fragmentos de 401 pb do gene gltA e de 

632 pb do gene ompA. As sequências obtidas do gltA e ompA das duas amostras 

foram comparadas com amostras do GenBank e apresentaram 100% de 

similaridade com R. parkeri cepa Mata Atlântica para ambos os genes. 

No total, das 123 amostras submetidas às técnicas moleculares 10 amostras 

foram positivas para os genes citados e estão descritas abaixo (Quadro 2). 

 

Quadro 2 – Amostras positivas na PCR para os genes estudados e resultados do sequenciamento do 
fragmento de DNA amplificado – 2012 

Animal Carrapato Espécie gltA ompA ompB htrA Similaridade 

1-C1 2 F A. ovale P P ~ ~ 
100% R. parkeri 
Mata Atlântica 

1-C1 3 F A. ovale P P ~ ~ 
100% R. parkeri 
Mata Atlântica 

1-C1 11 F A. ovale P P ~ ~ 
100% R. parkeri 
Mata Atlântica 

1-C1 16 F A. ovale P P ~ ~ 
100% R. parkeri 
Mata Atlântica 

1-C1 19 M A. ovale P P ~ ~ 
100% R. parkeri 
Mata Atlântica 

1-C1 32 F A. aureolatum P P ~ ~ 
100% R. parkeri 
Mata Atlântica 

1-C1 38 F A. aureolatum P P ~ ~ 
100% R. parkeri 
Mata Atlântica 

1-C1 46 M A. aureolatum P P P P 
100% R. parkeri 
Mata Atlântica 

1-C1 47 M A. aureolatum P P P P 
100% R. parkeri 
Mata Atlântica 

8-C13 89 F A. ovale P P ~ ~ 
100% R. parkeri 
Mata Atlântica 

Nota: A letra “P” indica amostras positivas e o símbolo  “~” indica não pesquisado. 

 

 

 



49 

 

 

4.4 Pesquisa de anticorpos anti-riquétsia em humano s 

 

 

Amostras de sete humanos foram consideradas reativas ao teste (46,67%), 

com títulos de anticorpos ≥ 64 (Apêndice F), enquanto amostras coletadas de 8 

humanos (53,33%) foram não reativas (negativas) na RIFI. A tabela 2 mostra as 

diferentes porcentagens de positividade das sete amostras positivas para os seis 

antígenos testados.  

Tabela 2– Número de amostras coletadas de humanos e resultados da RIFI para cada espécie de 
riquétsia pesquisada – 2012 

Amostras  

coletadas 

N (%) 

Rickettsia 

rickettsii 

N (%) 

Rickettsia 

parkeri 

N (%) 

Rickettsia 

rhipicephali 

N (%) 

Rickettsia 

amblyommii 

N (%) 

Rickettsia 

bellii 

N (%) 

Rickettsia 

felis 

N (%) 

15 

(100%) 

4 

(26,67%) 

4 

(26,67%) 

3 

(20%) 

6 

(40%) 

2 

(13,34%) 

1 

(6,67%) 

 

A distribuição espacial dos resultados da RIFI das amostras coletadas de 

humanos, de acordo com as coordenadas geográficas de cada uma, está ilustrada 

na figura 5. 
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Figura 5 – Distribuição geográfica e resultados da RIFI das amostras de humanos no Bairro Vila 
Itoupava, no município de Blumenau, Estado de Santa Catarina – 2012 

 

 

 

4.5 Pesquisa de anticorpos anti-riquétsia em animai s 

 

Dentre as amostras coletadas de 52 cães estudados, 35 foram positivas 

(67,31%) para alguma das 6 riquétsias pesquisadas (Apêndice G) e 17 foram 

negativas (32,69%). A tabela 3 mostra as diferentes porcentagens de positividade 

das 35 amostras positivas para os seis antígenos testados. 
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Tabela 3 – Número de amostras coletadas de cães e resultados da RIFI para cada espécie de 
riquétsia pesquisada – 2012 

Amostras 
coletadas 

N (%) 

Rickettsia 
rickettsii 

N (%) 

Rickettsia 
parkeri 
N (%) 

Rickettsia 
rhipicephali 

N (%) 

Rickettsia 
amblyommii 

N (%) 

Rickettsia 
bellii 
N (%) 

Rickettsia 
felis 

N (%) 

52 

 (100%) 

26 

(50%)  

30 

(57,70%)  

23 

(44,23%)  

25 

(48,08%)  

13 

(25%)  

14 

(26,93%)  

 

 

A distribuição espacial dos resultados da RIFI das amostras coletadas de 

cães, de acordo com as coordenadas geográficas de cada uma, está ilustrada na 

figura 6 

Figura 6 – Distribuição geográfica e resultados da RIFI das amostras de cães no Bairro Vila Itoupava, 
no município de Blumenau e deste no Estado de Santa Catarina – 2012 
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4.6 Análise estatística 

 

 

Não foi possível realizar análise estatística dos resultados da RIFI das 

amostras coletadas de humanos devido a pouca quantidade de amostras. Porém, as 

informações descritivas coletadas no questionário epidemiológico estão 

apresentadas na tabela 4. 

Tabela 4 – Análise descritiva das variáveis qualitativas analisadas a partir das informações coletadas 
de humanos através do questionário epidemiológico – 2012 

Variáveis independentes Categorias 
(N) 

Sexo Masculino Feminino 

 5 10 

Ascendência Alemães Italianos 

 14 1 

Atividade No lar Fora 

 7 8 

Contato direto com cães Não Pouco Muito 

 1 0 14 

Tempo na mata Nunca Esporadicamente Diariamente 

 8 1 6 

Parasitismo por carrapato Não Sim Não sabe 

 8 6 1 

Freqüência de parasitismo Nunca Esporadicamen
te 

Frequentemente Desconhece 

 8 5 1 1 

Sinal clinico de riquetsiose Apresentou Não apresentou 

 1 14 

Tratamento Submetidos Não submetidos 

 2 13 

Nota: “N” significa número de indivíduos. 

 

Para melhor visualização da abrangência das variáveis quantitativas “idade” e 
“tempo na região” foram calculados os valores da mediana, mínima e máxima 
presentes na tabela 5 abaixo. 
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Tabela 5 – Análise descritiva das variáveis quantitativas analisadas a partir das informações 
coletadas de humanos através do questionário epidemiológico – 2012 

Variável Mediana (anos) Mínima (anos) Máxima (anos) 

Idade 46 16 66 

Tempo na região 14 <1 50 

Nota: Simbolo “<” significa menor que. 

 

As informações sobre as variáveis quantitativas referentes aos cães extraídas 

dos questionários epidemiológicos estão presentes na tabela 6. 

 

Tabela 6 – Análise descritiva das variáveis quantitativas analisadas a partir das informações 
referentes aos cães, coletadas através do questionário epidemiológico – 2012 

Variável Mediana (anos) Mínima (anos) Máxima (anos) 

Idade 2 <1 10 

Tempo na região 2 <1 10 

Nota: Simbolo “<” significa menor que. 

 

 

Os resultados da análise univariada das informações sobre os cães obtidas 

durante a pesquisa estão presentes na tabela 7. 
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Tabela 7 – Descrição da distribuição das variáveis independentes e resultados da análise univariada 
(Qui-quadrado e Fisher) com os diferentes resultados da RIFI das amostras coletadas de 
cães – 2012 

Variáveis 
independentes 

relacionadas aos cães 

Número 
de cães 

Reatividade a alguma riquétsia Reatividade a R. parkeri 

  (Valor p) (Valor p) (Valor p) (Valor p) 

  positivo negativo >512 ≤512 positivo negativo >512 ≤512 

Raça (0,062) (>0,2) (>0,2) (>0,2) 

SRD 42 31 11 18 24 26 16 16 26 

Pura 10 4 6 4 6 4 6 4 6 

Idade (em jan. 2011) (0,140) (0,123) (0,065) (0,102) 

≤24 meses 23 13 10 7 16 10 13 6 17 

>24 meses 29 22 7 15 14 20 9 14 15 

Tempo na região (0,093) (0,014) (0,126) (0,046) 

≤12 meses 22 12 10 5 17 10 12 5 17 

>12 meses 30 23 7 17 13 20 10 15 15 

Tempo na mata (0,002) (<0,001) (0,001) (<0,001) 

Nunca ou 
raramente 

34 18 16 7 27 14 20 6 28 

Esporádico a 
frequente 

18 17 1 15 3 16 2 14 4 

Parasitismo por carrapato na coleta (0,084) (<0,001) (0,026) (0,001) 

Não 31 18 13 7 24 14 17 6 25 

Sim 21 17 4 15 6 16 5 14 7 

Parasitismo por carrapato 
anteriormente 

(0,059) (0,005) (0,003) (<0,001) 

Nunca teve ou viu 21 11 10 4 17 7 14 2 19 

Já teve ou viu 31 24 7 18 13 23 8 18 13 

Frequência de parasitismo (>0,2) (0,013) (0,148) (0,012) 

Nunca, raramente, 
não sabe 

27 17 10 7 20 13 14 6 21 

Esporádico a 
freqüente 

25 18 7 15 10 17 8 14 11 

Parasitismo por carrapato (0,087) (0,019) (0,004) (0,002) 

Não 19 10 9 4 15 6 13 2 17 

Sim 33 25 8 18 15 24  9 18  15 

Altitude (acima do nível do mar) (0,008) (>0,2) (0,025) (>0,2) 

≤200m 26 13 13 9 17 11 15 8 18 

>200m 26 22 4 13 13 19 7 12 14 

Nota: Símbolo “<” significa menor que; “≤” significa menor ou igual a; “>” significa maior que.  
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A maioria das residências estudadas apresentavam poucos cães, como 

demonstrado na figura 7 abaixo. 

Figura 7 – Gráfico com número de animais por residência – 2012 

 
 

Com as vaiáveis que tiveram P<0,20 foi realizada análise multivariada para 

determinar o fator de risco. Entretanto, as variáveis “parasitismo por carrapato na 

coleta” e “parasitismo por carrapato anteriormente” não foram utilizadas para a 

análise multivariada porque foram unidas na variável “presença de carrapato no 

passado e presente”. Já a “freqüência de parasitismo” não foi usada por estar 

relacionada com a “presença de carrapato no passado e presente”, e a variável 

“altitude” não foi usada por estar relacionada com todas as variáveis, sendo 

considerada uma variável de confusão. Apenas a variável independente “tempo na 

mata” foi significativa quando comparada com cada uma das 4 variáveis 

dependentes, e os resultados estão presentes nas tabelas 8, 9, 10 e 11. 

Os resultados das análises estatísticas realizadas mostram que a única 

variável independente significativa é “tempo na mata”. Ficou demonstrado que os 

cães que freqüentam a mata têm 15,11 vezes mais chances de apresentar sorologia 

positiva para alguma das 6 riquétsias testadas com r²=26,5%, 19,286 mais chances 

de apresentar sorologia com títulos >512 para alguma das 6 riquétias testadas com 

r²=43%, 11,429 mais chances de apresentar sorologia positiva para R. parkeri com 
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r²=28,2% e 16,333 vezes mais chance de apresentar sorologia positiva com títulos 

>512 para R. parkeri com r²=40,7% (Tabelas 8, 9, 10 e 11). O valor de r² significa o 

percentual da positividade que pode ser explicado pela variável independente. 

 

Tabela 8 – Resultado da análise multivariada para cães soropositivos para alguma das seis riquétsias 
testadas – 2012 

Variável 
independente 

OR (Odds 
ratio) 

Valor-P 95% intervalo de 
confiança 

r2 

Tempo na 
mata 

15,11 0,012 1,803 - 126,682 26,5% 

 

 

Tabela 9 – Resultado da análise multivariada para cães soropositivos para alguma das seis 
riquétsias, com títulos > 512 – 2012 

Variável 
independente 

OR (Odds 
ratio) 

Valor-P 95% intervalo de 
confiança 

r2 

Tempo na 
mata 

19,286 <0,001 4,335 – 85,789 43% 

 

 

Tabela 10 – Resultado da análise multivariada para cães soropositivos para Rickettsia parkeri – 2012 

Variável 
independente 

OR (Odds 
ratio) 

Valor-P 95% intervalo de 
confiança 

r2 

Tempo na 
mata 

11,429 0,003 2,260 – 57,801 28,2% 

 

 

Tabela 11 – Resultado da análise multivariada para cães soropositivos para Rickettsia parkeri com 
títulos > 512  - 2012 

Variável 
independente 

OR (Odds 
ratio) 

Valor-P 95% intervalo de 
confiança 

r2 

Tempo na 
mata 

16,333 <0,001 3,954 – 67,473 40,7% 

 



 

5 DISCUSSÃO 

 

 

Durante o estudo foram analisadas amostras de 53 cães, 15 humanos e 125 

carrapatos adultos vivos removidos dos cães. Foram identificadas, parasitando os 

cães, apenas 3 espécies de carrapatos, A. ovale, A. aureolatum e R. sanguineus. 

Das propriedades estudadas, três (1, 8 e 14) apresentaram infestação de cães por 

carrapato muito superior às demais propriedades. Estes cães possuíam livre acesso 

à mata e deles foram coletados 78,43% do total de carrapatos (120/153). Estas 

espécies de carrapatos também foram encontrados no mesmo município por 

Medeiros et al. (2011), onde detectaram em alguns a infecção por R. parkeri através 

de métodos moleculares. Nenhum carrapato imaturo foi encontrado nos cães no 

momento da coleta, em janeiro de 2011, durante o verão. 

A espécie de carrapato A. ovale foi coletada em maior número (95/153). Este 

carrapato está presente em vasto território, que vai do México até a Argentina 

(GUGLIELMONE et al., 2006).  Sabe-se que o estádio adulto desta espécie tem 

como hospedeiros preferenciais carnívoros de diversas espécies da região 

Neotropical (LABRUNA et al., 2005c), dentre eles o cão doméstico. 

A infestação de cães domésticos por adultos de A. ovale também foi relatada 

por Sabatini et al. (2010), Medeiros et al. (2011) e Szabó et al. (20124). Dos 77 A. 

ovale coletados de cães e submetidos às técnicas moleculares encontramos 

evidências de infecção por R. parkeri cepa Mata Atlântica em 7,79%, enquanto 

Sabatini et al. (2010) verificaram 13,6% em região de Mata Atlântica de São Paulo, 

Szabó et al. (20125) encontraram em outra região de Mata Atlântica de São Paulo 

12,9% e Medeiros et al. (2011) encontraram 3,66% em Santa Catarina, sugerindo 

que o A. ovale possa atuar como vetor desta bactéria para humanos. Nenhum 

estádio imaturo de A. ovale foi encontrado em cães neste trabalho. Pouco se sabe 
                                                           
4
 SZABÓ, M. P. J.; NIERI-BASTOS, F. A.; SPOLIDORIO, M. G.; MARTINS, T. F.; BARBIERI, A. M.; 

LABRUNA, M. B. In vitro isolation and ecological aspects of the Atlantic rainforest Rickettsia, the 
causative agent of a novel spotted fever rickettsiosis in Brazil. In print, 2012 
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LABRUNA, M. B. In vitro isolation and ecological aspects of the Atlantic rainforest Rickettsia, the 
causative agent of a novel spotted fever rickettsiosis in Brazil. In print, 2012 
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sobre as preferências dos estádios imaturos deste carrapato com relação aos 

hospedeiros, porém já foram relatadas em pequenos roedores e marsupiais 

(GUGLIELMONE et al., 2003; SARAIVA et al., 2012; SZABÓ et al., 20126). 

Guglielmone e Nava (2011) cogitam a relevância de pequenos roedores na 

manutenção desta espécie na natureza, porém salientam a necessidade de estudos 

ecológicos para compreender as preferências das fases imaturas desta espécie de 

carrapato. 

Martins et al. (2012) avaliaram em laboratório o ciclo de vida do A. ovale, bem 

como sua preferência por hospedeiros. Estes autores verificaram que para o estádio 

de larva e ninfa os pequenos roedores foram excelentes hospedeiros, corroborando 

os achados de Szabó et al. (20127) na mata atlântica. No mesmo estudo em 

laboratório, as aves mostraram susceptibilidade moderada às larvas e ninfas e os 

cães domésticos foram altamente susceptíveis à infestação pelo estádio adulto. 

Ogrzewalska et al. (2009b) relataram larvas e ninfas de A. ovale parasitando três 

espécies de passeriformes no sudeste do Brasil. 

Estudos também relatam adultos de A. ovale infestando humanos (LABRUNA 

et al., 2005b; GUGLIELMONE et al., 2006; SZABÓ et al., 2006), e juntamente com 

dados encontrados desta espécie ser naturalmente infectada por R. parkeri cepa 

Mata Atlântica (SABATINI et al., 2010; MEDEIROS et al., 2011; SZABÓ et al., 20128) 

salienta a importância do A. ovale como possível vetor do agente etiológico da 

riquetsiose da mata atlântica recentemente relatada (SPOLIDORIO et al., 2010; 

SILVA et al., 2011). 

O estádio adulto de A. aureolatum foi a segunda espécie encontrada em 

maior número parasitando cães durante o estudo (52/153), e dos 40 que foram 

submetidos à PCR, 4 (10%) apresentaram evidências moleculares de infecção por 

R. parkeri cepa Mata Atlântica. Esta espécie de carrapato também já foi relatada 

infestando humanos (GUGLIELMONE et al., 2006). Dados de literatura indicam os 
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carnívoros, como os cães e cachorro do mato, como os principais hospedeiros 

primários desta espécie de carrapatos (LABRUNA et al., 2001; RODRIGUES et al., 

2002). Segundo Pinter et al. (2004) cães e aves são hospedeiros primários para os 

estágios adulto e imaturos, respectivamente, do A. aureolatum na natureza. 

As formas adultas de A. ovale e A. aureolatum também foram coletadas em 

maior número por Sabatini et al. (2010), entretanto estes autores não encontraram 

estas duas espécies em fase não parasitária coabitando as mesmas regiões, 

embora as duas regiões fossem muito similares quanto a vegetação e fauna 

encontradas. Os mesmos autores verificaram que das duas espécies coletadas do 

ambiente, o A. ovale foi encontrado apenas em baixas altitudes (<100 m acima do 

nível do mar), enquanto o A. aureolatum foi encontrado em altitudes mais elevadas 

(>700 m acima do nível do mar), e A. aureolatum não foi encontrado parasitando 

cães em baixas altitudes na região de mata atlântica estudada por eles. 

Contrariando o que foi observado por Sabatini et al. (2010), observamos estas 

duas espécies de carrapatos juntas infestando cães, corroborando o que foi 

observado por Medeiros et al. (2011) na mesma região. Provavelmente, esta 

diferença entre os achados de Sabatini et al. (2010) e o presente estudo possa ser 

explicada pelas temperaturas mais amenas da região sul, mesmo em altitudes mais 

baixas, o que não ocorre na região sudeste, onde maiores altitudes apresentam, 

normalmente, temperaturas mais amenas, favorecendo um microclima adequando 

para a sobrevivência do A. aureolatum no ambiente. Porém, Medeiros et al. (2011) 

não encontraram A. ovale na região serrana de Santa Catarina, onde a espécie A. 

aureolatum foi predominante nesta região de altitudes mais elevadas, quando 

comparadas com Blumenau. 

A espécie R. sanguineus foi encontrada em menor número (6/153) e em 

apenas dois cães da mesma propriedade (7), sendo que nenhum dos 5 submetidos 

à PCR foram positivos. Entretanto, na sorologia destes dois animais um deles (7-C7) 

foi reativo a 5 antígenos de riquétsia, enquanto o outro cão e a proprietária foram 

negativos. Este carrapato possui alta especificidade para cães e raramente infesta 

humanos na America do Sul (GUGLIELMONE et al., 2006). Medeiros et al. (2011) 

também encontraram esta espécie no município de Blumenau e 4% dos R. 

sanguineus destes estavam infectados com R. parkeri cepa Mata Atlântica. Sabatini 
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et al. (2010) encontraram 1,9% infecção pela mesma bactéria nos R. sanguineus por 

eles coletados, entretanto, no presente estudo nenhum R. sanguineus coletado 

estava infectado. 

Por outro lado, Sabatini et al. (2010) coletaram R. sanguineus de cães 

também infestados por A. ovale, e acreditam que os primeiros tenham se infectado 

através de co-alimentação com o A. ovale. Este fato não foi observado no presente 

estudo, pois os dois cães que apresentavam R. sanguineus não infectados não 

apresentavam nenhuma outra espécie de carrapato no momento da coleta, embora 

um deles apresentasse anticorpos para riquétsias. 

Transmissão horizontal por co-alimentação em carrapatos já foi descrita 

anteriormente em alguns estudos com vírus, independente da viremia do hospedeiro 

(LABUDA et al., 1993; RANDOLPH, 2011) e demonstram que o fator tempo de 

alimentação é mais importante que a distância entre carrapatos para que ocorra a 

infecção (JONES; NUTTAL, 1989). Por outro lado, em estudos com bactérias, 

Zemtsova et al. (2010) avaliaram a eficiência de transmissão de R. conorii 

israelensis por R. sanguineus e estabeleceram as primeiras evidências de 

transmissão natural desta bactéria entre carrapatos por co-alimentação, 

assegurando, por esta rota de transmissão, a circulação contínua desta bactéria no 

vetor. Entretanto, outra forma de transmissão horizontal de microorganismos pode 

acontecer através da cópula, como relatado anteriormente com riquétsias em outras 

espécies de carrapatos, onde estas bactérias foram encontradas em 

espermatogônia, espermatócitos e em espermátides de carrapatos (HAYES; 

BURGDORFER; AESCHLIMANN, 1980). 

Sabatini et al. (2010) encontraram A. aureolatum somente em elevadas 

altitudes na mata atlântica e estes não estavam infectados por R. parkeri cepa Mata 

Atlântica. O mesmo aconteceu com Medeiros et al. (2011) na região serrana de 

Santa Catarina, onde o A. ovale não foi encontrado e os A. aureolatum não estavam 

infectados. Medeiros et al. (2011) também encontraram a maioria dos A. ovale em 

altitudes mais baixas, e onde este e o A. aureolatum foram encontrados juntos e os 

A. ovale não estavam infectados, os A. aureolatum também não estavam, 

corroborando a hipótese de infecção por co-alimentação citada por Sabatini et al. 

(2010), que acreditam ser A. ovale o principal vetor da R. parkeri cepa Mata 
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Atlântica. O mesmo foi observado no presente estudo, onde foram encontrados 

carrapatos infectados por R. parkeri cepa Mata Atlântica coletados somente de dois 

cães, os quais estavam parasitados tanto por A. ovale quanto por A. aureolatum. 

No presente estudo não foi possível determinar um padrão sazonal das 

infestações pelos diferentes estágios de A. aureolatum, A. ovale e R. sanguineus 

nos cães, uma vez que apenas uma coleta foi realizada, não possibilitando a 

comparação com outras épocas do ano. 

Dos 77 A ovale, 40 A. aureolatum e 5 R. sanguineus submetidos à PCR, 6 

(7,79%), 10 (10%) e 0 apresentaram evidências moleculares de infecção por 

rickettsias, respectivamente. O isolamento das bactérias presentes nos carrapatos 

coletados foi realizado com sucesso, e através das análises moleculares dos 

fragmentos amplificados dos genes pesquisados, obteve-se 100% de similaridade 

com R. parkeri cepa Mata Atlântica em todas as amostras positivas. Os carrapatos 

infectados foram coletados apenas de dois cães, 1-C1 e 8-C13, sendo cinco A. ovale 

e quatro A. aureolatum do primeiro animal e um A. ovale do segundo, embora 

ambos os cães estivessem infestados com estas duas espécies de carrapato.  

Outra espécie de carrapato onde foi encontrada R. parkeri no Brasil é A. triste 

(SILVEIRA et al., 2007). Este carrapato é encontrado desde o México até a 

Argentina (ESTRADA-PEÑA et al., 2005; GUZMÁN-CORNEJO et al., 2006), em 

áreas alagadas, de várzea e gramíneas, tendo os pequenos roedores como 

hospedeiros preferenciais dos estágios imaturos, e as formas adultas já foram 

encontradas parasitando carnívoros, humanos, bovinos, caprinos, cavalos e 

cervídeos (VENZAL et al., 2008). 

Embora esta seja a espécie de carrapato que mais infesta humanos no 

Uruguai, aqui no Brasil não é muito encontrada e até o momento não há relato de 

parasitismo em humano (SZABÓ et al., 2007). Szabó et al. (2003) verificaram, em 

estudo realizado na divisa dos Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, que o 

cervo-do-pantanal é o hospedeiro mais importante para este carrapato nesta região, 

o qual também é encontrado em várzea. 

A. triste não foi encontrada no presente trabalho e nem por Medeiros et al. 

(2011) na região de Blumenau. Entretanto, estes últimos autores encontraram, na 
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região serrana deste mesmo Estado, carrapatos da espécie A. tigrinum, que 

pertence ao mesmo grupo do A. triste. Não se conhece os motivos pelo qual esta 

espécie não foi encontrada em Blumenau, porém supõe-se que estejam 

relacionados com diferenças ambientais e de hospedeiros presentes na região. 

Riquétsia homóloga à R. parkeri foi encontrada em A. dubitatum Neumann, 

1899 (mesmo que A. cooperi Nuttall and Warbuton, 1908), em região endêmica para 

FMB no Estado de São Paulo (LABRUNA et al., 2004b) . As capivaras são os 

hospedeiros primários deste carrapato, que é encontrado na região sul da América 

do Sul, principalmente regiões centro-oeste, sudeste e sul do Brasil, Bolívia, 

Paraguai, Argentina e Uruguai (GUGLIELMONE et al, 2003; VIEIRA et al., 2004) e 

frequentemente são encontrados no mesmo hospedeiro com A. cajennense, 

principal vetor da FMB. Capivaras sororeativas para o antígeno R. parkeri foram 

encontradas em algumas regiões do Estado de São Paulo, e estas estavam 

infestadas com A. cajennense e A. dubitatum (PACHECO et al. 2007).  

Labruna et al. (2007b) relataram A. dubitatum parasitando humanos no 

sudeste do Brasil, e juntamente com o relato de infecção desta espécie por cepa 

homóloga à R. parkeri, torna o parasitismo por esta espécie um risco para humanos. 

Ueno et al. (2011) avaliaram a infecção por riquétsias em A. dubitatum coletados de 

capivara em Blumenau e encontraram 3,57% (1/28) de infecção por R. parkeri cepa 

Mata Atlântica, porém esta espécie não foi coletada no presente estudo, por terem 

sido coletados apenas carrapatos de cães. 

O cão é um animal susceptível a Febre Maculosa e desenvolve uma eficiente 

resposta imunológica à riquétsia, como demonstraram Breitschwerdt et al. (1988) e 

aqui no Brasil Labruna et al. (2009b). Nos EUA, onde o carrapato vetor D. variabilis 

normalmente parasita cães, esta espécie animal é considerada sentinela para a 

presença de riquétsias na região, o mesmo raciocínio pode ser aplicado no Brasil 

(LABRUNA et al., 2007a). 

De 52 cães, dos quais sangue foi coletado para teste sorológico, 35 (67,31%) 

foram positivos na RIFI com antígenos de 6 diferentes riquétsias (anexo F). Destes 

35 cães soropositivos, 15 (42,86%) apresentaram títulos quatro vezes maiores para 

R. parkeri, o que confirma o contato dos cães com este agente nesta região. Os 

cães pesquisados apresentaram sororeatividade de 50% para R. rickettsii (26/52), 
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57,70% para R. parkeri (30/52), 44,23% para R. rhipicephali (23/52), 48,08% para R. 

amblyopmmii (25/52), 25% para R. bellii (13/52) e 26,93% para R. felis. 

Títulos maiores para R. parkeri também foram encontrados por Silveira et al. 

(20129) em cães de Paulicéia (SP), onde 7,3% das amostras dos cães foram 

sororeativas a este antígeno. Resultado positivo também foi encontrado por Sangioni 

et al. (2011) em Cerro Largo (RS), onde 22,3% dos cães estudados sororeagiram 

aos antígenos de R. rickettsii e R. parkeri. 

Saito et al. (2008) também encontraram, em cães no Rio Grande do Sul, 

maiores percentuais de amostras que reagiram para as duas bactérias acima 

citadas, sendo 35,2% reagentes à R. rickettsii e 39,6% à R. parkeri. Destes, 25,7% 

dos soros de cães apresentaram títulos quatro vezes maiores para R. parkeri, 

demonstrando o estímulo deste agente, ou espécie homóloga, para a produção de 

anticorpos. Como estas amostras foram colhidas de 23 localidades diferentes 

sugerem a ampla distribuição da R. parkeri na região sul do Brasil. Saito et al. (2008) 

encontraram também valores similares para outros antígenos, R. amblyommii e R. 

rhipicephali, de 33,7% e 33,9%, respectivamente. 

Ainda na região sul do Brasil, no Paraná, Toledo et al. (2011) encontraram 

cães sororeativos para ambos os antígenos, de R. rickettsii (2,74%) e R. parkeri 

(2,7%) na RIFI. No sudeste, em região mata Atlântica, Szabó et al. (201210) 

encontraram alta prevalência de infecção e títulos mais elevados para R. parkeri em 

cães parasitados com adultos de A. ovale. 

O resultado da sorologia dos cães no presente estudo demonstra que 

Rickettsia parkeri está circulando pela maioria das propriedades estudadas, mesmo 

que em algumas delas, nenhum carrapato infectado tenha sido encontrado na época 

estudada. 
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Das 15 amostras de soro coletadas de humanos e submetidas à RIFI, 7 

resultaram positivas (46,67%) (Apêndice E). Estas apresentaram sororeatividade de 

26,67% para R. rickettsii (4/15), 26,67% para R. parkeri (4/15), 20% para R. 

rhipicephali (3/15), 40% para R. amblyommii (6/15), 13,34% para R. bellii (2/15) e 

6,67% para R. felis (1/15) . Entretanto, os baixos títulos encontrados não  permitiram 

concluir com qual agente os voluntários da pesquisa tiveram contato. Um destes 

voluntários (15-H13), há aproximadamente um ano antes da colheita do material, foi 

picado por carrapato e apresentou sinais clínicos de febre maculosa, recebendo 

tratamento adequado e recuperando-se bem após a antibioticoterapia. Entretanto, 

na sorologia, este indivíduo apresentou baixo título (64) apenas para R. felis, 

sugerindo a diminuição de anticorpos contra riquétsias após um período de tempo. 

Quatro amostras de humanos, duas em cada residência distinta, reagiram a 

pelo menos 4 antígenos diferentes. Destas, 10-H9 e 10-H10 eram de um casal onde 

na residência não foi encontrado cão parasitado por carrapato embora este 

frequentasse a mata esporadicamente. Porém o proprietário relatou a infestação 

tanto no cão quanto nele próprio. Do casal, a mulher (10-H10) apresentou títulos 

para 4 espécies de riquétsias e relatou trabalhar como diarista, ter muito contato 

com cão e não freqüentar a mata da região. O resultado da RIFI demonstra que, 

embora ela tenha relatado não ter sido parasitada por carrapato anteriormente, isto 

possivelmente aconteceu sem que ela tenha percebido, através do constante 

contato com o cão. 

Por outro lado, embora o homem (10-H9) tenha apresentado apenas título 64 

para R. amblyommii, ele relatou que frequentava diariamente a mata local e 

esporadicamente era parasitado por carrapatos. Isto sugere que não tenha entrado 

em contato com carrapato infectado há algum tempo ou tenha desenvolvido 

imunidade ao agente e esta esteja diminuindo com o tempo por não entrar em 

contato novamente com riquétsias. Outra explicação pode ser a baixa infecção 

bacteriana dos carrapatos ou tempo de parasitismo insuficiente para transmissão de 

bactérias suficientes que gerasse uma boa resposta imune. Medeiros et al. (2011) 

detectaram através de técnicas moleculares carrapato da espécie Amblyomma 

longirostre infectado por R. amblyommii, entretanto no presente trabalho esta 

bactéria não foi encontrada em nenhuma amostra. 
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As duas outras amostras que reagiram à 5 antígenos (1-H1 e 1-H2) eram de 

indivíduos que frequentavam diariamente a mata para levar o gado se alimentar. 1-

H1 relatou ser esporadicamente parasitado por carrapato, já 1-H2 relatou não ter 

sido parasitado anteriormente, porém ambos apresentaram títulos muito próximos, 

demonstrando que tiveram contato com riquétsia, e talvez 1-H2 não tenha percebido 

ser parasitado por carrapato. Fato interessante a ser notado é que os dois cães 

desta propriedade (1-C1 e 1-C2) estavam parasitados tanto por A. ovale quanto por 

A. aureolatum, e os resultados da RIFI comprovaram que tiveram contato com R. 

parkeri. 

Observamos que na propriedade 1 o cão 1-C1 (raça pura, collie) apresentou a 

maior infestação por carrapatos de todos os cães pesquisados, e deste foi isolada R. 

parkeri cepa Mata Atlântica tanto de A. ovale quanto de A. aureolatum. Enquanto o 

cão 1-C2 (SRD, pequeno porte, pelo mais curto) além de apresentar menor 

infestação, nenhum deles estava infectado. 

Estatisticamente, o fator raça não é significativo, porém as diferenças 

encontradas nos achados destes dois animais podem ser explicadas pelas 

características individuais. Neste caso, embora com os mesmos hábitos, o fato de 1-

C2 ter menor porte e pelagem mais curta pode diminuir a chance de entrar em 

contato com o carrapato e aumentar a chance com que o proprietário avista e 

remove os carrapatos. Por outro lado, pelo cão 1-C1 ter maior porte e pelagem mais 

longa aumenta o contato dele com as folhas da mata e dificulta a visualização e 

remoção de carrapatos deste. Embora o cão 1-C2 tenha apresentado menor 

infestação e nenhum carrapato infectado, os resultados de sorologia comprovam 

que este entrou em contato com R. parkeri, por apresentar títulos mais elevados 

para este agente, maior até que o do cão 1-C1. 

Outro indivíduo (8-H12) que frequenta diariamente a mata juntamente com 

seus cães relatou ser esporadicamente parasitado por carrapatos e também 

apresentou título para 3 antígenos diferentes. Um dos cães deste indivíduo (8-C13) 

apresentava alta infestação de carrapatos e resultou em um A. ovale positivo na 

PCR para R. parkeri cepa Mata Atlântica, sendo o mesmo parasitado tanto por A. 

ovale quanto por A. aureolatum. 
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Verificamos que os cães que apresentavam maior infestação por carrapatos 

eram os que viviam soltos e frequentavam a mata livremente. Foi observado no 

estudo que os cães da região estavam todos bem cuidados e em bom estado 

corporal, sendo que a maioria dos proprietários da região mantêm seus cães presos 

no quintal de casa, sem acesso a mata, o que coincide com os resultados de 

ausência de carrapatos na maioria deles. Além disto, foi relatado por muitos 

proprietários que frequentemente usam produtos carrapaticidas, ou injetáveis ou em 

banhos. 

Sangioni et al. (2005) em estudo no Estado de São Paulo, em áreas 

endêmicas e não endêmicas, não encontraram humanos reativos ao antígeno de R. 

rickettsii, sendo este o único antígeno utilizado naquele estudo. Por outro lado, 

Sangioni et al. (2011) encontraram 29,6% dos humanos estudados com resultados 

positivos na RIFI para R. rickettsii e R. parkeri no Rio Grande do Sul. Sororeatividade 

para R. parkeri também foi demonstrada por Conti-Díaz et al. (2009) em três casos 

clínicos de riquetsiose no Uruguai. 

Sorologia positiva para estas duas bactérias também foi encontrada por 

Toledo et al. (2011) no Paraná, região sul, embora estes últimos autores tenham 

encontrado prevalência maior de amostras soropositivas usando antígeno para R. 

rickettsii (4,7%) comparado com R. parkeri (0,9%). 

Silveira et al. (201211) também encontraram 3,8% das amostras de humanos 

sororeativas para R. parkeri em estudo realizado em Paulicéia, local onde 

anteriormente foram relatados 9,7% dos carrapatos da espécie A. triste infectados 

com R. parkeri cepa Maculatum (SILVEIRA et al., 2007), cepa comprovadamente 

patogênica para humanos nos EUA (PADDOCK et al., 2004) e na Argentina 

(ROMER et al., 2011). 

 A febre maculosa de Santa Catarina vem se apresentando com 

sintomatologia compatível com febre maculosa causada por R. parkeri cepa Mata 

Atlântica (SPOLIDORIO et al., 2010; SILVA et al., 2011; ANGERAMI et al., 2006). O 

                                                           
11 SILVEIRA, I.; MARTINS, T. F.; OLEGÁRIO, M. M.; PETERKA, C.; GUEDES, E.; FERREIRA, F.; 
LABRUNA, M. B. Rickettsial infection in animals, humans and ticks in Paulicéia, state of São Paulo, 
Brazil. In print, 2012. 
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presente estudo foi realizado na região de maior endemicidade de febre maculosa 

em Santa Catarina (Vila Itopupava) onde A. ovale e A. aureolatum foram 

praticamente as únicas espécies de carrapatos encontradas. Destes, de 7 a 10% 

estavam infectados por R. parkeri cepa Mata Atlântica. Sabe-se muito bem que A. 

ovale e A. aureolatum parasitam humanos. Sendo assim, o presente estudo 

apresenta evidências epidemiológicas que R. parkeri cepa Mata Atlântica é o agente 

causador da FM em SC, onde os carrapatos A. ovale e A. aureolatum seriam os 

vetores. Pelos resultados de sorologia, pressupõe-se que esses animais estejam em 

constante contato com carrapatos infectados, e desta forma, seriam de suma 

importância na epidemiologia da doença, por também servirem de transportadores 

de carrapatos infectados da mata (principal nicho ecológico dos carrapatos vetores) 

para o interior das residências. Desta forma, a prevenção da FM na Vila Itoupava 

deve ser focada principalmente nos cães, seja pelo impedimento desses em ir às 

matas, seja pelo constate uso de produtos carrapaticidas de longa ação nesses 

animais. 





 

6 CONCLUSÕES 

 

 

� Foram encontradas três espécies de carrapatos infestando cães na região de 

estudo, sendo elas Amblyomma ovale, Amblyomma aureolatum e Rhipicephalus 

sanguineus.  

 

� Foi encontrado anticorpo anti-Rickettsia em soro obtidos de humanos e cães, 

através da Reação de Imunofluorescência Indireta, apresentando diferentes títulos 

para 6 diferentes riquétsias. Porém, os baixos títulos encontrados em humanos 

foram inconclusivos em relação ao provável agente; 

 

� Os resultados da RIFI dos cães confirma a R. parkeri como agente circulante 

na região; 

 

� Foi realizado com sucesso o isolamento e cultivo de riquétsias presentes nos 

carrapatos coletados. Na caracterização molecular pelos genes gltA, ompA, ompB e 

htrA dos isolados e pelos genes gltA e ompA das amostras de carrapatos foi 

identificada Rickettsia parkeri cepa Mata Atlântica, provável agente causador da 

Febre Maculosa na região. 

 

� Apenas a variável independente “tempo na mata” apresentou significância 

estatística, e de acordo com os resultados desta pesquisa, a alteração somente 

desta variável poderia reduzir em até 19,28 vezes as chances de um cão se infectar 

com R. parkeri cepa Mata Atlântica. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice A – Modelo do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para adultos 
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Apêndice B – Modelo do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para menores 
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Apêndice C – Modelo do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para proprietários de cães 
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Apêndice D – Modelo do questionário epidemiológico humano 
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Apêndice E – Modelo do questionário epidemiológico animal 
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Apêndice F – Resultado da RIFI das amostras coletadas de humanos para cada espécie de riquétsia 
pesquisada – São Paulo - 2012 

Amostra Titulação (0=NEGATIVO) 

 R. rickettsii R. parkeri R. rhipicephali R. amblyommii R. bellii R. felis 

1-H1 128 256 64 256 64 0 

1-H2 512 256 128 128 64 0 

2-H3 0 0 0 64 0 0 

3-H4 0 0 0 0 0 0 

4-H5 0 0 0 0 0 0 

5-H6 0 0 0 0 0 0 

7-H7 0 0 0 0 0 0 

11-H8 0 0 0 0 0 0 

10-H9 0 0 0 64 0 0 

10-H10 256 128 128 256 0 0 

9-H11 0 0 0 0 0 0 

8-H12 64 128 0 128 0 0 

15-H13 0 0 0 0 0 64 

18-H14 0 0 0 0 0 0 

21-H15 0 0 0 0 0 0 
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Apêndice G – Resultado da RIFI das amostras coletadas de cães para cada espécie de riquétsia 
pesquisada – São Paulo - 2012 

Amostra R. rickettsii R. parkeri R. rhipicephali R. amblyommii R. bellii R. felis 

1-C1 2048 16384 2048 2048 512 256 

1-C2 4096 32768 2048 1024 256 512 

2-C3 0 0 0 0 0 0 

3-C4 1024 4096 256 0 256 0 

3-C5 128 512 0 128 0 0 

6-C6 0 256 0 128 64 0 

7-C7 256 512 128 64 128 0 

7-C8 0 0 0 0 0 0 

6-C9 0 0 0 0 0 0 

8-C10 0 8192 1024 512 0 0 

8-C11 256 1024 0 128 0 0 

8-C12 1024 4096 1024 2048 64 128 

8-C13 1024 4096 128 512 0 0 

9-C14 256 2048 128 64 64 0 

9-C15 0 0 0 0 0 0 

10-C16 4096 8192 1024 512 0 64 

11-C17 4096 32768 2048 2048 64 256 

11-C18 128 256 64 128 256 0 

12-C19 1024 1024 256 512 0 512 

12-C20 0 0 0 0 0 0 

13-C21 512 4096 512 256 0 256 

14-C22 2048 4096 512 512 0 256 

14-C23 128 256 0 64 0 0 

11-C25 2048 8192 512 512 0 64 

15-C26 256 512 256 64 0 0 

16-C27 0 0 0 0 0 0 

17-C28 128 256 256 0 0 0 

17-C29 0 0 0 0 0 0 

17-C30 0 0 0 0 0 0 

18-C31 512 8192 0 256 0 128 

18-C32 0 0 0 0 0 0 

18-C33 0 0 0 0 0 0 

18-C34 0 1024 0 0 0 0 

19-C35 0 0 0 0 0 0 

20-C36 0 0 0 0 0 0 

21-C37 0 0 0 0 0 0 

22-C38 0 512 0 0 0 256 

22-C39 0 0 0 0 0 0 

23-C40 512 1024 128 0 64 64 

23-C41 0 0 0 0 0 0 

23-C42 0 0 0 0 0 0 

Amostra R. rickettsii R. parkeri R. rhipicephali R. amblyommii R. bellii R. felis 
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24-C43 512 2048 256 512 0 0 

24-C44 0 128 0 64 0 0 

24-C45 1024 256 512 64 0 0 

24-C46 0 0 0 0 128 0 

24-C47 0 0 0 0 64 0 

24-C48 1024 0 512 128 0 128 

25-C49 2048 0 1024 256 0 256 

26-C50 0 0 0 0 64 0 

26-C51 0 0 0 0 0 0 

27-C52 0 128 0 0 0 0 

27-C53 8192 8192 1024 4096 0 0 
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Apêndice H – Modelo da ficha com os resultados da pesquisa e explicação sobre a febre maculosa, 
que foram entregues individualmente aos voluntários da pesquisa, um ano após a coleta do material. 
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