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Já se desejarmos fortemente o melhor e, principalmente, lutarmos pelo 
melhor, o melhor vai se instalar na nossa vida. 
E é o hoje o dia da faxina mental... 
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RESUMO 
 

Nos últimos anos, várias espécies do gênero Rickettsia têm sido 

detectadas pela primeira vez no Brasil, algumas delas potencialmente 

patogênicas para humanos. Pequenos roedores são incriminados nos 

Estados Unidos e Europa como hospedeiros amplificadores de algumas 

espécies de Rickettsia. No Brasil, entretanto, o papel desses animais no  

ciclo epidemiológico das doenças riquetsiais ainda não está bem 

compreendido. O presente estudo investigou a prevalência de Rickettsia  

spp. em pequenos roedores através do uso de técnicas sorológicas e 

moleculares. No total, 122 pequenos roedores foram coletados  durante o 

ano de 2013, no município de Caratinga, Estado de Minas Gerais. Os soros 

desses animais foram submetidos ao teste de imunofluorescência indireta 

(RIFI) para detecção de anticorpos contra Rickettsia rickettsii, Rickettsia 

parkeri e Rickettsia felis. Amostras de DNA foram extraídas de tecidos 

(fígado e baço) e dos ectoparasitos coletados sobre o pelo dos pequenos 

roedores. O DNA extraído foi amplificado por meio de PCR usando dois 

diferentes pares de oligonucleotídeos iniciadores gênero-específicos (gltA e 

17KDa) e dois oligonucleotídeos iniciadores grupo-específicos (ompA e 

ompB). 

A prevalência de anticorpos contra os antígenos testados foi de 55,7% 

para R. rickettsii, 44,2% para R. parkeri e 18% para R. felis; 5,4% (5/93) dos 

pools de ectoparasitos testados foram positivos à PCR. As análises das 

sequências de nucleotídeos desses cinco pools mostraram 99% e 100% de 

identidade com sequências gênicas de gltA e 17kDa, respectivamente, de R. 

felis depositadas no GenBank. 

Pela primeira vez realizou-se a detecção de R. felis em pulgas da 

espécie Xenopsylla cheopis no Brasil. Dessa forma, este trabalho 

representou uma importante contribuição e um importante ponto de partida 

para futuras pesquisas que busquem elucidar as diversas lacunas do 

conhecimento que existem no complexo ciclo epidemiológico das 

riquetsioses no Brasil, em especial o papel dos pequenos roedores. 

 

Palavras-chave: pequenos roedores; Rickettsia; sorologia; PCR. 
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ABSTRACT 
 
 

 
In recente years, several Rickettsia spp. have been detected in Brazil 

for the first time, some of them potentially pathogenic for humans. The wild 

rodents are incriminated in United States and Europe as amplifying hosts of 

Rickettsia. However their role in the epidemiological cycle of rickettsial 

diseases in Brazil is not determined yet. The presente study investigated the 

prevalence of rickettsiae in small rodents by serological and molecular 

biological means. In total 122 small rodents were collected in the year 2013  

in the city of Caratinga, Minas Gerais State. Sera were tested in 

immunofluorescence assay test for detection of antibodies against Rickettsia 

rickettsii, Rickettsia parkeri and Rickettsia felis. DNA-extracts were  taken 

from tissues (liver and spleen) and ectoparasites. Screening for Rickettsia 

spp. was performed with a PCR targeting the citrate synthase gene (gltA)  

and 17 kDa, followed by conventional PCR detecting the ompA e ompB 

genes for all samples. 

The overall prevalence for antibodies against SFG rickettsiae was 

55,7%, 44,2% and 18% respectively; 5,4% (n=5/93) samples pools showed 

positive reaction in PanRickettsia PCR. 

Sequence analysis of all gltA and 17KDa PCR products resulted in five R. 

felis gltA and 17kDa nucleotides sequences that were 99% and 100% 

respectively, identical among each other. 

With the first detection of R. felis in Xenopsylla cheopis fleas in small 

rodents in Brazil, this work is an importante contribution and thus a starting 

point for further research regarding the life cycle of Rickettsiae and the 

reservoir role of small animals. 

 
 
 

Key-words: small rodents; Rickettsia; serologic assay; PCR. 



xi  

LISTA DE ABREVIATURAS 
 
 
 
 

°C: graus Celsius 

%: porcentagem 

α: alpha 

μg: micrograma, 10-6 g 

μl: microlitros, 10-6 L 

μM: micromol, 10-6 M 

cm: centímetros 

cm 3: centímetros cúbicos 

ddNTP’s: dideoxinucleotídeos trifosfatados 

DNA: ácido desoxirribonucléico 

DNTP’s: desoxinucleotídeos trifosfatados 

EDTA: ácido etilno-diamino-tetracético 

ELISA: enzyme linked sistem assay 

et al: e colaboladores 

FMVZ-USP: Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de 
São Paulo 

FMB: febre maculosa Brasileira 

FUNASA: Fudação Nacional de Saúde 

g: gramas 

GFM: Grupo da Febre maculosa 

GT: Grupo do Tifo 

IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatítica 

kD: kiloDalton 

kg: quilogramas 

km: quilômetros 

km 2: quilômetros quadrados 

M: molar 

m: metros 

MEM: meio essencial mínimo 



xii  

mg: miligramas, 10-3 g 

ml: mililitros, 10-3 L 

mM: milimolar, 10-3 M 

NaCl: cloreto de sódio 

NaOH: hidróxido de sódio 

ng: nanogramas, 10-9 g 

OMS: Organização Mundial da Saúde 

pb: pares de bases 

PBS: solução de fosfato tamponada 

PCR: reação em cadeia da polimerase 

pH: potencial hidrogeniônico 

primer: oligonucleotídeo iniciador 

RIFD: reação de imunofluorescência direta 

RIFI: reação de imunofluorescência indireta 

RMSF: Rocky Mountain spotted fever 

sp.: espécie 

spp.: espécie não determinada 

SBF: soro bovino fetal 

SDS: duodecil sulfato de sódio 

TAE: tampão tris-acetato EDTA 

Taq: Termophilus aquaticus 

TBE: tris-borato EDTA 

Tm: temperatura de anelamento 

UHE: Usina Hidrelétrica 

UFOP: Universidade Federal de Ouro Preto 

UFV: Universidade Federal de Viçosa  

USP: Universidade de São Paulo 



xiii  

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1: Localização geográfica de Caratinga no estado de Minas Gerais e vista 
parcial do município ............................................................................................... 50 

Figura 2: Pontos de captura de pequenos roedores no município de Caratinga, 
Minas Gerais, 2013 ................................................................................................ 51 

Figura 3: Local de captura no bairro Esplanada no município de Caratinga, Minas 
Gerais, 2013.......................................................................................................... 52 

Figura 4: Local de captura no bairro Esplanada no município de Caratinga, Minas 
Gerais, 2013.......................................................................................................... 52 

Figura 5: Local de captura no bairro Esplanada no município de Caratinga, Minas 
Gerais, 2013.......................................................................................................... 53 

Figura 6: Local de captura no bairro Esperança no município de Caratinga, Minas 
Gerais, 2013.......................................................................................................... 53 

Figura 7: Local de captura no bairro Santa Zita no município de Caratinga, Minas 
Gerais, 2013.......................................................................................................... 54 

Figura 8: Local de captura no bairro Santa Zita no município de Caratinga, Minas 
Gerais, 2013.......................................................................................................... 54 

Figura 9: Armadilhas de arame galvanizado utilizadas na captura de pequenos 
roedores no município de Caratinga, Minas Gerais, 2013 ...................................... 54 

Figura 10: Contenção manual e punção cardíaca para coleta de sangue realizada 
em pequenos roedores .......................................................................................... 56 

Figura 11: Número de espécimes de pequenos roedores coletados em Caratinga, 
MG, de acordo com o mês do esforço de captura .................................................. 57 

Figura 12: Abundância relativa das espécies de pequenos roedores capturadas de 
em Caratinga, Minas Gerais, 2013 ......................................................................... 67 

Figura 13: Gel de agarose 1,5% corado com brometo de etídeo, mostrando o 
funcionamento dos controles, bem como amostras de tecidos de pequenos  
roedores negativas à PCR ..................................................................................... 68 

Figura 14: Gel de agarose 1,5% corado com brometo de etídeo, do produto de 
PCR de DNA extraído de ectoparasitos de pequenos roedores de Caratinga, 
utilizando os primers CS (239 e 1069) .................................................................... 74 



xiv  

LISTA DE TABELAS 
 
 
 
 

Tabela 1: Cronograma, número de armadilhas por campanha e esforço amostral, 
nas campanhas de capturas de pequenos roedores realizadas em Caratinga, Minas 
Gerais, 2013.......................................................................................................... 56 

 

Tabela 2 : Etapas e condições de amplificação da reação de PCR para um 
fragmento de 401 pb do gene citrato sintase (gltA) ................................................. 62 

 

Tabela 3 : Número de indivíduos capturados por espécie em três bairros da 
periferia do município de Caratinga, Minas Gerais, 2013........................................ 68 

Tabela 4 : Ectoparasitos coletados em pequenos roedores de Caratinga, Minas 
Gerais, 2013.......................................................................................................... 69 

 

Tabela 5 : Infestações exclusivas e múltiplas de ectoparasitos em pequenos 
roedores de Caratinga, Minas Gerais, 2013 ........................................................... 70 

 

Tabela 6 : Titulação da RIFI realizada nos soros de pequenos roedores capturados 
em Caratinga, Minas Gerais, 2013, usando antígenos de R. rickettsii, R. parkeri e R. 
felis ........................................................................................................................ 71 

 

Tabela 7 : Variação da titulação e número de pequenos roedores sororreativos de 
acordo com a espécie do roedor e antígeno testado .............................................. 73 

 

Tabela 8 : Descrição das amostras de ectoparasitos de pequenos roedores 
positivas à PCR para os primers que amplificam fragmentos  do  gene  gltA  e  
17kDa.................................................................................................................... 76 



xv  

LISTA DE QUADROS 
 
 
 
 

Quadro 1: Taxonomia de Rickettsia ..................................................................... 26 

Quadro 2: Casos confirmados de Febre Maculosa. Brasil, Grandes Regiões e 
Uniões Federadas. 2000 a 2015 ............................................................................ 44 

Quadro 3: Óbitos de Febre Maculosa. Brasil, Grandes Regiões e Uniões 
Federadas. 2000 a 2015 ........................................................................................ 45 

Quadro 4: Iniciadores utilizados nas reações de PCR para amplificação de 
fragmentos dos genes gltA, 17KDa, ompA e ompB de Rickettsia ........................... 63 

Quadro 5: Etapas e condições de amplificação das reações de PCR para 
fragmentos dos genes gltA, 17KDa, ompA e ompB de Rickettsia ........................... 64 

Quadro 6: Classificação taxonômica e relação de espécies de pequenos roedores 
capturadas em Caratinga, Minas Gerais, 2013 ...................................................... 67 

Quadro 7: Resultados do Blastn para o gene 17kDa de amostras amplificadas a 
partir de pulgas coletadas em pequenos roedores de Caratinga, Minas  Gerais,  
2013 ....................................................................................................................... 77 

Quadro 8: Resultados do Blastn para o gene gltA de amostras amplificadas a  
partir de pulgas coletadas em pequenos roedores de Caratinga, Minas  Gerais,  
2013 ....................................................................................................................... 78 



xvi  

SUMÁRIO 
 
 
 
 
 

 
1 INTRODUÇÃO........................................................................ 18 

2 REVISÃO DE LITERATURA ........................... ....................... 21 

2.1 VERTEBRADOS COMO HOSPEDEIROS RESERVATÓRIOS ............. 22 
 

2.2 PATÓGENOS DE IMPORTÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ASSOCIADOS A 
ROEDORES NO BRASIL............................................................................. 24 

2.3 TAXONOMIA E CLASSIFICAÇÃO DAS RIQUÉTSIAS .......................... 26 
 

2.4 TRANSMISSÃO DAS RIQUÉTSIAS ...................................................... 27 
 

2.5 HOSPEDEIROS MAMÍFEROS .............................................................. 28 
 

2.6 RIQUETSIOSES DESCRITAS NO BRASIL ........................................... 30 
 

2.7 PATOGÊNESE E CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DA FMB ................. 34 
 

2.8 DIAGNÓSTICO LABORATORIAL .......................................................... 36 
 

2.9 EPIDEMIOLOGIA DA FEBRE MACULOSA EM MINAS GERAIS .......... 41 
 

2.10 UM BREVE RETROSPECTO SOBRE ESTUDOS REALIZADOS EM 
CARATINGA ................................................................................................ 45 

3 OBJETIVOS ....................................... .................................... 47 

3.1 OBJETIVO GERAL ................................................................................ 48 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .................................................................. 48 
 

4 MATERIAIS E MÉTODOS ............................. ......................... 49 

4.1 ÁREA DE ESTUDO................................................................................ 50 
 

4.2 COLETA DE PEQUENOS ROEDORES ................................................ 55 
 

4.3 COLETA DE ECTOPARASITOS ........................................................... 57 
 

4.4 IDENTIFICAÇÃO TAXONÔMICA DOS PEQUENOS ROEDORES ....... 58 
 

4.5 IDENTIFICAÇÃO TAXONÔMICA DOS ECTOPARASITOS .................. 58 



xvii  

4.6 OBTENÇÃO DOS CONTROLES POSITIVOS PARA RIFI E PCR ......... 58 

4.7 SOROLOGIA .......................................................................................... 58 

4.7.1 Produção de lâminas de antígeno ....................................................... 58 

4.7.2 Reação de Imunofluorescência Indireta .............................................. 59 

4.8 BIOLOGIA MOLECULAR ....................................................................... 60 

4.8.1 Extração de DNA das amostras de tecido de pequenos roedores ...... 60 

4.8.2 Extração de DNA das amostras de ectoparasitos ............................... 60 

4.8.3 Obtenção do controle positivo – cultivo de células VERO ................... 61 

4.8.4 Reação em Cadeia da Polimerase ...................................................... 62 

4.8.4.1 PCR para detecção de um fragmento do gene gltA de Rickettsia spp. 

em tecidos (fígado e baço) de pequenos roedores ...................................... 62 

4.8.4.2 PCR dirigida fragmentos dos genes gltA, 17KDa, ompA e ompB de 

Rickettsia em ectoparasitos ......................................................................... 63 

4.9 PURIFICAÇÃO DO DNA ........................................................................ 65 

4.10 SEQUENCIAMENTO E ANÁLISE DAS SEQUÊNCIAS ....................... 65 

5 RESULTADOS ...................................... ................................. 66 

5.1 CAPTURA E IDENTIFICAÇÃO DOS PEQUENOS ROEDORES ........... 67 

5.2 IDENTIFICAÇÃO DOS ECTOPARASITOS ........................................... 69 

5.3 AVALIAÇÃO SOROLÓGICA .................................................................. 71 

5.4 PCR DE TECIDOS DE PEQUENOS ROEDORES ................................ 74 

5.5 PCR DE ECTOPARASITOS .................................................................. 75 

5.6 SEQUENCIAMENTO ............................................................................. 76 

6 DISCUSSÃO .......................................................................... 79 

7 CONCLUSÃO ....................................... .................................. 88 

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...................... ................. 90 



18  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. INTRODUÇÃO 



19  

Riquetsioses são reconhecidas como infecções emergentes em várias 

partes do mundo (PAROLA & RAOULT, 2001; FOURNIER &  RAOULT, 

2004; PAROLA et al., 2013), possuindo distribuição em todos os continentes, 

com exceção da Antártida (LEMOS et al., 2001). Essas doenças, causadas 

por bactérias intracelulares obrigatórias, são transmitidas aos humanos e 

animais vertebrados através da picada de artrópodes hematófagos tais como 

pulgas, piolhos, carrapatos e ácaros. 

Até o final do século XX, apenas três espécies de Rickettsia eram 

conhecidas na América Latina e Caribe – Rickettsia rickettsii, Rickettsia 

prowazekii e Rickettsia typhi. Apenas no início deste século, já foram 

descobertas pelo menos mais oito espécies de Rickettsia nestes locais, 

sendo que a maioria delas está associada a carrapatos. Tal avanço, tão 

significativo, se deve ao aumento do interesse por parte dos pesquisadores  

e ao advento dos métodos moleculares. Esses métodos vêm permitindo a 

caracterização de novas espécies, anteriormente desconhecidas, como 

Rickettsia africae e Rickettsia felis, por exemplo (LABRUNA et al.,2011). 

Além disso, estão possibilitando a identificação de novas relações entre as 

bactérias e diferentes vetores e reservatórios. 

Pequenos roedores e outros mamíferos estão associados à 

transmissão de diversos patógenos, tais como vírus, bactérias e parasitas. 

Sabe-se que grande parte das doenças infecciosas emergentes está 

associada a esses animais. Além disso, a maioria dessas infecções se 

origina a partir de animais silvestres e aumentaram significativamente nos 

últimos anos (JONES et al., 2008). Parte disso pode ser explicado pela 

degradação de ambientes naturais pela ação antrópica. O avanço da 

agricultura e da pecuária extensiva, bem como o crescimento das cidades, 

vem proporcionando o aumento do contato entre as populações humanas e 

de seus animais domésticos com populações de animais silvestres, dentre 

eles os pequenos roedores. Essa aproximação pode resultar na 

disseminação de agentes infecciosos e parasitários para novos hospedeiros 

e ambientes, estabelecendo assim novas relações entre hospedeiros e 

parasitas, além de novos nichos ecológicos na cadeia de transmissão das 

doenças (CORRÊA & PASSOS, 2001). Esse contexto é importante dentro  

do  universo  da  riquetsiologia,  uma  vez  que  o  ciclo  epidemiológico     de 
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zoonoses como as riquetsioses podem envolver a participação de pequenos 

roedores, que servem de hospedeiros para artrópodes vetores, os quais 

podem tornar-se fonte de infecção para o homem. 

Além das riquétsias, outros patógenos transmitidos por artrópodes 

hematófagos, como Anaplasma (que pertence à mesma ordem das 

riquétsias – Ordem Rickettsiales) possuem em seu ciclo epidemiológico o 

envolvimento de pequenos roedores. Embora a participação  desses 

roedores seja amplamente conhecida no ciclo natural dessas zoonoses, o 

papel desses vertebrados ainda não está claro (BROUQUI et al., 2007). 

De maneira a esclarecer muitas das lacunas no conhecimento acerca 

do ciclo epidemiológico das riquetsioses, o Laboratório de Zoonoses da 

Universidade Federal de Ouro Preto têm realizado diversas pesquisas na 

área. O presente estudo é um desses projetos e se propôs a estudar o 

envolvimento dos pequenos roedores e de seus ectoparasitos no ciclo 

epidemiológico das riquetsioses em três bairros da periferia do município de 

Caratinga, que sofreram forte expansão urbana nos últimos anos. Com o 

emprego de técnicas imunológicas e moleculares, buscou-se conhecer 

melhor a dinâmica de transmissão dessas doenças no referido município. 

Estudos de campo, como este, são vitais para o melhor conhecimento dos 

focos naturais dessas zoonoses, da circulação de agentes entre os animais 

silvestres e da importância destes para a manutenção do ciclo natural das 

riquetsioses, subsidiando assim ações dos serviços de Saúde Pública. 
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2.1 Vertebrados como hospedeiros reservatórios 
 

Haydon et al. (2002) propõe que um reservatório seja definido como 

uma ou mais populações epidemiologicamente ligadas em que o agente 

patogênico possa ser  mantido de forma permanente e a partir do qual é 

transmitido para infecções da população alvo. A definição corrente de 

reservatório abrange qualquer  ser humano, animal, artrópode, planta ou 

matéria inanimada onde vive e se multiplica um agente infecioso, do qual 

depende para sua sobrevivência, reproduzindo-se de maneira a que possa 

ser transmitido a um hospedeiro susceptível (Amer. Assoc. Publ. Health). 

Hospedeiro, segundo a mesma fonte, é a pessoa ou animal vivo, inclusive 

aves e artrópodes, que, em circunstâncias naturais permitem a subsistência 

ou o alojamento de um agente infeccioso. Diversas definições anteriores 

implicavam que o agente infecioso não poderia ser patogênico para o 

hospedeiro reservatório, ou que fosse mantida uma infecção subclínica, 

portanto assintomática e não-letal. 

A busca por reservatórios naturais das riquetsioses vem sendo um 

dos mais atraentes objetivos de pesquisadores em todo o Mundo. Não se 

obteve em nenhum dos estudos com riquétsias realizados até o momento, 

indicação de que animais vertebrados permaneçam com o parasito por toda 

a vida ou os transmita à sua progênie. Os estudos realizados demonstram 

parasitemias temporárias do vertebrado, atuando como amplificadores da 

infecção ou como animais sentinelas. No Brasil, duas espécies são 

incriminadas como hospedeiros amplificadores: gambás e capivaras. 

Moreira e Magalhães (1935) realizaram o feito de isolar o agente da 

febre maculosa Brasileira (FMB) em um animal silvestre. Ao inocular em 

cobaias sangue contaminado por R. rickettsii colhido de um gambá da 

espécie Didelphis marsupialis, esses pesquisadores conseguiram reproduzir 

a doença. Horta et al. (2009) avaliaram a infecção de gambás (Didelphis 
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aurita) por R. rickettsii e o papel desses animais como hospedeiros 

amplificadores na transmissão horizontal para Amblyomma cajennense  

(atual Amblyomma sculptum). Os gambás foram divididos em três grupos, 

sendo que no primeiro grupo (G1) foi inoculado R. rickettsii 

intraperitonealmente, enquanto que no segundo grupo (G2) carrapatos 

infectados pela bactéria realizaram repasto sanguíneo nos gambás. O 

terceiro grupo (G3) foi o grupo controle. Esses animais foram submetidos à 

PCR em tempo real, estudos hematológicos e imunofluorescência indireta 

para confirmação da infecção. Amostras de sangue dos gambás foram 

coletadas e inoculadas por via intraperitoneal em cobais. Em outra etapa do 

trabalho, os gambás dos três grupos foram infestados com carrapatos não 

infectados de A. cajennense. Esses carrapatos foram retirados dos gambás  

e transferidos para coelhos não infectados, que também foram submetidos a 

testes sorológicos e moleculares para confirmação da infecção. Apenas os 

coelhos infestados com carrapatos derivados do G1 apresentaram 

soroconversão. Esse estudo demonstrou que R. rickettsii foi capaz de 

infectar gambás sem causar doença e que esses animais desenvolveram 

riquetsemia por três a quatro semanas, capaz de causar infecção em  

cobaias e carrapatos, embora a taxa de infecção tenha sido baixa (5 a 20% 

dos carrapatos). 

A capivara (Hidrochoerus hidrochaeris), maior roedor do mundo e 

espécie nativa brasileira, é um animal extremamente adaptado a fragmentos 

de ação antrópica e que possui forte afinidade com a água, estando sua 

presença sempre associada a coleções ou cursos d’água. Em 1942, 

Travassos e Valejo comprovaram através de inoculações experimentais com 

R. rickettsii que capivaras tornavam-se infectadas e que não demonstravam 

sinais clínicos da doença. No mesmo ano, eles comprovaram que carrapatos 

que se alimentavam nestas capivaras adquiriam a infecção, sugerindo um 

importante papel desses animais na manutenção e dispersão da FMB.  

Souza et al. (2009), confirmaram que após serem infectadas 

experimentalmente por R. rickettsii, capivaras infectaram de 20 a 35% de 

ninfas de A. cajennense que delas se alimentaram durante o período de 

riquetsemia, que teve duração de aproximadamente dez dias. Segundo 

Labruna, a explosão populacional de capivaras observada na última  década 
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se deve, sobretudo, ao reflorestamento das matas que margeiam os cursos 

d’água e à expansão do cultivo de cana-de-açúcar no Brasil, além das 

restrições à caça. 

Certamente, pelas diversas dúvidas, inclusive conceituais, mais 

estudos e discussões considerando as diferentes relações observadas 

fazem-se necessárias. 

 
 

2.2 Patógenos de importância epidemiológica associados a roedores no 

Brasil 

 

A detecção de “novas doenças” em um ritmo muito próximo de uma 

“doença nova” a cada ano, muitas das quais com roedores silvestres 

envolvidos em sua transmissão – como hantavírus e arenavírus – exige que 

pesquisas e trabalhos de campo com esses animais sejam realizados cada 

vez mais e com um número crescente de investigações. 

Os parágrafos a seguir trazem uma pequena revisão de algumas das 

zoonoses mais comuns e de importância epidemiológica que possuem 

associação com pequenos roedores no Brasil. 

A Lepstospirose é uma doença de importância mundial, causada por 

bactérias gram-negativas do gênero Leptospira transmitidas pela urina de 

animais infectados ou água, lama ou solo contaminados pela bactéria 

(JOHNSON, 1996). A espécie com maior interesse zoonótico é a Leptospira 

interrogans, que apresenta mais de 200 sorovares – cada sorovar possui 

hospedeiros de predileção. No Brasil, os sorovares Icterohaemorrhagie e 

Copenhageni são, com frequência, relacionados aos casos mais graves 

(PELISSARI et al., 2011). A infecção é comum em roedores como também 

em outros animais silvestres e domésticos, acometendo mais de 160 

mamíferos no mundo. Se destacam no Brasil, como reservatórios as 

espécies de pequenos roedores Rattus norvegicus, Rattus rattus e Mus 

musculus (BRASIL, 2002). No Brasil, a doença tem distribuição endêmica, 

com ocorrência durante todos os meses do ano e coeficiente médio de 

incidência de 1,9/100.000 habitantes. Epidemias urbanas são registradas a 

cada   ano,  principalmente  em   comunidades   carentes,   após  enchentes, 
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inundações e desastres naturais de grande magnitude (PELISSARI et al., 

2011). 

A peste é uma doença infecciosa aguda, cujo agente etiológico é a 

bactéria Yersinia pestis, que é transmitida pela picada de pulgas infectadas. 

Os reservatórios hospedeiros da peste são os roedores silvestres e 

comensais, além de coelhos. As principais espécies de pulgas responsáveis 

pela transmissão nos focos brasileiros são as: Xenopsylla cheopis, Polygenis 

bolhsi jordani e Polygenis tripus. A peste está restrita a algumas áreas 

serranas ou de planaltos, principalmente na região Nordeste, sendo 

geralmente associada ao cultivo e armazenamento de grãos. O último caso 

humano no Brasil foi descrito em 2005 no estado do Ceará. Atualmente a 

mortalidade praticamente inexiste no país. Na década de 80 foram 

registrados sete óbitos, dentre 669 casos ocorridos (BRASIL, 2005). 

O tifo endêmico, ou tifo murino, é uma doença causada pela  

Rickettsia typhi, bactéria gram-negativa da família Rickettsiaceae. Ratos e 

outros roedores são os reservatórios dessa doença, que é transmitida 

principalmente pela pulga X. cheopis. Tal doença costuma se manifestar 

quando há um grande número desses roedores infectados (epizootia), em 

contato com populações humanas, dessa forma é uma doença 

essencialmente urbana e suburbana, ocorrendo sobretudo em locais em que 

os hospedeiros mamíferos trazem pulgas infectadas em estreita proximidade 

do homem. Ao adquirir a R. typhi de ratos infectados, a pulga permanece 

infectada pelo resto da vida. Os seres humanos são infectados pelas fezes 

da pulga ou inalação de fezes secas das pulgas contaminadas (GODINHO  

et al., 2002). Atualmente não há notificação de casos da doença no Brasil. 

Hantavírus é um gênero que agrupa vários vírus de RNA, 

pertencentes à família Bunyaviridae. São vírus esféricos, envelopados, 

medem cerca de 80 a 120 nm de comprimento e que possuem RNA viral de 

fita simples. Os hantavírus são exclusivamente transmitidos por roedores.  

No Brasil, as espécies que se destacam pelo envolvimento no ciclo 

epidemiológico das hantaviroses são roedores silvestres sigmodontíneos, 

tais como Akodon, Bolomys e Oligoryzomys. A forma de transmissão mais 

comum é através da inalação de partículas virais aerossolizadas, 

contaminadas por fezes, saliva, sangue e urina de roedores    contaminados. 
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No roedor, a infecção pelo hantavírus é transmitida de forma horizontal e  

não é letal, o que o torna um reservatório por longo período, provavelmente 

por toda a vida. Nas Américas, a hantavirose é considerada uma doença 

emergente e se manifesta sob diferentes formas, desde doença febril aguda 

inespecífica, cuja suspeita diagnóstica é baseada fundamentalmente em 

informações epidemiológicas, até quadros pulmonares e cardiovasculares 

mais severos e característicos. Os primeiros casos detectados na América  

do Sul, além do extenso comprometimento pulmonar, revelaram também 

forte comprometimento cardíaco, sendo por isso denominada de Síndrome 

cardiopulmonar por hantavírus (SCPH). Em 2014 foram confirmados 74 

casos da doença no País e 26 óbitos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015). 

 
 
 

2.3 Taxonomia 
 

O gênero Rickettsia compreende bactérias da subdivisão alfa do filo 

Proteobacteria e ordem Rickettsiales (Quadro 1); são bacilos gram-negativos 

que possuem íntima associação com hospedeiros artrópodes, onde vivem 

como parasitas intracelulares obrigatórios (PAROLA et al., 2013). Devido ao 

crescimento exclusivamente intracelular, as riquésias só podem ser 

cultivadas em células hospedeiras eucarióticas viáveis, tais como culturas 

celulares, ovos embrionados e animais susceptíveis à infecção. 
 

 
Quadro 1: Taxonomia de Rickettsia (www.ncbi.nlm.nih.gov/taxonomy) 

Taxonomia de Rickettsia 

Reino: Bacteria 

Filo: Proteobacteria 

Classe: Alphaproteobacteria 

Ordem: Rickettsiales 

Famílias: Anaplasmataceae, Holosporaceae, Rickettsiaceae 

Tribos: Rickettsiae, Orientia 

Gênero: Rickettsia 
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Riquetsiose é o termo genérico para designar doenças causadas por 

bactérias da ordem Rickettsiales (DUMLER et al., 2001). 

Organismos do gênero Rickettsia já foram identificados em artrópodes 

(como carrapatos, ácaros, piolhos e pulgas) e trematódeos, dependendo 

destes para a sua sobrevivência, manutenção, dispersão e transmissão para 

animais vertebrados. Diversas tentativas de divisão dentro deste gênero já 

foram propostas, mas ainda não existe um consenso de classificação de 

todas as espécies. Atualmente, a maioria dos pesquisadores divide o gênero 

Rickettsia em três grupos, baseados em características antigênicas e 

genéticas: (i) O grupo do tifo - GT, que inclui as espécies Rickettsia 

prowazekii, o agente do tifo exantemático epidêmico, e Rickettsia typhi, 

agente causal do tifo murino (AZAD & BEARD, 1998); (ii) o grupo das febres 

maculosas - GFM, que inclui um grande número de sorotipos, tais como a 

Rickettsia rickettsii, agente etiológico da febre maculosa das Montanhas 

Rochosas e da febre maculosa Brasileira, Rickettsia conorii, agente  

etiológico da febre do Mediterrâneo, e (iii) o grupo ancestral - GA, composto 

pelas espécies Rickettsia bellii e Rickettsia canadensis. Um quarto grupo foi 

proposto recentemente, chamado grupo de transição - GT. Neste grupo 

estariam espécies anteriormente pertencentes ao GFM, como as espécies 

R. akari, Rickettsia australis e R. felis. No entanto, a validade deste grupo 

para estas espécies ainda está sendo debatida (HUN & TROYO, 2012). 

 

2.4 Transmissão das riquétsias 
 

Riquetsioses são geralmente transmitidas aos humanos por 

artrópodes, tais como carrapatos, ácaros, pulgas e piolhos. Portanto, a 

distribuição geográfica da doença é frequentemente determinada pela 

distribuição geográfica do artrópode infectado. Existem diferentes estratégias 

de transmissão entre os hospedeiros: i) transovariana – é o fator mais 

importante para manutenção da Rickettsia na natureza, uma vez que 

possibilita a manutenção do patógeno por várias gerações sucessivas; ii) 

transestadial – possibilita a passagem do patógeno entre os diversos 

estágios de desenvolvimento do artrópode (MACALUSO et al., 2002; AZAD 

&  BEARD,  1998).  Muitas  riquétsias  migram  do  intestino  do   hospedeiro 
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artrópode para o hemoceloma e então para as glândulas salivares, por onde 

transmitem horizontalmente as bactérias para hospedeiros vertebrados, 

especialmente mamíferos. Nos hospedeiros vertebrados, a infecção pode 

resultar em riquetsemia, permitindo que artrópodes não infectados se tornem 

infectados no momento do repasto. O efeito amplificador que os vertebrados 

desempenham é essencial para a manutenção do ciclo da maioria das 

riquétsias, pois permite a infecção de novos artrópodes. Tal efeito se torna 

ainda mais importante devido ao fato de algumas espécies de Rickettsia 

serem patogênicas para o artrópode vetor, reduzindo o número de  

artrópodes capazes de transmitir a bactéria ao longo das gerações 

(BURGDORFER, 1988). 

 
 

2.5 Hospedeiros mamíferos 
 

Cinco são os pré-requisitos para que um vertebrado sirva como um 

hospedeiro amplificador da população de Rickettsia segundo Labruna 

(2009): (i) ser abundante nas áreas endêmicas; (ii) ser um bom hospedeiro 

primário para o carrapato vetor; (iii) ser susceptível à infecção pela 

Rickettsia; (iv) ser altamente prolífero, garantindo a introdução de animais 

susceptíveis na população de vertebrados e (v) apresentar bacteremia 

suficiente para infectar carrapatos. 

As riquétsias tem como potenciais reservatórios vários grupos de 

mamíferos. Cães, cavalos, gatos, capivaras, marsupiais, roedores silvestres 

e morcegos, e outros mamíferos podem apresentar sorologia positiva para 

riquétsias (NASCIMENTO & SCHUMAKER, 2004; MILAGRES et al.,    2010, 

MILAGRES et al., 2013). Equinos e cães com sorologia positiva são, 

frequentemente, registrados em áreas endêmicas para febre maculosa 

Brasileira, sendo indicados como animais sentinelas em estudos 

epidemiológicos (GALVÃO et al., 2006). Os roedores podem desempenhar 

papel importante no ciclo silvestre das riquetsioses. Entre os animais deste 

grupo, as capivaras atuam como elo entre os ciclos enzoóticos e zoonóticos, 

pois em condições experimentais são capazes de manter riquetsemia sem 

manifestações clínicas da doença (TRAVASSOS & VALEJO, 1942; SOUZA 

et al.,2009). 
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Os vertebrados silvestres apresentam riquetsemias temporárias, 

período no qual atuam como fonte de infecção para carrapatos não 

infectados, permitindo desta maneira a distribuição da riquétsia, bem como a 

ocasional identificação direta destes organismos em biópsias. 

Como citado anteriormente, duas espécies são incriminadas como 

hospedeiros amplificadores da população de Rickettsia no Brasil: capivaras 

(SOUZA et al., 2009) e gambás (HORTA et al., 2009). 

Em áreas onde o principal vetor é o carrapato Amblyomma 

aureolatum, conhecido popularmente como carrapato-amarelo-do-cão, o cão 

doméstico tem um papel muito importante. Nessas áreas foi evidenciado que 

apenas o adulto de A. aureolatum parasita os cães domésticos e 

eventualmente os humanos, sendo que não há sazonalidade nessa 

associação. Apesar da picada do carrapato adulto ser mais dolorida foi 

constatado que carrapatos previamente alimentados em outro hospedeiro 

podem perder a especificidade e transmitir R. rickettsii em menos tempo, 

uma vez que a bactéria já foi ativada no primeiro contato. Essa transmissão 

pode ocorrer em até 10 minutos de exposição. No Leste dos EUA, os cães 

apresentam-se como importantes indicadores da febre maculosa das 

Montanhas Rochosas pelo fato de Dermacentor variabilis apresentar-se 

como o mais importante vetor nesta região. Desta maneira atuariam como 

sentinelas alertando as autoridades de Saúde Pública para focos desta 

enfermidade (FENG et al., 1979; SMITH et al., 1983). No Brasil, Labruna et 

al. (2009) demonstraram em experimentos realizados com cobaias 

infectadas, que 80 a 100% dos carrapatos se tornaram infectados após o 

repasto sanguíneo. Esse número foi superior os observados em A. sculptum 

(complexo A. cajennense), os quais tiveram taxa de infecção que variaram  

de 10 a 60%. Outro carrapato muito comum em cães, Rhipicephalus 

sanguineus, também está no mapa da epidemiologia da FMB. Um grupo de 

pesquisadores coletou 481 carrapatos de cachorros da comunidade Recreio 

da Borda do Campo, no município de Santo André, Região Metropolitana de 

São Paulo, e verificou que 1,3% deles continham R. rickettsii, o mesmo nível 

de infecção encontrado para A. sculptum do complexo A. cajennense 

(LABRUNA et al., 2005). 
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Quanto aos animais vertebrados encontrados infectados com 

riquétsias, estes devem ser minuciosamente avaliados quanto à importância 

na dispersão da FMB visto alguns destes não se encontrarem como 

importantes hospedeiros do carrapato vetor em áreas endêmicas. O achado 

de anticorpos para o agente de uma doença, apesar de indicar a exposição, 

não prova que o indivíduo é um reservatório. Para determinar se um animal  

é um reservatório competente, testes de laboratório têm que indicar que: i) 

uma infecção desenvolve-se no animal após a inoculação do agente 

infeccioso por agulha ou picada de carrapatos infectados conhecidos; ii) 

carrapatos susceptíveis não infectados se infectam quando da alimentação 

sobre um indivíduo inoculado. 

Não se pode desconsiderar que em muitos casos, as doenças 

humanas resultam da proximidade e distribuição de patógenos normalmente 

presentes nos ciclos de manutenção natural envolvendo animais 

sinantrópicos e seus ectoparasitos. A manutenção em hospedeiros de vida 

silvestre tem num de seus principais fatores o aumento na densidade do 

vetor e a expansão da sua área geográfica por questões de migração 

voluntária e involuntária, respondendo tanto pelo aumento na ocorrência da 

enfermidade (inclusive com indicação de agravos não diagnosticados) 

quanto pela dispersão. Cabe ressaltar, que uma das explicações para o 

aumento absurdo de casos de FMB no final da década de 1980 foram 

mudanças ambientais que propiciaram o crescimento da população de 

capivaras. 

 
 
 

2.6 Riquetsioses descritas no Brasil 
 

Atualmente existem 26 espécies dentro do gênero Rickettsia com 

nomes validados e publicados. A maior parte dessas identificações só foi 

possível após o advento dos métodos moleculares, que vem revolucionando 

o entendimento sobre as riquétsias. Dessas 26 espécies, 23 já possuem 

genomas validados e depositados em bancos de dados (PAROLA et al, 

2013).  Na  America  Latina,  a  caracterização  de  oito  novas  espécies   foi 
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possível nos últimos anos, após a implementação dessas metodologias 

(LABRUNA et al., 2011). 

No Brasil, entre as riquetsioses do GFM, a FMB destaca-se como a 

mais comum e letal. O agente etiológico é a bactéria R. rickettsii e o principal 

vetor o carrapato A. sculputm, conhecido popularmente como carrapato 

estrela, rodoleiro, carrapato do cavalo, dentre outros (DIAS & MARTINS, 

1939;  ARAGÃO  &  FONSECA,  1961;  LABRUNA,  2009).  Define-se  como 

vetor o artrópode que carreia organismos capazes de causar uma doença 

para um hospedeiro vertebrado (GORDON & HEADRICK, 2001). Tal espécie 

possui ampla distribuição geográfica no Brasil e parasita diversos tipos de 

mamíferos, incluindo o homem (DANTAS-TORRES, 2007). Aliado à sua 

ampla distribuição, a espécie A. sculptum apresenta ainda transmissão 

transestadial e transovariana (DEL FIOL et al., 2010), fazendo com que o 

carrapato permaneça infectado durante todo o seu ciclo de vida e infecte as 

gerações subsequentes (TIJSSE-KLASEN et al., 2011). Até se tornar  adulto 

A. sculptum passa por três estádios evolutivos, possuindo, portanto, 

desenvolvimento indireto. Os três estádios são: larva, ninfa e adulto. Esses 

estádios estão distribuídos ao longo do ano da seguinte forma: i) as larvas, 

popularmente conhecidas como micuins predominam nos meses de abril a 

junho, ii) as ninfas, chamadas de “vermelhinho” predominam nos meses de 

julho a outubro e iii) a forma adulta, chamada vulgarmente de rodoleiro ou 

carrapato estrela predomina nos meses de outubro a março (OLIVEIRA et 

al., 2000). 

Na fase de ovoposição um único carrapato fêmea chega a eliminar 

cerca de 5.000 a 8.000 ovos, morrendo logo em seguida. Essa postura se 

realiza ao longo de dez dias, quando a fêmea fecundada desce do 

hospedeiro para o solo. Os ovos são incubados por 30 dias e quando 

eclodem dão origem às larvas hexápodes, que podem permanecer no solo 

por até seis meses sem se alimentar. As larvas sobem pela vegetação à 

procura de um hospedeiro, no qual se alimentarão por um período de 3 a 6 

dias, antes de retornarem ao solo para realizar a ecdise, transformando-se 

em ninfas. Novamente no solo, podem permanecer por um período de até 

um ano sem se alimentar. Quando encontram um novo hospedeiro realizam 

nova  sucção  por  um  período  de  seis  dias.  Caem  novamente  no    solo, 
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realizando nova ecdise em torno de 23 a 25 dias, transformando-se agora 

em carrapatos adultos, diferenciados em machos e fêmeas. Ali, podem 

permanecer aguardando novos hospedeiros por um período de 24 meses 

sem alimentar-se (URQHART et al., 1996). 

Interfere nesse desenvolvimento a ação de fatores extrínsecos como 

macro e micro climas. Desta forma, fatores como luminosidade, temperatura, 

velocidade do vento, temperatura na superfície do solo e umidade, 

influenciados pela vegetação e cobertura do solo, serão cruciais na 

determinação do padrão de distribuição ou migração do carrapato. Assim, 

conforme afirmado por Randolph (2000), a evolução dos patógenos 

veiculados por carrapatos é conduzida por barreiras biológicas distintas, mas 

direcionadas e limitadas por fatores ambientais extrínsecos. Além dos  

fatores extrínsecos, fatores intrínsecos afetam de maneira significante a 

competência dos carrapatos como vetores de agentes microbianos. Quanto  

a esses fatores inerentes aos carrapatos, podemos citar os relacionados às 

questões alimentares, fisiológicas e comportamentais, a passagem 

transovariana e transestadial, a presença de outros organismos ou 

substâncias farmacologicamente ativas influenciando o sucesso alimentar e  

a duração da fixação ao hospedeiro. 

A taxa de infecção do carrapato vetor pode variar dependendo da 

virulência do patógeno, da susceptibilidade da espécie do carrapato, da 

existência de co-infecções e também por modulação da resposta imune do 

hospedeiro. A R. rickettsii em um nicho ecológico bem delimitado, 

amplamente distribuída em carrapatos vetores e hospedeiros vertebrados, 

mantêm-se em baixos níveis de infecção, normalmente abaixo de 1% 

(GUEDES et al., 2005; PACHECO et al., 2009). 

No entanto, considerando a infecção do vetor e a ocorrência de casos 

humanos conforme observado por Magnarelli et al. (1981) não ocorre 

variação entre a proporção de carrapatos infectados provenientes de áreas 

endêmicas e de áreas não endêmicas. Isto também foi comentado por 

Lemos et al. (1997) no sentido de que a simples presença do carrapato 

infectado não é suficiente para produzir a doença humana. Apesar disso, as 

altas taxas de infestações por carrapatos no ambiente podem modificar essa 

relação, favorecendo o aparecimento de casos em determinadas regiões. 
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Também conforme observado por Niebylsky et al. (1999) as riquétsias 

podem apresentar efeito letal no carrapato, o que deve ser considerado 

como mais um dos fatores a explicar a baixa prevalência de carrapatos 

infectados na natureza e afetar a sua estabilidade enzoótica. 

Os humanos são considerados hospedeiros acidentais por não 

contribuírem com a propagação dos organismos riquetsiais. Constituem o  

elo terminal no ciclo dessas bactérias, exceto pelo tifo exantemático, onde 

humanos são considerados reservatórios (GALVÃO et al., 2005). Para que 

ocorra infecção no homem há necessidade de fixação do carrapato  por 

cerca de quatro a seis horas (FONSECA & MARTINS, 2007). 

Embora A. sculptum seja o principal vetor da FMB, outras espécies de 

carrapatos, como Amblyomma aureolatum e Amblyomma dubitatum também 

são vetores da doença (PINTER et al., 2004). A. aureolatum é o vetor 

responsável pela transmissão da doença nos municípios da Região 

Metropolitana da Grande São Paulo, parasitando cães em sua fase adulta e 

aves durante as fases imaturas (LABRUNA, 2009). A. dubitatum, carrapato 

comumente encontrado em capivaras, também está relacionado com o ciclo 

enzoótico da R. rickettsii, podendo agir até mesmo com vetor para o ser 

humano. 

Além da R. rickettsii, causadora da FMB, outras espécies de 

riquétsias  já foram identificadas como patógenos Brasil. 

A riquetsiose felis, também chamada de febre maculosa das pulgas, 

por possuir como principal vetor pulgas do gênero Ctenocephalides, é 

causada pela bactéria R. felis. Muitos dos sintomas dessa doença são 

comuns à FMB, como febre, mialgia, rash e dor abdominal. Embora tal 

riquetsiose seja considerada mais branda que a FMB, já foram descritos em 

pacientes do Brasil e México sintomas neurológicos, indicando que alguns 

casos dessa doença poderiam apresentar quadros clínicos severos 

(GALVÃO et al., 2006). 

A riquetsiose parkeri, cujo agente etiológico é a bactéria R. parkeri já 

teve sua ocorrência confirmada em carrapatos, principalmente nos Estados 

de Santa Catarina e São Paulo, no entanto, casos humanos ainda não foram 

relatados. Esse patógeno é considerado emergente na América Latina, e 

também é  descrito em outros países, como  Argentina e  Uruguai.  Um   fato 
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curioso envolvendo essa espécie reside no fato de que a mesma foi 

considerada como não patogênica por aproximadamente 65 anos. Esse 

exemplo demonstra que novas espécies descritas poderiam ser 

consideradas potencialmente patogênicas para os humanos. Nos anos de 

2007 e 2009, dois casos de febre maculosa com sintomas semelhantes à 

riquetsiose parkeri foram descritos no Brasil (SPOLIDORI et al., 2010; SILVA 

et al., 2011). Entretanto, em ambos os casos ficou comprovado que a 

infecção não foi causada por R. parkeri, mas por uma nova espécie  

nomeada de Rickettsia sp. cepa Bahia. Até o momento, essa nova espécie 

de riquéstia parece estar associada a carrapatos Amblyomma ovale. 

 
 
 

2.7 Patogênese e características clínicas da FMB 
 

Após a picada do carrapato infectado, as riquésias se disseminam 

pelo organismo através do sistema linfático e pequenos vasos sanguíneos, 

atingindo pele, cérebro, pulmões, coração, fígado, baço, pâncreas e trato 

gastrointestinal (WALKER, 1989). Nesses tecidos, as riquétsias invadem o 

endotélio vascular, onde se replicam para atingir células da musculatura lisa. 

As riquétsias ligam-se a receptores que contêm colesterol, fixando-se às 

células do endotélio através de proteínas de membrana específicas (ompA e 

ompB) e interagindo com um receptor celular (proteína quinase Ku70) 

(WALKER, VALBUENA, OLANO, 2003). A penetração nas células ocorre por 

fagocitose induzida. Posteriormente, com o rompimento do microrganismo 

alcança o citoplasma, onde se multiplica por fissão binária. Com a 

penetração nas células endoteliais, ocorre uma resposta inflamatória de fase 

aguda, mediada pela produção de citocinas como TNF-alfa e IFN-gama, 

resultando em aumento de permeabilidade vascular, hipovolemia e 

consequente hipoalbuminemia (MANSUETO et al., 2008; VALBUENA et al., 

2002). Paralelamente, ocorre hiponatremia, em consequência da secreção 

de hormônio andiurético, em resposta à hipovolemia (KAPLOWITZ & 

ROBERTSON, 1983). Em todos os sítios de infecção, há um consumo 

excessivo de plaquetas, o que leva à trombocitopenia em 40% dos pacientes 

infectados (HELMICK, BERNARD, D’ANGELO, 1984). Com a extensa  lesão 
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endotelial, instala-se um estado procoagulante, com ativação da cascata de 

coagulação, liberação de trombina, aumento de agregação plaquetária e 

aumento de fatores antifibrinolíticos (RAO et al., 1988). O quadro agrava-se 

com a trombose de pequenos vasos do coração, rins, pulmão e cérebro. 

Ocorre ainda, em virtude do bloqueio de pequenos vasos, necrose tecidual e 

isquemia cerebral, principalmente do mesencéfalo e região dos núcleos. O 

possível mecanismo para a injúria celular endotelial causada pela riquétsia 

parece ser a depleção de ATP, o que levaria a uma diminuição de 

funcionamento da bomba de sódio e potássio na membrana celular 

(ABRAMSON & GIVNER, 1999). Além disso, as células endoteliais são 

ativadas após a infecção, com concomitante produção de citocinas que 

estimulam a resposta de fase aguda, com ativação de fagócitos e células  

NK. Linfócitos CD8 e células NK são encontradas no infiltrado perivascular, 

possivelmente para controlar a infecção, uma vez que ambas tem importante 

papel na resposta imune contra microrganismos intracelulares (VALBUENA, 

FENG, WALKER, 2002). A resposta inflamatória e imunológica mediada pelo 

aumento de citocinas Th1 e Th2 parece ser importante no processo de 

contenção da doença (MANSUETO et al., 2008). 

A doença apresenta um período de incubação que pode variar de 2 a 

14 dias, com média de sete dias até o aparecimento dos sintomas, e está 

relacionado ao tamanho do inóculo no momento da infecção (MELLES et al., 

1992). Em casos graves, ocorre edema pulmonar não cardiogênico e 

síndrome do estresse respiratório agudo, pneumonia intersticial, insuficiência 

renal aguda, manchas hemorrágicas, edema periférico e hipotensão 

hipovolêmica. O sistema nervoso central é afetado, podendo levar o paciente 

a um quadro torporoso e mental e alterações psicomotoras, chegando ao 

coma profundo se não tratado em tempo hábil (RAOULT & ROUX, 1997; 

VALBUENA et al., 2002). 

De forma geral, entre o segundo e o sexto dia da doença, surge o 

exantema maculopapular, predominantemente nos membros, acometendo 

inclusive as palmas das mãos e as plantas dos pés em 50 a 80% dos 

pacientes. Geralmente evolui da forma petequial para a forma hemorrágica, 

constituída por equimoses, as quais, no paciente não tratado, podem evoluir 

para  necrose.  Icterícia,  manifestações  hemorrágicas,  insuficiência   renal, 
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insuficiência respiratória e manifestações neurológicas também podem ser 

consideradas complicações observadas com frequência em vários casos 

(ANGERAMI et al., 2006). 

Como sequelas em pacientes gravemente doentes podem ser 

observadas amputações, surdez, visão debilitada, déficit intelectual, 

paraplegia, distúrbio comportamental e outras complicações neurológicas 

(VALBUENA et al., 2002). 

A antibioticoterapia é muito eficaz no tratamento das doenças 

riquetsiais, podendo reduzir de forma drástica a ocorrência de casos fatais e 

o sucesso do tratamento está relacionado à precocidade e à especificidade 

de sua instalação. Os fármacos com comprovada ação e eficácia são 

tetraciclinas e cloranfenicol (DEL FIOL et al., 2010). 

 
 
 

2.8 Diagnóstico Laboratorial 
 

O diagnóstico das riquetsioses é considerado um desafio, já que a 

sintomatologia em muitos dos casos é inespecífica (febre, dor de cabeça, 

náusea, vômitos, dores musculares) (GALVÃO et al., 2005). Na tentativa de 

se fazer o diagnóstico confrontam-se sinais clínicos com achados 

laboratoriais e epidemiológicos do caso, incluindo o relato de parasitismo por 

carrapatos. A confirmação laboratorial pode ocorrer através de isolamento  

do agente em amostras de sangue ou biópsia de pele e através de pesquisa 

de anticorpos específicos no soro do paciente. 

Em 1921, Weil e Felix descobriram a ocorrência de uma reação de 

aglutinação em soros de pacientes com tifo epidêmico com cepas de  

Proteus sp. Desde então, até o ano de 1987, este foi o teste padrão utilizado 

para detecção riquetsial em humanos (CALIC, 2004). Embora falte ao teste 

de Weil-Felix especificidade e sensibilidade, o teste é barato, fácil de ser 

realizado e acessível. Dessa forma, ainda é amplamente utilizado no mundo, 

especialmente em áreas mais pobres e que possuem recursos financeiros 

limitados para pesquisas. (LUCE-FEDROW et al., 2015) 

A reação de imunofluorescência indireta (RIFI), considerada padrão- 

ouro   segundo   a   Organização   Mundial   de   Saúde   (OMS)   tem     sido 
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amplamente utilizada há mais de 50 anos (PHILIP et al., 1976; LUCE- 

FEDROW et al., 2015). A RIFI pode detectar anticorpos IgM e IgG em 

amostras de soro e em humanos a detecção geralmente ocorre de 7 a 15 

dias após a apresentação dos primeiros sintomas. De acordo com nota 

técnica do Ministério da Saúde do Brasil, divulgada em agosto de 2009, os 

critérios de confirmação ou positividade à RIFI é a ocorrência de 

soroconversão dos títulos. Esta é entendida como a primeira amostra de  

soro (fase aguda) não reagente e segunda amostra (14 a 21 dias após) com 

título igual ou superior a 128 ou aumento de no mínimo quatro vezes os 

títulos obtidos em duas amostras coletadas com intervalo de 14 a 21 dias. A 

presença de anticorpos IgM indicam infecção primária ou aguda e anticorpos 

IgG são produzidos aproximadamente duas semanas após a infecção. 

Entretanto, anticorpos IgM podem ser encontrados no sangue por meses e 

IgG podem ser encontrados por anos, justificando a necessidade de 

avaliação das amostras em ambas as fases, aguda e convalescente, para 

confirmação do diagnóstico. Embora a sensibilidade/especificidade da RIFI 

seja de 84,6 a 100% para detecção da febre maculosa das Montanhas 

Rochosas, o método possui como ponto negativo a ocorrência de reações 

cruzadas entre riquétsias dos diferentes grupos. Tal deficiência pode ser 

corrigida através da combinação com outras técnicas, como cross- 

adsorption ou western blot. No entanto, isso torna o diagnóstico mais 

demorado e caro. Outra limitação da RIFI é a necessidade de técnicos 

experientes para a leitura dos resultados e a falta de reprodutibilidade 

(LUCE-FEDROW et al., 2015). 

O teste de ELISA, outro método sorológico de detecção, pode  

detectar IgM, IgG ou ambos. Os antígenos celulares de diferentes espécies 

dos diversos grupos de riquétsias são produzidos e preparados em grandes 

quantidades para uso como alvos e ligantes. A produção e purificação 

desses antígenos requer a manipulação de culturas de células vivas em 

laboratórios de risco biológico 3. Algumas das principais vantagens no uso 

do teste de ELISA são: a habilidade de se processar grande quantidade de 

amostras, o baixo custo, a facilidade da técnica e a alta reprodutibilidade dos 

resultados. Além disso, o teste de ELISA tem se mostrado muito eficiente na 

detecção  de  baixos  níveis  de  anticorpos.  Entretanto,  como  os     demais 
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métodos sorológicos, o teste de ELISA não consegue distinguir qual espécie 

de Rickettsia desencadeou a resposta imune. 

Outros métodos sorológicos disponíveis, mas menos utilizados no 

Brasil são Fixação do complemento, teste de microaglutinação, aglutinação 

em látex e western immunoblot. 

A partir do fim da década de 1980, métodos moleculares  

(identificação genotípica) passaram a ser aplicados e atualmente são os de 

eleição para identificação específica das riquétsias, através do 

sequenciamento de DNA de alguns fragmentos gênicos (PAROLA et al., 

2005). Nos últimos 20 anos, o uso em conjunto das técnicas de shell vial 

para isolamento de riquétsias de amostras clínicas, seguida da identificação 

do agente através de técnicas de caracterização molecular, tem 

proporcionado a descoberta de várias novas espécies de riquétsias, 

chegando a mais de 20 espécies válidas atualmente (LABRUNA, 2012). 

Além disso, a distribuição geográfica das espécies previamente conhecidas 

tem aumentado substancialmente com o uso cada vez mais difundido 

dessas técnicas em diferentes partes do mundo (HECHEMY et al., 2003; 

PAROLA et al., 2005). 

A análise da sequência de nucleotídeos de determinados genes 

constitui um método bastante apropriado para identificação e análise 

filogenética de diferentes espécies de riquétsias (REGNERY et al., 1991). A 

aplicação da PCR oferece um ensaio rápido, sensível e altamente específico 

para detecção desses organismos (AZAD et al., 1990). Além disso, a PCR 

permite, em uma etapa posterior, o sequenciamento de nucleotídeos  do 

gene amplificado. A identificação molecular de organismos do gênero 

Rickettsia através da PCR associada ao sequenciamento é, atualmente, o 

método padrão para identificação e análise filogenética das diferentes 

espécies de riquétsias (REGNERY et al., 1991; LA SCOLA & RAOULT, 

1997). Utilizando-se diferentes iniciadores de sequências genômicas 

conhecidas, é possível obter diagnósticos diferenciados para uma 

determinada amostra. Algumas sequências genômicas das riquétsias já têm 

suas funções fenotípicas e sua distribuição entre diversas espécies 

determinadas (LA SCOLA & RAOULT, 1997). 
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Os métodos moleculares mais comumente usados para a detecção de 

riquétsias incluem PCR, nested PCR (nPCR) e PCR em tempo real 

quantitativa (qPCR). 

Roux e Raoult (1995), inferiram relacionamentos filogenéticos de 

espécies de riquétsias pela comparação de sequências de evolução mais 

rápida do gene que codifica a enzima respiratória citrato cintase (gltA), 

mostrando que esta ferramenta é mais sensível que comparações feitas a 

partir de rRNA 16S. O gene gltA está presente em diversos organismos 

procariotos e por ser codificador de uma enzima de grande importância 

fisiológica, sofre uma elevada pressão seletiva para manter-se inalterada 

(INOKUMA et al., 2001) traduzindo-se em uma proteína altamente 

conservada. Assim, relacionamentos filogenéticos confiáveis, a partir da 

mesma, só poderiam ser obtidos entre riquétsias que divergiram 

precocemente do ancestral comum do GFM (FOURNIER et al., 1998), já  

que, como explicado por Roux e colaboradores (1996), o gene não é 

divergente o suficiente para permitir distinção entre todas as espécies de 

riquétsias. Em acordo, Roux & Raoult (2000) relatam que sequências obtidas 

deste gene só diferiram significantemente entre organismos distantemente 

relacionados. O gene tem sido utilizado em combinação com outros para 

melhor caracterização de agentes riquetsiais (ROUX & RAOULT, 1995; 

FOURNIER et al., 1998; ISHIKURA et al., 2003) podendo identificar também 

outros gêneros, além de Rickettsia (ISHIKURA et al., 2003). 

Azad e colaboradores (1990), propuseram iniciadores que identificam 

uma sequência do gene 17kDa, que codifica para um antígeno de superfície 

de membrana gênero específico, podendo ser utilizados em conjunto com 

iniciadores internos (“nested primers”) da mesma sequência, o que aumenta 

a sensibilidade da técnica (SCHRIEFER et al., 1994). 

Para a detecção de riquétsias do GFM, foram também propostos 

iniciadores que localizam as sequências genômicas responsáveis por 

codificar as proteínas de membrana OmpA e OmpB, que estão mais sujeitas 

a mutações persistentes do genoma por serem antígenos imunoexpostos, 

representando uma ferramenta para classificação e filogenia das diferentes 

espécies (REGNERY et al., 1991; EREMEEVA et al., 1994). 
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Baseando-se em análise de PCR-RFLP do gene que codifica a 

proteína OmpA, foi realizada por Regnery et al. (1991) a diferenciação de 

nove espécies de riquétsias do GFM estudadas. Posteriormente, Eremeeva 

et al. (1994), conseguiram a diferenciação de 36 cepas deste grupo, por uma 

combinação dessa abordagem com um método baseado em análise de 

PCR-RFLP do gene para a proteína OmpB. 

No Brasil, a investigação molecular de riquétsias tem sido realizada 

principalmente através da amplificação por PCR e sequenciamento de 

fragmentos de DNA dos genes para as proteínas 17kDa, gltA, OmpA e 

OmpB, bem como por análise de PCR/RFLP, permitindo avanços 

significativos no conhecimento das riquetsioses, incluindo a caracterização 

molecular de algumas espécies, principalmente nos Estados de Minas 

Gerais e São Paulo, como a detecção de R. felis em pulgas  

Ctenocephalides e em carrapatos do gênero Amblyomma (HORTA, 2002; 

VIANNA, 2002; GALVÃO et al., 2002). O diagnóstico por esta metodologia já 

se encontra implementado em alguns núcleos de pesquisa, auxiliando na 

resolução dos casos não solucionados por métodos laboratoriais 

convencionais, como a RIFI (NASCIMENTO & SCHUMAKER, 2004). 

De acordo com Labruna et al. (2011) o número crescente de espécies 

de riquétsias relatadas é um resultado do aumento do número de estudos e, 

certamente aumentará quanto mais áreas forem investigadas. Além disso, 

pouco se sabe sobre a dinâmica da infecção por diferentes espécies de 

riquétsias em uma mesma população de carrapatos e, estudos neste campo 

poderiam ajudar a resolver questões, tais como, o porquê de algumas áreas 

consideradas endêmicas para febre maculosa passarem por um longo 

período sem a ocorrência de novos casos humanos, assim como a 

distribuição da doença em relação à distribuição geográfica da população do 

vetor (LABRUNA, 2004). Ainda, dúvidas quanto ao papel de animais 

silvestres e de determinadas espécies de carrapatos na circulação de 

riquétsias do GFM precisam ser esclarecidas (NASCIMENTO & 

SCHUMAKER, 2004). 

Diante disto, maiores investimentos em estudos de campo e 

laboratoriais,   visando   um   melhor   entendimento   sobre   as riquetsioses, 
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precisam ser realizados, já que facilitariam o planejamento e implantação de 

medidas de prevenção e controle destas enfermidades. 

 

2.9 Epidemiologia da Febre Maculosa 
 

A FMB foi descrita pela primeira vez no Brasil em 1929 no estado de 

São Paulo (PIZA; 1932) e há relatos da ocorrência de casos em Minas 

Gerais a partir da década de 1930 (DIAS & MARTINS, 1939; MAGALHÃES, 

1952). Em Minas Gerais, a FMB permaneceu sem relatos de casos na 

literatura médica de 1950 até 1980 (GALVÃO, 1988). Após 1980 passou a 

ser descrita sob a forma de casos isolados e de clusters (GALVÃO, 1988, 

GALVÃO, 1996,  GALVÃO  et  al., 2002, GALVÃO et al.,  2003). O final     da 

década de 1980 e o início da década de 1990 caracterizam-se pelo 

aparecimento de casos em áreas peri-urbanas do Vale do Rio Doce 

(GALVÃO, 1996). 

Esse de casos de FMB no Estado de Minas Gerais a partir da década 

de 1980 em áreas peri-urbanas levantou uma discussão sobre a relação 

entre a invasão de focos naturais e a disseminação da doença a partir da 

ação do homem. Casos como o do município de Caratinga em 1992 e 

Coronel Fabriciano em 2000, parecem indicar uma expansão da doença 

devido a um novo reordenamento ecológico, sendo ainda decorrência do 

modo de vida dessas populações marginalizadas no contexto sócio 

econômico. A ocorrência de focos da doença em áreas de expansão urbana 

já havia sido relatada no estado de São Paulo desde os primeiros relatos da 

doença, em 1929. O primeiro foco reconhecido de FMB foi numa área de 

expansão urbana, no que são hoje os bairros paulistanos de Sumaré e 

Perdizes. 

De 2000 a novembro de 2015, 1387 casos de FMB foram confirmados 

no Brasil, sendo que o estado de Minas Gerais, respondeu por 

aproximadamente 21% (288/1387) dos casos. O número de óbitos nesse 

mesmo período foi de 417 (letalidade de 30%) em todo o país e 72 

(letalidade de 25%) em Minas Gerais. Minas Gerais é o segundo estado com 

maior número de casos, ficando atrás apenas do estado de São Paulo, onde 

durante  este  período  foram  confirmados  722  casos,  com  uma  taxa    de 
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letalidade de aproximadamente 46%. Além de Minas Gerais e São Paulo, 

responsáveis pela maioria das notificações de casos neste período, já 

existem relatos da doença nos seguintes estados: Rio de Janeiro, Espírito 

Santo, Bahia, Ceará, Tocantins, Amazonas, Paraná, Santa Catarina, Rio 

Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal. 

Segundo Castro (2008), as regiões responsáveis pelo maior número 

de notificações para FMB no estado de Minas Gerais foram a Região 

Metropolitana de Belo Horizonte, Vale do Rio Doce e Zona da Mata. 



 

 
 

Quadro 2: Casos confirmados de febre maculosa. Brasil, Grandes Regiões e Unidades Federadas. 2000 a 2015* 
 
 

Região e UF 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 
Região Norte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 1 0 

Amazonas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Tocantins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 1 0 

Região Nordeste 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 2 4 2 2 

Ceará 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 2 2 
Bahia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 

Região Sudeste 41 25 20 54 76 90 62 57 50 78 77 196 92 77 107 73 
Minas Gerais 23 9 10 9 24 11 18 13 11 9 10 104 7 14 11 5 
Espírito Santo 2 0 0 13 11 0 0 3 1 0 4 7 5 4 3 1 

Rio de Janeiro 0 1 1 2 0 24 7 10 7 8 5 13 6 4 21 10 
São Paulo 16 15 9 30 41 55 37 31 39 61 58 72 74 55 72 57 

Região Sul 0 0 0 6 8 39 22 33 27 41 27 28 41 35 56 17 

Paraná 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 3 2 4 2 4 4 
Santa Catarina 0 0 0 6 8 36 21 29 25 38 24 25 37 31 51 11 

Rio Grande do Sul 0 0 0 0 0 3 0 2 0 2 0 1 0 2 1 2 

Região Centro-Oeste 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 3 1 2 2 
Mato Grosso do Sul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 
Mato Grosso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 

Goiás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 
Distrito Federal 0 0 0 0 0 1 1 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 28 

Fonte: Sinan - atualizado em 16/11/2015 

Dados sujeitos à revisão 
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Quadro 3: Óbitos de Febre Maculosa. Brasil, Grandes Regiões e Unidades Federadas. 2000 a 2015* 
 
 

Região e UF 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 
Região Sudeste 15 13 6 18 20 26 25 16 21 30 26 45 52 39 64 51 

Minas Gerais 11 1 1 1 9 6 8 6 5 4 1 5 4 6 4 2 
Espírito Santo 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 0 1 

Rio de Janeiro 0 1 1 1 0 4 5 2 2 3 1 4 2 1 7 2 
São Paulo 2 11 4 12 11 16 12 8 14 23 24 35 41 30 53 46 

Região Sul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 
Paraná 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 
Santa Catarina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rio Grande do Sul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Região Centro-Oeste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
Mato Grosso do Sul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mato Grosso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

Goiás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Distrito Federal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Brasil 15 13 6 18 20 26 25 16 21 31 27 45 52 37 53 12 
 
 

Fonte: Sinan - atualizado em 16/11/2015 

Dados sujeitos à revisão 
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2.10 Retrospecto sobre estudos realizados em Caratinga 
 

Diversos estudos foram conduzidos no município de Caratinga após o 

surto de 1992. Além dos trabalhos pós-surto, foram feitos ainda trabalhos de 

monitoramento. Tais estudos apresentaram diversos tipos de abordagens. 

Em diferentes momentos foram realizados inquéritos sorológico, 

epidemiológico, de vetores, bem como de investigação molecular. 

Em dezembro de 1992, 48 dias após a confirmação do último caso 

suspeito, 93 domicílios do Bairro da Cadeia, principal bairro afetado pela 

epidemia, foi visitado por agentes de saúde que realizaram inquérito 

epidemiológico e sorológico. O inquérito epidemiológico revelou proximidade 

com áreas de pasto em 60 dos 93 domicílios visitados, expondo os 

moradores ao risco de contato com carrapatos. Em relação ao inquérito 

sorológico, foram coletadas amostras de sangue em 232 pessoas desses 93 

domicílios visitados. Essas amostras foram submetidas à RIFI, que detectou 

anticorpos para R. rickettsii em 22 (9,5%) dos soros analisados. 

Num inquérito de vetores realizado em 1993, foram coletados 172 

carrapatos em 29 equinos e quatro cães entre os dias 22 e 23 de junho de 

1993. Esses ectoparasitos foram identificados como larvas, ninfas ou adultos 

de Rhipicephalus sanguineus (n=45) e Amblyomma spp. (n=127). 

Um monitoramento pós-epidemia, realizado através de inquérito 

sorológico com amostras de 193 pacientes com diagnóstico suspeito para 

FMB de 1993 a 2002, mostrou soroconversão para R. rickettsii e quadros 

clínicos compatíveis com a doença em duas amostras. 

Em outra reavaliação do foco de Caratinga, realizada no período de 

2002 a 2003, foi conduzido novo inquérito de vetores e sorológico, além de 

investigação molecular em vetores. Neste, foram coletados 2.620 

ectoparasitas, sendo 2.241 carrapatos (85,5%) e 379 pulgas (14,5%). Os 

carrapatos foram encontrados nos três estádios de desenvolvimento (larvas, 

ninfas e adultos), sendo que as formas adultas (1.535 indivíduos) 

compuseram 68% do total. Na identificação taxonômica dos carrapatos 

adultos foram reconhecidas as espécies A. sculptum (73%), R. sanguineus 

(23%) e Anocentor nitens (4%) parasitando equinos e cães. As pulgas foram 

identificadas   como   pertencentes   ao   gênero   Ctenocephalides   e  foram 
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encontradas parasitando cães e gatos. Esses ectoparasitos foram reunidos 

em um total de 119 pools. Foi realizada a extração de DNA e análise através 

de PCR. Dezesseis apresentaram resultado positivo para o gênero 

Rickettsia. Destes, seis pools foram provenientes de pulgas e dez de 

carrapatos. Nenhum dos soros dos cães analisados (n= 73) apresentou 

resultado positivo à RIFI, enquanto que 3 dos 18 soros de equinos (17%) 

mostraram-se positivos nos títulos 1:64 (n=1) e 1:128 (n=2). O achado de 

carrapatos da espécie R. sanguineus infectados por R. felis foi um fato 

inédito na literatura. Além disso, a ocorrência de pulgas do gênero 

Ctenocephalides infectadas com R. felis, detectadas por meio de PCR, 

constituiu evidência de que a R. felis pode ser uma espécie de importância 

epidemiológica na região estudada, além de atestar a potencialidade das 

pulgas como vetores na transmissão das riquetsioses (CARDOSO, 2006). 
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3.1 OBJETIVO GERAL 
 
 

Avaliar a situação epidemiológica da FMB e outras riquetsioses em 

pequenos roedores e seus ectoparasitos no município de Caratinga, Estado 

de Minas Gerais. 

 
 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

1. Identificar as espécies de pequenos roedores de ocorrência em 

Caratinga, bem como de seus ectoparasitos através de estudos 

morfológicos. 

 

 
2. Detectar a presença de anticorpos anti-R. rickettsii, R. parkeri e R. 

felis em amostras de soros dos pequenos roedores através de 

Reação de Imunofluorescência Indireta (RIFI). 

 
 

3. Detectar fragmentos gênicos de bactérias do gênero Rickettsia em 

tecidos e ectoparasitos coletados de pequenos roedores através da 

Reação em Cadeia da Polimerase (PCR). 

 
 

4. Identificar organismos do gênero Rickettsia detectados na PCR 

através do sequenciamento dos fragmentos amplificados. 

 

 
5. Discutir o papel dos pequenos roedores e de seus ectoparasitos na 

manutenção do ciclo epidemiológico das riquetsioses no local de 

estudo. 
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4.1 ÁREA DE ESTUDO 
 

O município de Caratinga (19º47’24’’ sul; 42º08’20’’ oeste) está 

localizado na mesorregião do Vale do Rio Doce, Estado de Minas Gerais. 

Caratinga ocupa uma área de 1250,874 km², sendo que 9,2568 km² estão 

em perímetro urbano e os 1241,6172 km² restantes constituem  a  zona  

rural. De acordo com o IBGE a população em 2013 era de 89 578  

habitantes. O clima caratinguense é caracterizado como tropical (tipo Aw 

segundo Köppen), com diminuição do regime de chuvas no inverno e 

temperatura média anual de 21,49 °C, tendo invernos secos e amenos e 

verões chuvosos com temperaturas moderadamente altas. Os meses mais 

quentes, fevereiro e março, possuem temperatura média de 24 °C. O mês 

mais frio, julho, de 18 °C. A precipitação média anual é de 1195,0 mm,  

sendo junho o mês mais seco e dezembro o mais chuvoso. A vegetação 

nativa do município pertence ao domínio florestal Atlântico (Mata Atlântica). 

 

 
Figura 1: Localização geográfica de Caratinga no estado de Minas Gerais e vista 
parcial do município. 

 
Os setores mais importantes para a economia do município são o 

terciário e secundário, respectivamente. O setor primário, atualmente, é o 

menos relevante. No entanto, Caratinga é considerado um polo regional da 

cafeicultura. 

A Sede do município está dividida em 21 bairros. A predominância do 

espaço rural foi e está sendo substituída pelo urbano, para atender às 

exigências   da   expansão   urbana   dada   pelo   aumento   das   atividades 
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produtivas na cidade (indústria, comércio e serviços) e pelo aumento da 

demanda habitacional, gerado pela concentração populacional. O limite  

entre o campo e a cidade está deixando de ser visível e a população do 

campo vem decrescendo a cada ano. 

Esse estudo selecionou três bairros da periferia de Caratinga com 

essa característica mencionada acima, ou seja, bairros que sofreram intensa 

expansão territorial e ocupacional nos últimos anos, impulsionados pelo 

aumento do êxodo rural e consequente modificação da paisagem rural em 

urbana. Tais bairros são Esplanada, Santa Zita e Esperança. 

 
 

 
Figura 2: Pontos de captura de pequenos roedores no município de Caratinga, 
Minas Gerais, 2013. 
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Figura 3: Local de captura no bairro Esplanada no município de Caratinga, Minas 
Gerais, 2013. 

 
 

Figura 4: Local de captura no bairro Esplanada no município de Caratinga, Minas 
Gerais, 2013. 
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Figura 5: Local de captura no bairro Esplanada no município de Caratinga, Minas 
Gerais, 2013. 

 
 

Figura 6: Local de captura no bairro Esperança no município de Caratinga, Minas 
Gerais, 2013. 
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Figura 7: Local de captura no bairro Santa Zita no município de Caratinga, Minas 
Gerais, 2013. 

 
 

Figura 8: Local de captura no bairro Santa Zita no município de Caratinga, Minas 
Gerais, 2013. 



55  

Em 1992 a Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais (SES – 

MG) registrou a ocorrência de um foco peri-urbano de FMB neste município. 

De junho a outubro de 1992, foram notificados 12 óbitos. 

Do surto de 1992 aos dias atuais, foram notificados 193 casos 

suspeitos de FMB no município. Dois casos foram confirmados 

laboratorialmente. Se considerarmos todo o Vale do Rio Doce, no período de 

2001 a 2010 foram registrados 26 casos da doença, sendo esta a segunda 

região com maior número de casos no Estado, ficando atrás apenas da 

região Metropolitana de Belo Horizonte, que no mesmo período registrou 53 

casos (CASTRO, 2010). 

 
 
 

4.2 COLETA DE PEQUENOS ROEDORES 
 
 

O projeto obteve licença do órgão do Ministério do Meio Ambiente do 

Brasil, Instituto Brasileiro para o Meio Ambiente (IBAMA) para captura e 

eutanásia dos animais (licença número 23025-1 emitida em 16/12/2010)  

bem como aprovação da Comissão de Ética para uso de animais (CEUA) da 

UFOP – protocolo 2012/63. 

Todos os procedimentos de captura e manuseio dos animais foram 

realizados pela equipe executora deste projeto em parceria com funcionários 

devidamente treinados do Laboratório de Controle da Peste de Itanhomi – 

MG, vinculado à Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais. Todas as 

medidas de segurança, como o uso de EPI´s, foram adotadas de modo a 

evitar o contato direto e a aspiração de partículas provenientes dos  

roedores, transmissores de doenças como hantavirose e leptospirose. 

No ano de 2013, pequenos roedores foram capturados nos meses de 

abril, julho, outubro e dezembro em três bairros de Caratinga. O cronograma 

de coletas (tabela 1) foi estabelecido de forma a contemplar a variação 

sazonal da população de carrapatos vetores, visto que um dos objetivos do 

projeto foi identificar os artrópodes parasitas dos pequenos roedores 

capturados. As coletas obedeceram a uma frequência trimestral em uma 

sequência de três dias consecutivos. 
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Tabela 1: Cronograma, número de armadilhas por campanha e esforço amostral, 
nas campanhas de capturas de pequenos roedores realizadas em Caratinga, Minas 
Gerais, 2013. 

 

Área Número de Armadilhas/Campanha Esforço Amostral 
(armadilhas x noite) 

 Abr  Jul  Out  Dez  
Esplanada 60 60 60 60 240 
Santa Zita 60 60 60 60 240 
Esperança 60 60 60 60 240 

Total  180 180 180 180 720 
 

Armadilhas do tipo live-trap (total de 60 armadilhas/coleta/dia) foram 

distribuídas no entorno de algumas casas e locais próximos à vegetação 

(área verde). Foi utilizado como isca pedaços de espigas de milho. Essas 

armadilhas eram iscadas no final da tarde e recolhidas no início da manhã 

seguinte. 

 

Figura 9: Armadilhas de arame galvanizado utilizadas na captura de pequenos 
roedores no município de Caratinga, Minas Gerais, 2013. 

 
 
 

Os roedores capturados foram transportados vivos até a 

Microrregional de Saúde do município de Caratinga, onde foram 

anestesiados com os fármacos quetamina (5 a 10 mg/Kg) e xilasina (50 a 75 

mg/Kg) intraperitonealmente. 

Após contenção manual, realizou-se punção cardíaca para coleta de 

0,5 a 1 mL de sangue. Em seguida o animal foi eutanasiado por inalação 

com halotano para a retirada de órgãos (fígado e baço). O sangue coletado 

foi transferido para um microtubo e centrifugado a 3000 r.p.m. por 10 

minutos. Os tecidos foram armazenados em álcool absoluto. 
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Figura 10: Contenção manual e punção cardíaca para coleta de sangue realizada 
em pequenos roedores. 

 
 
 

4.3 COLETA DE ECTOPARASITOS 
 
 

A coleta de ectoparasitos foi realizada pelo método do penteado 

através da utilização de uma escova macia, de forma a permitir que os 

ectoparasitos se desprendessem do corpo dos pequenos roedores e 

caíssem em uma cuba branca, permitindo a fácil visualização dos mesmos. 

Além do método do penteado, o corpo dos animais foi criteriosamente 

examinado com o auxílio de uma pinça, de forma a coletar os ectoparasitos 

que por ventura ainda permanecessem aderidos ao corpo. 

Os ectoparasitos foram colocados em microtubos contendo álcool 

absoluto e armazenados em temperatura de -80 °C até o momento de sua 

identificação taxonômica. 
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4.4 IDENTIFICAÇÃO TAXONÔMICA DOS PEQUENOS ROEDORES 
 

 
A identificação dos pequenos roedores foi realizada com base em 

caracteres morfológicos externos, como coloração do pelo e medidas do 

corpo (BONVICINO, OLIVEIRA, D´ANDREA, 2008). 

 

4.5 IDENTIFICAÇÃO TAXONÔMICA DOS ECTOPARASITOS 
 

 
A identificação dos carrapatos, pulgas e ácaros foi realizada com base 

em caracteres morfológicos, utilizando chaves dicotômicas descritas por 

Aragão e Fonseca (1961), Linardi e Guimarães (2000) e Fonseca (1935/36), 

respectivamente. 

 

4.6 OBTENÇÃO DOS CONTROLES POSITIVOS PARA RIFI E PCR 
 

 
Todos os controles utilizados foram gentilmente cedidos pelo 

Professor Marcelo Bahia Labruna da Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia da Universidade de São Paulo (FMZV-USP). 

 
 
 

4.7 SOROLOGIA 
 

4.7.1 Produção de lâminas de antígeno 
 

Para a confecção das lâminas contendo antígeno específico de R. 

rickettsii, R. parkeri e R. felis foi adotado procedimento conforme descrito a 

seguir. 

De forma resumida, as lâminas foram incubadas em acetona por 15 

minutos em fluxo laminar devido à toxicidade. Após a secagem das mesmas, 

realizou-se a limpeza com etanol absoluto e posterior distribuição sobre a 

superfície do fluxo. Em seguida colocou-se em cada poço da lâmina, com 

assistência de uma haste flexível, uma solução de poli-L-lisina (Sigma- 

Aldrich Co., EUA). Mantiveram-se as lâminas distribuídas sobre a superfície 

para uma nova secagem e aplicação do antígeno. 
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O antígeno foi produzido, a partir de infecção com a taxa de 90 a 

100% feita em cultivo celular por Rickettsia. O grau de infecção foi verificado 

com o microscópio óptico, pela coloração de Gimenez (1964). Procedeu-se 

então a raspagem das células juntamente com o meio, com auxilio de um 

raspador plástico descartável. O conteúdo das garrafas foi colocado em tubo 

tipo Falcon de 50 mL, sendo realizado centrifugação em centrífuga 

refrigerada com uma Fc de 1832,76N, por 5 minutos e 4°C. O sobrenadante 

foi descartado e o precipitado ressuspendido em 16mL de PBS, contendo 

10% de soro de bezerro bovino e 0,01% de azida sódica. Após uma nova 

centrifugação com as mesmas condições, o sobrenadante foi descartado e 

uma nova ressuspenção foi realizada em 16 mL de PBS. 

Com ajuda de um micro-pipetador multicanal, colocou-se 10 μL dessa 

suspensão  em  cada  poço  da  lâmina,  visando  atingir    aproximadamente 

10.000 células por poço. As lâminas permaneceram dentro do fluxo até a 

secagem total. Depois, foram submersas em acetona por 10 minutos para 

fixação do material, secas e armazenadas a -80ºC. 

 

4.7.2 Reação de Imunofluorescência Indireta 
 

Este ensaio consistiu na reação do soro animal com células  

infectadas por R. rickettsii, R. parkeri e R. felis fixadas em lâminas de 

microscopia para fluorescência. 

As amostras de soro dos pequenos roedores coletados foram 

descongeladas em temperatura ambiente, vortexadas e diluídas na 

proporção 1:64 em PBS pH 7,4 para a triagem das amostras. Foram 

adicionadas às lâminas contendo o antígeno, 20 µL das amostras diluídas, 

além dos soros controles positivo e negativo. As lâminas foram incubadas  

em câmara úmida por 30 minutos a 37 °C. Após a incubação, foram lavadas 

por duas vezes em cuba contendo PBS pH 7,4 por dez minutos. Depois da 

lavagem, as lâminas foram secas em temperatura ambiente. Foram 

acrescentadas aos poços das lâminas 15 µL de uma solução contendo PBS 

(pH 7,4), Azul de Evans (0,1%) e conjugado (título de 1:400). As lâminas 

foram incubadas novamente em câmara úmida por 30 minutos a 37 °C e 

lavadas  por  mais  duas  vezes  em  cuba  contendo  PBS  pH  7,4  por   dez 
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minutos. Depois de secas a temperatura ambiente, acrescentou-se sobre as 

lâminas glicerina tamponada, cobrindo-as com lamínulas. As lâminas foram 

examinadas com sistema fluorescente (Zeiss®, Alemanha), no aumento de 

40 vezes e consideradas positivas se apresentassem título igual ou superior 

a 1:64 (WALKER et al., 1992). 

 
 
 

4.8 BIOLOGIA MOLECULAR 
 

4.8.1 Extração de DNA das amostras de tecido de pequenos roedores 

 
Amostras de fígado e baço coletadas dos animais capturados foram 

acondicionadas em álcool absoluto e mantidas a -80ºC até o momento do 

procedimento de extração do DNA. Fragmentos de 20 a 40 mg de tecidos 

foram triturados em uma placa de Petri com o auxílio de um bisturi estéril. 

Esses fragmentos de tecidos foram transferidos para um microtubo, onde 

posteriormente adicionou-se 400 µL de NET10 (10 mM NaCl, 10 mM de 

EDTA, 10 mM Tris HCl), 40 µL de SDS 10% e 10 µL de proteinase K (20 mg/ 

mL), sendo em seguida incubados em termobloco a 55°C overnight. 

Posteriormente, o DNA foi purificado com uma extração de fenol:clorofórmio 

(1:1). Para a precipitação do DNA utilizou-se acetato de sódio (3M) e álcool 

etílico absoluto, permanecendo o DNA incubado por 20 minutos em freezer 

-80°C. Após essa incubação o DNA foi lavado com etanol e ressuspendido 

em 100 µL de água miliQ®. As amostras foram armazenadas a -20°C para 

posterior quantificação em espectofotômetro, sendo as amostras ajustadas 

para concentração de 50 a 100 ng/µL. 

 
 
 

4.8.2 Extração de DNA das amostras de ectoparasitos 

 
Os ectoparasitos foram agrupados em pools antes do início da 

extração. Cada pool continha espécimes de um lote de ectoparasitos 

coletados em um determinado hospedeiro. Para a extração de DNA foi 

utilizado o kit “DNEasy Tissue Kit” (Quiagen®, Califórnia, EUA), seguindo 

protocolo  do  fabricante  com  as  seguintes  modificações:  os  pools  foram 
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macerados em 180 µL de ATL e logo em seguida foram adicionados aos 

tubos 20 µL de proteinase K. As amostras foram incubadas por cinco horas  

a 56 ºC, sendo que em intervalos de 30 minutos as amostras eram 

maceradas e vortexadas. Após a incubação, foram adicionados às amostras 

100 µL de AL e vortexadas por 15 segundos. Em seguida, adicionou-se  100 

µL de álcool 100% e vortexadas por 15 segundos. Todo o conteúdo foi 

transferido para uma coluna, que foi centrifugada a 6000 x g por um minuto. 

O tubo coletor de 2 mL foi descartado e um novo tubo coletor de 2 mL foi 

inserido na coluna. Foi adicionado 250 µL de AW1 na coluna e as amostras 

foram centrifugadas a 6000 x g por um minuto. O tubo coletor foi novamente 

descartado e um novo foi adicionado. Foi adicionado 250 µL de AW2 e as 

amostras foram centrifugadas a 20000 x g por três minutos. O filtrado foi 

descartado com o auxílio de uma pipeta e o tubo coletor de 2 mL foi 

novamente inserido na coluna. As amostras foram novamente centrifugadas 

a 20000 x g por um minuto para retirada da solução de álcool residual. O 

tubo coletor de 2 mL foi descartado e um novo tubo de 1,5 mL foi inserido na 

coluna. Foi adicionado 50 µL de AE em cada coluna e incubado à 

temperatura ambiente por cinco minutos. As amostras foram centrifugadas a 

6000 x g por um minuto e o tubo de 1,5 mL contendo o DNA foi armazenado 

a - 20 ºC até o momento da dosagem em espectofotômetro. 

 

 
4.8.3 Obtenção do controle positivo – Cultura de células VERO e infecção 

com Rickettsia 

Uma monocamada de células Vero foi obtida por incubação a 37°C, 

por 24 horas em estufa de CO2, em frasco contendo meio essencial mínimo 

(IMEM) enriquecido com 10% de soro bovino fetal e L-glutamina (2 mM). 

Obtida a monocamada nas condições descritas acima, a cultura foi infectada 

com R. parkeri cepa NOD. As células infectadas foram mantidas em estufa,  

a 32°C por aproximadamente cinco dias (até começarem a se desprender da 

parede da garrafa de cultura). Assim, no quinto dia pós-infecção uma 

pequena porção de células foi retirada para visualização e controle da 

infecção, sendo as riquétsias visualizadas em microscópio ótico através    da 
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coloração de Gimenez. O DNA foi obtido das células infectadas, utilizando- 

se o mesmo protocolo para extração de DNA de tecidos. 

 
 

4.8.4 Reação em Cadeia da Polimerase 

4.8.4.1 PCR para detecção de um fragmento do gene gltA de Rickettsia spp. 

em tecidos (fígado e baço) de pequenos roedores 

 
As amostras extraídas foram submetidas à PCR para amplificação de 

um fragmento de 401 pares de bases do gene citrato sintase (gltA), região 

conservada em todas as espécies do gênero Rickettsia, sendo portanto 

gênero-específico. O par de primers utilizados foi CS-78 (5’ – 

GCAAGTATCGGTGAGGATGTAAT – 3’) e CS-323 (5’ – 

GCTTCCTTAAAATTCAATAAATCAGGAT  –  3’)   (Labruna  et  al.,  2004). A 

reação foi preparada para um volume final de 25 µL contendo 5 µL de DNA 

da amostra a ser testada, 3,25 µL da solução tampão 10X – 15mM MgCl2, 

0,2 µL de dNTPs a 25mM, 1µL do iniciador CS-78 (2,5ng/µL), 1µL do 

iniciador CS-323 (2,5ng/µL), 0,1 µL de DNA polimerase a 5U/µL 

(Invitrogen®) e 14,45 µL de água destilada estéril. Para cada reação, 

utilizou-se um controle positivo (DNA de R. parkeri cepa NOD) e  um  

controle negativo (água Miliq®). A amplificação foi processada em aparelho 

termociclador automático (Life Technologies® Brasil) utilizando o protocolo 

descrito na tabela 2. Os resultados foram visualizados em gel de agarose 

1,5% corados com brometo de etídeo e examinados em exposição à luz 

ultravioleta (UV), com marcador molecular de peso (PM) de 100pb, sendo 

consideradas positivas as amostras que apresentassem bandas de peso 

molecular correspondente ao esperado. 

 
Tabela 2: Etapas e condições de amplificação da reação de PCR para um 
fragmento de 401pb do gene citrato sintase (gltA). 

 

Etapas Condições 
 

Desnaturação inicial 95 °C – 3 min 
Número de ciclos  40 ciclos 

Desnaturação 95 °C – 15 seg 
Anelamento 50 °C – 30 seg 

Extensão 72 °C – 30 seg 
Extensão Final 72 °C – 7 min 
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4.8.4.2 PCR dirigida fragmentos dos genes gltA, 17KDa, ompA e ompB de 

Rickettsia em ectoparasitos 
 
 

Todos os pools de ectoparasitos foram testados para quatro pares de 

primers que amplificam regiões dos seguintes genes: gltA (citrato sintase), 

ompA (proteína de membrana A), ompB (proteína de membrana B) e 17 kDa 

(proteína de membrana de 17kDa). Como dito anteriormente o gene citrato 

sintase e 17kDa são altamente conservados em todas as espécies do  

gênero Rickettsia e portanto amplificam qualquer espécie dentro deste 

gênero. Os genes ompA e ompB são específicos de riquétsias do grupo da 

febre maculosa. As sequências dos primers e condições das PCRs estão 

descritas nos quadros 4 e 5. 

 

Quadro 4: Iniciadores utilizados nas reações de PCR, para amplificação dos  genes 
gltA, ompA, ompB e 17KDa. 

 

Iniciador Gene Sequência nucleotídica (5’ – 3’) Referência 

CS-239 

CS-1069 

gltA GCTCTTCTCATCCTATGGCTATTAT 

CAGGGTCTTCGTGCATTTCTT 

Labruna et 

al., 2004. 

Rr190.70p 

Rr190.602n 

ompA ATGGCGAATATTTCTCCAAAA 

AGTGCAGCATTCGCTCCCCCT  

Regnery et 

al., 1991. 

120-M59 

120-807 

ompB CCGCAGGGTTGGTAACTGC 

CCTTTTAGATTACCGCCTAA  

Roux & 

Raoult, 2000. 

K3 

K5 

17kDa TGTCTATCAATTCACAACTTGCC 

GCTTTACAAAATTCTAAAAACCATATA  

Labruna et 

al., 2004. 
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Quadro 5: Etapas e condições de amplificação das reações de PCR para 
fragmentos dos gene gltA, 17kDa, ompA e ompB de Rickettsia sp. 

 
Etapas gltA ompA ompB 17kDa 

Desnaturação 

inicial 

95ºC – 5 min 95ºC – 5 min 95ºC – 3 min 95ºC – 5 min 

Número de 

ciclos 

40 35 40 35 

Desnaturação 95⁰C 

30 seg 

95ºC 

20 seg 

95ºC 

30 seg 

95ºC 

30seg 

Anelamento 50⁰C 

30 seg 

53ºC 

30 seg 

50ºC 

30 seg 

50ºC 

30 seg 

Extensão 72⁰C 

1 min 30 seg 

72ºC 

2 min 

72ºC 

1 min 30 s 

72ºC 

30 seg 

Extensão 

final 

72ºC 

7 min 

72ºC 

7 min 

72ºC 

7 min 

72ºC 

3 min 

 
 

As reações foram preparadas para um volume final de 20 µL  

contendo 4 µL de DNA da amostra a ser testada, 2,0 µL da solução tampão 

10X – 15mM MgCl2, 4 µL de dNTPs 2mM, 0,8 µL dos iniciadores (folder), 0,8 

µL do iniciador (reverse), 0,1 µL de DNA polimerase a 5U/µL (Kappa/Brasil)  

e 8,32 µL de água destilada estéril. Para cada reação, utilizou-se um  

controle positivo (DNA de R. parkeri cepa NOD) e um controle negativo  

(água Miliq®). A amplificação foi processada em aparelho termociclador 

automático (Life Technologies Brasil) utilizando as condições descritas na 

tabela 5. Os resultados foram visualizados em gel de agarose 1,5% corados 

com brometo de etídeo e examinados em exposição à luz ultravioleta (UV), 

com o marcador molecular de peso (PM) de 100pb, sendo consideradas 

positivas as amostras que apresentassem bandas de peso molecular 

correspondente ao esperado. 
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4.9 Purificação do DNA 
 

Os amplificados foram purificados com o kit de purificação Wizard® 

PCR preps DNA Purification Systems da Promega de acordo com as 

instruções do fabricante. 90 µL do produto de PCR foram passados por uma 

minicoluna com o auxílio de uma seringa. A seguir, a coluna foi lavada com 

isopropanol 80% e o DNA eluído em água miliQ®. O produto obtido foi então 

quantificado em gel de agarose 1% em TAE 0,5X corado com brometo de 

etídeo (0,5 mg/mL) e submetido ao sequenciamento. 

 
 

4.10 Sequenciamento e análise das sequências 
 

As reações de sequenciamento foram baseadas na técnica de 

terminação de cadeia por dideoxinucletídeos (ddNTPs) descrita por Sanger e 

colaboradores (1977). O DNA foi sequenciado em sequenciador automático 

ABI Prism 3730XL DNA Analyser pela empresa Macrogen® na Coréia  do 

Sul. 

As sequências obtidas, após a remoção das ambiguidades e 

incertezas, foram montadas em contigs através do software CAP3 Sequence 

Assembly Program e comparadas quanto à homologia com sequências de 

nucleotídeos depositadas no GenBank, através do programa BLASTn. 
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5. RESULTADOS 
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5.1 CAPTURA E IDENTIFICAÇÃO DOS PEQUENOS ROEDORES 
 

Durante o período de captura de animais foram distribuídas ao todo 

60 armadilhas por dia de coleta, sendo o esforço amostral total de 720 

armadilhas, conforme descrito na seção Materiais e Métodos. Ao final das 

quatro campanhas, foram coletados 122 espécimes de pequenos roedores, 

distribuídos em duas famílias e cinco gêneros (Quadro 6). 

Quadro 6: Classificação taxonômica e relação de espécies de pequenos roedores 
capturadas em Caratinga, Minas Gerais, 2013. 

 

CLASSE MAMMALIA 
ORDEM RODENTIA 

FAMÍLIA CRICETIDAE, SUBFAMÍLIA SIGMODONTINA 
Akodon sp. (Meyen, 1833) 
Nectomys  squamipes (Olfers, 1818) 
Calomys callosus (Ringger, 1830) 
Bolomys lasiurus (Lund, 1840) 

FAMÍLIA MURIDAE, SUBFAMÍLIA MURINAE 
Rattus rattus (Linnaeus, 1758) 

 

 
A figura 11 mostra o número total de espécimes coletados em cada 

um dos quatro esforços de captura, que ocorreram nos meses de abril a 

dezembro de 2013, com frequência trimestral. 
 

 
Figura 11: Número de espécimes de pequenos roedores coletados em Caratinga, 
Minas Gerais, de acordo com o mês do esforço de captura. 

Dezembro 20

Outubro 42

Julho 25

Abril 35

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
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Na tabela 3 é apresentada a relação de espécimes coletados, 
distribuídos de acordo com a espécie e bairro onde foram capturados. 

 

 
Tabela 3: Número de indivíduos capturados por espécie em três bairros da periferia 
do município de Caratinga, Minas Gerais, 2013. 

 

Locais de captura 
 

Espécies A1* A2* A3* Total  

Rattus rattus 46 40 23 109 

Akodon sp. 2 3 1 6 

Nectomys squamipes 1 2 0 3 

Calomys callosus 0 1 0 1 

Bolomys lasiurus 0 3 0 3 

Total de indivíduos 49 49 24 122 

*A1 – Bairro Esplanada; A2 – Bairro Esperança; A3 – Bairro da Santa Zita. 
 
 
 

A abundância relativa de cada espécie capturada está representada 

pela figura 12. Note que o número de pequenos roedores coletados da 

espécie R. rattus foi muito superior às demais. 

 
 

 

 
Figura 12: Abundância relativa das espécies de pequenos roedores capturadas em 
Caratinga, Minas Gerais, 2013. 

5% 3% 2% 1% 

Rattus rattus 

Akodon sp. 

Nectomys squamipes 

Calomys callosus 

Bolomys lasiurus 

89%
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5.2 IDENTIFICAÇÃO DOS ECTOPARASITOS 

Setenta e cinco (61,5%) dos 122 pequenos roedores capturados 

possuíam ectoparasitos. Nove espécies foram identificadas dentre os 563 

espécimes de ectoparasitos analisados. As infestações constatadas foram 

pelas ordens Ixodida, Acari, Siphonaptera e Phthiraptera. Identificou-se 

carrapatos do gênero Amblyomma; ácaros das espécies Androlaelaps 

rotundus, Laelaps echidninus, Gigantolaelaps wolffsohni, Androlaelaps 

fahrenholzi e Ornithonyssus sp.; e pulgas das espécies Xenopsylla cheopis e 

Pulex irritans. Os dados referentes à identificação dos ectoparasitos estão 

apresentados na tabela 4. 

 

Tabela 4: Ectoparasitos coletados em pequenos roedores de Caratinga, Minas 
Gerais, 2013. 

 

R. rattus Akodon sp.  
N. 

squamipes 
n=109  n=6  n=3 

n1   %  N n1   %  N n1   %  N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n: número de pequenos roedores analisados; n1: número de pequenos roedores 
infestados por ectoparasitos; % porcentagem de roedores infestados; N: número de 
ectoparasitos coletados. 

 
 
 

Foram coletados ectoparasitos em três das cinco espécies de 

roedores amostradas. Observe que a infestação pela Ordem Acari e 

Siphonaptera foi dominante quando comparadas as demais Ordens 

encontradas. 

Ixodida  
Amblyomma sp. - 1 (16.7%) 1 - 
Acari -  - 
Androlaelaps rotundus - 4 (66.7%) 133 - 
Laelaps echidninus 28 (25.7%) 108 - - 
Gigantolaelaps wolffsohni - - 3 (100%) 32 
Androlaelaps fahrenholzi - - 2 (66.6%) 4 
Ornithonyssus sp. - 1 (16.7%) 2 - 
Laelaps sp. - - 3 (100%) 63 
Siphonaptera    
Pulex irritans 5 (4.6%) 11   
Xenopsylla cheopis 43 (39.5%) 205 - - 
Phthiraptera    
Sem identificação 2 (1.8%) 3 1 (16.7%) 1 - 
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As infestações por ectoparasitos variaram de infestações simples até 

infestações quádruplas, como pode ser observado na tabela 5. 

 
Tabela 5: Infestações exclusivas e múltiplas 
roedores de Caratinga, Minas Gerais, 2013. 

de ectoparasitos  em  pequenos 

Infestação Ectoparasitos (No.)  Hospedeiros (No.) 
Simples (54) a (2) 

b (4) 
c (22) 
f (2) 
h (24) 

 B (2) 
B (4) 
A (24) 
B (2) 
A (26) 

Dupla (18) c – h (12) 
d – g (2) 
c – i (2) 
h – i (2) 

 A (12) 
C (2) 
A (2) 
A (2) 

Tripla (2) d – g – e (2)  C (2) 

Quádrupla (1) a – b – f – i (1)  B (1) 
Legenda   

Espécies de ectoparasitos:    
a Amblyomma sp. 
b Androlaelaps rotundus 
c Laelaps echidninus 
d Gigantolaelaps wolffsohni 
e  Androlaelaps fahrenholzi 
f  Ornithonyssus sp. 
g Laelaps sp. 
h Siphonaptera 
i Phthiraptera 
Hospedeiros: 
A Rattus rattus 
B  Akodon sp. 

  C  Nectomys squamipes  
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5.3 AVALIAÇÃO SOROLÓGICA 
 

Os soros dos 122 pequenos roedores capturados foram submetidos à 

RIFI. Desse total de soros testados, 68, 54 e 22 foram reativos para R. 

rickettsii, R. parkeri e R. felis, respectivamente. A tabela 6 traz a titulação de 

todos os soros reativos à RIFI. 

 

Tabela 6: Titulação da RIFI realizada nos soros dos pequenos roedores capturados 
em Caratinga, 2013, usando antígenos de R. rickettsii, R. parkeri e R. felis. 

 

Ident ificação  Espécie  Título  
R. rickettii 

Título  
R. parkeri 

Título  
R. felis 

R2 R. rattus 1:128 Negativo Negativo 

R3 R. rattus 1:64 1:64 Negativo 

R4 R. rattus 1:64 Negativo Negativo 

R6 R. rattus 1:128 1:64 Negativo 

R7 R. rattus 1:64 1:64 1:64 

R8 R. rattus 1:512 1:256 1:64 

R9 R. rattus 1:128 1:64 Negativo 

R10 R. rattus 1:512 1:256 1:64 

R11 R. rattus 1:128 1:64 Negativo 

R13 R. rattus 1:64 1:64 Negativo 

R14 R. rattus 1:128 1:64 Negativo 

R15 R. rattus 1:128 1:64 Negativo 

R16 R. rattus 1:128 1:64 Negativo 

R17 R. rattus 1:64 1:64 Negativo 

R18 R. rattus 1:512 Negativo Negativo 

R19 R. rattus 1:64 Negativo 1:64 

R20 R. rattus 1:512 1:256 1:64 

R22 R. rattus 1:512 1:256 1:64 

R26 R. rattus 1:512 1:256 Negativo 

R28 R. rattus 1:512 1:256 Negativo 

R29 R. rattus 1:128 1:64 Negativo 

R30 R. rattus 1:64 1:64 Negativo 

R33 R. rattus 1:512 1:512 Negativo 

R36 R. rattus 1:128 Negativo Negativo 

R38 R. rattus 1:64 1:64 Negativo 

R39 R. rattus 1:64 1:64 1:64 
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R40 R. rattus 1:64 1:64 1:64 

R41 R. rattus 1:128 1:64 Negativo 

R42 R. rattus 1:512 1:512 1:64 

R44 R. rattus 1:512 Negativo Negativo 

R45 R. rattus 1:512 1:256 Negativo 

R46 R. rattus 1:128 1:64 Negativo 

R47 R. rattus 1:64 1:64 Negativo 

R48 R. rattus 1:128 1:128 1:64 

R50 R. rattus 1:128 1:128 Negativo 

R51 R. rattus 1:128 1:64 1:64 

R55 R. rattus 1:128 1:64 Negativo 

R56 R. rattus 1:64 1:64 Negativo 

R57 R. rattus 1:128 1:64 Negativo 

R58 R. rattus 1:64 1:64 Negativo 

R59 R. rattus 1:64 Negativo Negativo 

R61 R. rattus 1:64 1:64 Negativo 

R62 R. rattus 1:64 1:64 Negativo 

R63 R. rattus 1:128 1:128 1:64 

R67 R. rattus 1:256 1:256 1:64 

R68 R. rattus 1:128 1:64 Negativo 

R69 R. rattus 1:64 Negativo Negativo 

R72 R. rattus 1:64 Negativo Negativo 

R75 R. rattus 1:64 1:64 Negativo 

R76 R. rattus 1:256 1:256 Negativo 

R78 R. rattus 1:128 1:64 Negativo 

R79 R. rattus 1:128 Negativo 1:64 

R80 R. rattus 1:64 Negativo Negativo 

R81 R. rattus 1:128 Negativo Negativo 

R82 R. rattus 1:256 1:256 1:64 

R84 R. rattus 1:64 1:64 Negativo 

R85 R. rattus 1:64 1:64 1:64 

R86 N. squamipes 1:512 1:256 Negativo 

R93 B. lasiurus 1:512 1:256 Negativo 

R94 R. rattus 1:256 1:256 1:64 

R96 R. rattus 1:256 1:256 1:64 

R98 R. rattus 1:256 1:128 1:64 
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R99 R. rattus 1:64 1:64 1:64 

R100 R. rattus 1:256 1:256 Negativo 

R102 R. rattus 1:256 1:128 1:64 

R103 R. rattus 1:256 1:256 1:64 

R120 R. rattus 1:128 Negativo Negativo 

R121 R. rattus 1:512 Negativo Negativo 

 
 
 

A tabela 7 resume os resultados obtidos na RIFI. Das cinco espécies 

de roedores capturadas, três demonstraram sororreatividade para pelo 

menos um dos três antígenos testados. Nenhuma amostra das espécies 

Calomys callosus e Akodon sp. foi sororreativa. 

 

Tabela 7: Variação da titulação e número de pequenos roedores sororreativos de 
acordo com a espécie do roedor e do antígeno testado. 

 
Espécie No. R.rickettsii Títulos R. parkeri Títulos R. felis Títulos 

 No.(%)  No.(%)  No.(%)  
Rattus 109 66 (60.6) 1:64 – 52 (47.7) 1:64 - 22 (20.2) 1:64 
rattus  1:512  1:512   
Bolomys 3 1 (33.3) 1:256 – 1 (33.3) 1:256 0 - 
lasiurus  1:512     
Nectomys 3 1 (33.3) 1:512 1 (33.3) 1:256 0 - 
squamipes 
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5.4 PCR DE TECIDOS DE PEQUENOS ROEDORES 
 
 

Amostras de DNA foram obtidas de tecidos de todos os espécimes de 

pequenos roedores capturados, totalizando 244 amostras, uma vez que 122 

eram amostras extraídas a partir de fragmentos do fígado e 122 do baço. 

Essas amostras foram testadas quanto à amplificação de um fragmento do 

gene gltA, de tamanho 401 pb e que é gênero-específico para Rickettsia. 

 
 
 
 

 

Figura 13: Gel de agarose 1,5% corado com brometo de etídeo, mostrando o 
funcionamento dos controles, bem como amostras de tecidos de pequenos  
roedores negativas à PCR. Esta PCR amplificou um fragmento de 401pb do gene 
citrato sintase (gltA). 

 
 

Nenhuma das amostras de tecido apresentou-se positiva para o  

primer testado. A figura 13 mostra a foto de um gel de agarose 1,5% corado 

com brometo de etídeo, onde é possível observar o funcionamento dos 

controles positivo e negativo, bem como a não amplificação das amostras 

visualizadas neste gel. 

P.M. C + C -
Amostras negativas  à PCR 

401 pb
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5.5 PCR DE ECTOPARASITOS 
 
 

563 amostras de ectoparasitos foram submetidas à extração de DNA  

e posteriormente à PCR sob a forma de pools. Em cada pool continham 

amostras de ectoparasitos que haviam sido coletados sobre o mesmo roedor 

e que pertenciam à mesma espécie, perfazendo um total de 93 pools. 

Desses pools, cinco foram positivos à PCR utilizando primers que amplificam 

uma região de 830 pb do gene da citrato sintase (gltA). A figura 13 mostra a 

amplificação dessa região em duas das cinco amostras positivas. 
 

Figura 14: Gel de agarose 1,5% corado com brometo de etídeo, do produto de PCR 
de DNA extraído de ectoparasitos de pequenos roedores de Caratinga, utilizando  
os primers CS (239 e 1069).C+ = controle positivo; C - = controle negativo; PM = 
marcador de peso molecular; amostras 15 e 36 = amostras positivas. 

 
 

Além da amplificação do gene gltA, outras reações de PCR foram 

realizadas nos pools de DNA dos ectoparasitos. Como mencionado na  

seção Materiais e Métodos, tais primers visaram a amplificação de 

sequências do gene 17 kDa, que também é gênero específico e sequências 

de genes que codificam duas proteínas de membrana (ompA e ompB), 

específicos do grupo da febre maculosa (GFM). Nas cinco amostras onde se 

observaram amplificação de fragmentos do gene da citrato sintase (gltA) 

também foi constatada a amplificação de fragmentos do gene da proteína 17 
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kDa. Em relação aos outros dois pares de primers utilizados, ompA e ompB, 

não houve amplificação pela PCR. 

Na tabela 8 estão descritos os principais dados em relação às 

amostras positivas na PCR, como código da amostra, local de captura do 

roedor, espécie do roedor e do ectoparasito e resultado do roedor na RIFI. 

 

Tabela 8: Descrição das amostras de ectoparasitos de pequenos roedores positivas 
à PCR para os primers que amplificam fragmentos dos genes gltA e 17 kDa. 

 

Amostra Local de captura   Espécie do roedor  Espécie do ectoparasito  RIFI 

R-15 Bairro Esplanada Rattus rattus Xenopsylla cheopis + 

R-16 Bairro Esplanada Rattus rattus Xenopsylla cheopis + 

R-17 Bairro Esplanada Rattus rattus Xenopsylla cheopis + 

R-19 Bairro Esplanada Rattus rattus Xenopsylla cheopis + 

R-36 Bairro Esplanada Rattus rattus Xenopsylla cheopis + 
 

 
 
 
 

5.6 SEQUENCIMENTO 
 
 

Foram obtidas as sequências de nucleotídeos das 10 reações 

positivas à PCR que utilizaram os primers para o gene gltA e 17 KDa. Todas 

as sequências obtiveram melhor alinhamento com a espécie Rickettsia felis 

quando comparadas com sequências disponíveis no banco de dados do 

GenBank, através do programa BLASTn, disponível em: 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi. 

Os resultados encontrados na pesquisa de homologia estão 

apresentados nos quadros 5 e 6, onde estão descritas as maiores 

homologias encontradas, bem como o tamanho das  sequências 

pesquisadas, a descrição das sequências e o número de acesso. 
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Quadro 7: Resultados do Blastn para o gene 17kDa, de amostras amplificadas a 
partir de pulgas coletadas em pequenos roedores de Caratinga, Minas Gerais,  
2013. 

 
 
 

Código 
da 

amostra 

 
Hospedeiro 

Nº de 
acesso 

Tamanho 
do   

fragmento 

 
Descrição 

 
Homologia 

 Pulga KR709306.1  Rickettsia felis isolate 010 17 kDa  antigen 99% 

 
 
R-15 

X. cheopis 
 

KM365086.1 

 

234 

protein gene, partial cds. 

Rickettisa felis isolate R9158N13 17 kDa 

antigen protein gene, partial cds. 

 

99% 

   
KF241853.1 

 Rickettsia felis clone 8 17kDa antigen 

protein gene, partial cds. 

99% 

 Pulga KR709306.1  Rickettsia felis isolate 010 17 kDa  antigen 98% 

 
 
R-16 

X. cheopis 
 

KM365086.1 

 

234 

protein gene, partial cds. 

Rickettisa felis isolate R9158N13 17 kDa 

antigen protein gene, partial cds. 

 

98% 

   
KF241853.1 

 Rickettsia felis clone 8 17kDa antigen 

protein gene, partial cds. 

98% 

 Pulga KR709306.1  Rickettsia felis isolate 010 17 kDa  antigen 99% 

 
 
R-17 

X. cheopis 
 

KM365086.1 

 

234 

protein gene, partial cds. 

Rickettisa felis isolate R9158N13 17 kDa 

antigen protein gene, partial cds. 

 

99% 

   
KF241853.1 

 Rickettsia felis clone 8 17kDa antigen 

protein gene, partial cds. 

99% 

 Pulga KR709306.1  Rickettsia felis isolate 010 17 kDa  antigen 99% 

 
 
R-19 

X. cheopis 
 

KM365086.1 

 

234 

protein gene, partial cds. 

Rickettisa felis isolate R9158N13 17 kDa 

antigen protein gene, partial cds. 

 

99% 

   
KF241853.1 

 Rickettsia felis clone 8 17kDa antigen 

protein gene, partial cds. 

99% 

 Pulga KR709306.1  Rickettsia felis isolate 010 17 kDa  antigen 99% 

 
 
R-36 

X. cheopis 
 

KM365086.1 

 

234 

protein gene, partial cds. 

Rickettisa felis isolate R9158N13 17 kDa 

antigen protein gene, partial cds. 

 

99% 

   
KF241853.1 

 Rickettsia felis clone 8 17kDa antigen 

protein gene, partial cds. 

99% 
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Quadro 8: Resultados do Blastn para o gene gltA, de amostras amplificadas a  
partir de pulgas coletadas em pequenos roedores de Caratinga, Minas Gerais,  
2013. 

 
 
 

Código 
da 

amostra 

 
Hospedeiro 

Número 
de 

acesso 

Tamanho 
do   

fragmento 

 
Descrição 

 
Homologia 

 Pulga JN375500.1  Rickettsia   felis   isolate   IL17 99% 

 
 
R-15 

X. cheopis 
 

JQ674484.1 

CP000053.1 

 

816 

citrate synthase (gltA) gene, 

partial CDS 

Rickettsia felis GltA gene, 

partial CDS 

 

99% 
 
 

99% 

    Rickettsia  felis  URRWXCal2,  
    complete genome  

 Pulga JN375500.1  Rickettsia   felis   isolate   IL17 100% 

 
 
R-16 

X. cheopis 
 

JQ674484.1 

 

807 

citrate synthase (gltA) gene, 

partial CDS 

Rickettsia    felis    GltA  gene, 

 
 
 

100% 

   
CP000053.1 

 partial CDS 

Rickettsia  felis  URRWXCal2, 

 

100% 

    complete genome  

 Pulga JN375500.1  Rickettsia   felis   isolate   IL17 100% 

 
 
R-17 

X. cheopis 
 

JQ674484.1 

 

810 

citrate synthase (gltA) gene, 

partial CDS 

Rickettsia    felis    GltA  gene, 

 
 
 

100% 

   
CP000053.1 

 partial CDS 

Rickettsia  felis  URRWXCal2, 

 

100% 

    complete genome  

 Pulga JN375500.1  Rickettsia   felis   isolate   IL17 100% 

 
 
R-19 

X. cheopis 
 

JQ674484.1 

 

810 

citrate synthase (gltA) gene, 

partial CDS 

Rickettsia    felis    GltA  gene, 

 
 
 

100% 

   
CP000053.1 

 partial CDS 

Rickettsia  felis  URRWXCal2, 

 

100% 

    complete genome  

 Pulga JN375500.1  Rickettsia   felis   isolate   IL17 100% 

 
 
R-36 

X. cheopis 
 

JQ674484.1 

 

813 

citrate synthase (gltA) gene, 

partial CDS 

Rickettsia    felis    GltA  gene, 

 
 
 

100% 

   
CP000053.1 

 partial CDS 

Rickettsia  felis  URRWXCal2, 

 

100% 

    complete genome  
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No presente estudo, a ocorrência de Rickettsia spp. em pequenos 

roedores foi investigada através de testes sorológicos e moleculares, com o 

objetivo principal de compreender o papel que esses animais e seus 

ectoparasitos desempenham no ciclo epidemiológico das riquetsioses. Para 

esta finalidade, sangue, tecidos e ectoparasitos de pequenos roedores foram 

coletados ao longo do ano de 2013 em três bairros da periferia do município 

de Caratinga, Minas Gerais. 

A predominância na captura da espécie de roedor R. rattus foi 

esperada, uma vez que essa espécie possui comportamento sinantrópico 

comensal, dependendo unicamente do ambiente antrópico para sua 

sobrevivência. Esse resultado é relevante, visto que esse comportamento 

pode levar a um contato mais estreito com o homem, colocando-o em risco 

constante de contaminação por patógenos transmitidos por esses pequenos 

mamíferos e por seus ectoparasitos. Segundo Rehacek (1993) pequenos 

mamíferos possuem uma área de dispersão limitada e ciclo de vida curto, o 

que os credencia como bons indicadores de atividade riquetsial numa dada 

área, quando encontrados naturalmente infectados. As demais espécies 

capturadas, Akodon sp., B. lasiurus, N. squamipes e C. callosus, são 

consideradas sinantrópicas não comensais, por formarem colônias no 

ambiente silvestre. Contudo, em função das modificações ambientais 

decorrentes dos processos de urbanização e de transformação dos 

ecossistemas naturais em áreas de plantio, a divisão em silvestres 

sinantrópicos comensais e não comensais não é permanente; visto que pela 

escassez de alimentos, os roedores acabam expandindo suas colônias por 

entre e ao redor das plantações e instalações no peridomicílio e no próprio 

domicílio. Entre as espécies sinantrópicas não comensais, algumas, como B. 

lasiurus e Akodon sp. desempenham importante papel no ciclo 

epidemiológico da peste e da hantavirose, respectivamente. O papel de R. 

rattus na transmissão de doenças ainda é pouco conhecido. Sendo assim, é 

necessário que o potencial desta espécie como transmissora de doenças 

seja mais bem estudado. 

Em relação às infestações por ectoparasitos, os resultados foram 

diferentes dos esperados, uma vez que praticamente não houve infestação 

por  carrapatos ixodídeos nos pequenos roedores amostrados. Apenas    um 
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espécime de larva de Amblyomma sp. foi coletado sobre um roedor do 

gênero Akodon. Pequenos roedores desempenham papel importante  no 

ciclo epidemiológico da febre maculosa das Montanhas Rochosas nos 

Estados Unidos e da febre maculosa do Mediterrâneo na Europa por serem 

hospedeiros importantes para os estágios imaturos de diversas espécies de 

carrapatos que transmitem a febre maculosa nesses locais. No Brasil, 

diversos trabalhos encontraram infestações de carrapatos em pequenos 

roedores silvestres, especialmente pelos gêneros Ixodes e Amblyomma 

(LABRUNA, 2009; FRANKE et al., 2010, NAVA, 2011). Em geral, um ciclo 

natural envolvendo um pequeno roedor, inicia-se com o desenvolvimento de 

ovos de uma fêmea de carrapato infectada em larvas infectadas. Estas 

podem então infectar animais vertebrados quando realizam o repasto 

sanguíneo, sendo que a infecção depende de fatores como magnitude e 

duração da riquetsemia. Por sua vez, a riquetsemia depende da 

susceptibilidade desses vertebrados. Alguns animais no Brasil,  como 

gambás e capivaras, são altamente susceptíveis à infecção por Rickettsia. 

Por outro lado, outros mamíferos como algumas espécies de roedores e 

cães desenvolvem riquetsemias mais brandas e por tempo mais curto. 

Rehacek et al. (1992) investigaram a susceptibilidade de espécies de 

pequenos roedores europeias (M. glareolus, A. flavicollis, Mus musculus) à 

rickettsiae (Coxiella burnetti, R. conorii, R. slovaca e R. sibirica) e descobriu 

que para R. conorii, R. slovaca e R. sibirica um aumento acentuado nos 

níveis de anticorpos, com títulos elevados nos dias 4-6 e níveis de pico cerca 

de 11 dias pós-infecção eram característicos. Considerando que a taxa de 

infecção de carrapatos naturalmente infectados normalmente é muito baixa 

(em torno de 1%) e que o número de carrapatos necessários para a 

manutenção de populações viáveis deve ser elevado, o número de 

carrapatos parasitando roedores encontrados neste trabalho é desprezível. 

Cabe ressaltar que as capturas ocorreram com frequência trimestral 

justamente com o objetivo de favorecer a atividade sazonal dos carrapatos. 

Dessa forma, essa atividade sazonal não explica a baixa detecção dos 

mesmos. A principal hipótese para a baixa detecção é a de que os  

pequenos roedores de Caratinga sejam naturalmente pouco infestados por 

carrapatos. Essa hipótese é respaldada pela constatação de que em   outras 
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regiões do estado de Minas Gerais, o número de carrapatos parasitando a 

espécie R. rattus também foi muito baixa (PENA, 2009; MILAGRES, 2010; 

PADILHA, 2010). 

A infestação de ectoparasitos predominantemente encontrada neste 

trabalho foi composta por ácaros da família Laelapidae e pulgas X. cheopis. 

A família Laelapidae é cosmopolita e inclui ácaros com diversidades de 

habitats e associações. Entre os gêneros atualmente conhecidos, 35 são 

ectoparasitos de mamíferos (CASANUEVA, 1993; BOTELHO, LINARDI, DE 

MARIA, 2003). Entre os diversos grupos de ectoparasitos que infestam 

mamíferos silvestres, os laelapídeos são os mais comuns. Dada à sua 

estreita associação com roedores comensais e silvestres, tais ácaros são de 

capital importância em Saúde Pública (AZAD, 1986), com algumas espécies 

podendo atuar na manutenção de tifo murino, peste bubônica e tularemia 

(BAKER & WHARTON, 1952) e outras, provocando dermatites. No Leste 

Europeu, a veiculação de certas riquetsioses (febre Q e febre maculosa) tem 

sido, também, atribuídas a pelo menos 12 diferentes espécies de Laelapidae 

(BOTELHO, LINARDI, DE MARIA, 2003). Em R. rattus a única espécie de 

ácaro encontrada foi Laelaps echidninus. Essa espécie é comum em todo o 

mundo como parasita deste pequeno roedor, sendo capaz de parasitar o 

homem e provocar dermatite. Foi encontrado também parasitismo por pulgas 

e piolhos em R. rattus. Em Akodon sp., entre os ácaros gamasídeos, foi 

observado parasitismo por A. rotundus e Ornithonyssus sp. Já entre os 

ixodídeos foi encontrado apenas um exemplar de Amblyomma sp. A. 

rotundus mostrou especificidade com Akodon sp. Esse achado corrobora 

com diversos outros trabalhos publicados que já haviam demonstrado forte 

associação entre essa espécie de ácaro e roedores akodontíneos na  

América do Sul (BOTELHO & WILLIAMS, 1980; CASTRO et al., 1987; 

FURMAN,  1972;  LARESCHI,  1996;  LINARDI  et  al.,  1991,       MARTINS- 

HATANO, 2004). Em áreas onde Akodon não está presente essa espécie foi 

encontrada parasitando B. lasiurus (LINARDI et al., 1984). Além de A. 

rotundus, foi encontrado também parasitismo por Ornithonyssus sp. 

exclusivamente em Akodon sp. Segundo Barros-Battesti (2008), este gênero 

serve como vetor da bactéria R. rickettsii. Nieri-Bastos (2008), utilizando 

PCR, encontrou aproximadamente 57% de positividade para Rickettsia    sp. 
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em ácaros macronissídeos coletados em pequenos mamíferos no país, 

sugerindo que esses ácaros fazem parte do elo de transmissão e 

manutenção das riquétsias na natureza. Vale relembrar aqui, que em 

carrapatos ixodídeos essa taxa normalmente é inferior a 1%. Ainda que 

apenas dois exemplares deste ácaro tenham sido identificados, é possível 

que o número desses ectoparasitos associados a esses roedores seja maior, 

visto que esta espécie de ácaro possui comportamento essencialmente 

nidícula. 

A soroprevalência para Rickettsia spp. nas amostras de soro testadas 

foi de cerca de 57% (68/119); aproximadamente 6% (5/93) dos pools de 

amostras de ectoparasitos mostraram reação positiva à PCR para Rickettsia 

spp. Nenhuma das amostras de tecido foi positiva à PCR. Animais 

sororreativos foram capturados nos três bairros pesquisados, sugerindo 

ampla distribuição do patógeno no município. A sororreatividade em 

pequenos roedores contra Rickettsia spp. tem sido descrita nos últimos anos 

em trabalhos realizados no sudeste do Brasil, especialmente Minas Gerais e 

São Paulo (MILAGRES et al., 2013; PENA et al., 2011; COELHO et al.,  

2013; PADILHA et al., 2010; LABRUNA, 2009). Tais estudos sugerem a 

participação destes animais como sentinelas, possibilitando a avaliação 

epidemiológica da área e a estimativa de risco de infecção humana. Embora 

a RIFI seja extremamente sensível, ela não discrimina o agente etiológico 

devido a reações cruzadas com outras espécies de  Rickettsia, 

especialmente as espécies do mesmo grupo. Este estudo encontrou 

sororreatividade para as três espécies de riquétsias testadas, R. rickettsii, R. 

parkeri e R. felis. Dentre essas espécies, as espécie R. rickettsii e R. parkeri, 

ambas patogênicas para o homem, foram as mais prevalentes, além de 

possuírem títulos de anticorpos maiores, mas diante dessa limitação da 

técnica, apenas estudos moleculares ou o isolamento em cultura de células 

poderiam confirmar a identidade da espécie de Rickettsia circulante. 

R. rattus, N. squamipes e B. lasiurus foram as espécies de roedores 

sororreativas à RIFI neste estudo. A circulação de Rickettsia nesses animais 

simboliza sua presença em ambientes peridomiciliares e domiciliares, o que 

pode acarretar uma possível infecção em animais domésticos e seres 

humanos. Em estudo realizado no município de Santa Cruz do Escalvado, 
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Estado de Minas Gerais, Pena et al. (2009) encontraram sororreatividade 

superior às encontradas no presente trabalho em roedores da espécie R. 

rattus. Num total de 32 espécimes capturados, 26 (81,3%) foram reativos, 

com título igual ou superior a 1:64. Dentre as outras espécies coletadas 

pelos autores (N. squamipes e Oryzomys subflavus), não houve 

sororreatividade. Em estudo semelhante ao de Pena et. al. (2011), Milagres 

et al. (2013) também pesquisaram a presença de anticorpos para bactérias 

do gênero Rickettsia em pequenos roedores de Santa Cruz do Escalvado, 

porém em localidades diferentes daquelas pesquisadas por Pena et al. 

Nestes locais, a espécie R. rattus se destacou ainda mais em relação ao 

percentual de amostras reativas. Das 32 amostras analisadas, 30 foram 

reativas (94%). Em relação às outras espécies, os resultados encontrados 

foram os seguintes: 22% (5/23) de reatividade em amostras de N.  

squamipes e 80% (4/5) em amostras de Akodon sp. Não foi encontrada 

sororreatividade em amostras de O. subflavus (0/2). No mesmo trabalho, 

estes autores também relataram a ocorrência de sororreatividade em 

pequenos roedores capturados no município de Pingo D’ Água, também no 

Estado de Minas Gerais. Pingo D’ Água é um município fronteiriço a 

Caratinga. Neste município a espécie R. rattus apresentou 84% (26/31) de 

sororreatividade. Já para as espécies N. squamipes e O. subflavus foram 

encontradadas 86% (6/7) de reatividade. A espécie Bolomys sp. teve  

apenas um espécime capturado e o mesmo foi sororreativo. Em outro 

estudo, também realizado em Minas Gerais, Coelho (2013) capturou 11 

diferentes espécies sinantrópicas não comensais de pequenos roedores na 

região peri-urbana de Uberlândia. Dessas, nove foram sororreativas para o 

gênero Rickettsia, sendo que o percentual total de amostras reativas foi de 

16,8%. 

Outra limitação da RIFI (além da ocorrência de reações cruzadas  

entre espécies do mesmo grupo) reside no fato de que ela é capaz de  

indicar que uma infecção ocorreu, mas não fornece evidência direta ou 

indireta sobre a capacidade de transmissão da riquétsia para o hospedeiro 

artrópode, ou seja, não é conclusiva em relação a uma possível riquetsemia. 

A persistência da infecção no reservatório e transmissão horizontal só pode 

ser   determinada   através   de   estudos   longitudinais.   Ainda   assim,    os 
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resultados relatados nesta tese são de extrema relevância, visto que essas 

respostas imunológicas, especialmente nas amostras com titulações mais 

altas, sugerem a exposição recente de pequenos roedores à Rickettsia. 

Um resultado muito relevante encontrado neste estudo foi a detecção 

de DNA de R. felis em pulgas X. cheopis coletadas em R. rattus. Esta é a 

primeira vez que R. felis é detectada nessa espécie de pulga no Brasil. Vale 

lembrar que X. cheopis é a espécie transmissora de outra riquetsiose, o tifo 

murino ou endêmico, causado pela R. typhi e que possui como hospedeiros 

clássicos roedores do gênero Rattus (R. rattus e R. norvegicus), embora 

outras espécies de roedores possam ser implicadas na manutenção do ciclo 

na natureza (EREMEEVA et al., 2008). Os humanos se tornam infectados 

pela R. typhi quando visitam áreas endêmicas infestadas com ratos e 

adquirem a infecção por inalação ou auto inoculação de fezes de pulga na 

pele. R. typhi é amplamente distribuída em todo o mundo, mas existem 

poucos estudos epidemiológicos recentes sobre essa riquetsiose na América 

do Sul (LABRUNA et al., 2009). Em 2006, Jiang e colaboradores 

identificaram pela primeira vez no mundo R. felis em pulgas X. cheopis que 

parasitavam pequenos roedores da Ilha de Java, na Indonésia. Em 2008, a 

mesma relação entre pulgas X. cheopis e R. felis foi relatada em ilhas do 

Havaí através de estudos moleculares (EREMEEVA et al., 2008). No ano de 

2010, outro estudo realizado na Indonésia, também identificou o parasitismo 

de pulgas X. cheopis por R. felis (BARBARA et. al., 2010). Em 2011 um foco 

urbano de R. felis foi detectado em roedores e pulgas X. cheopis coletados 

em Los Angeles, Estados Unidos (ABRAMOWICZ, KRUEGER, EREMEEVA, 

2010). 

R. felis foi identificada pela primeira vez em 1990 em pulgas de gato 

(Ctenocephalides felis), sendo que na época a mesma foi nomeada como 

agente ELB (ADAMS et al., 1990). Seguida por essa descoberta e 

caracterização, houve em 1994 e 2000 as primeiras descrições de casos 

humanos em pacientes dos Estados Unidos e México (HIGGINS et al., 1994; 

ZAVALA-VELAZQUEZ et al., 2000). C. felis é considerada o vetor primário e 

reservatório de R. felis, mas a mesma já foi identificada em diversas outras 

espécies de pulgas e até mesmo de carrapatos e mosquitos (AZAD et al., 

1992; ISHIKURA et al., 2003; OLIVEIRA et. al, 2008), o que a torna uma 
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espécie única dentre as demais espécies de Rickettsia (REIF &  

MACALUSO, 2009). Além disso, apesar de se chamar pulga do gato, C. felis 

é encontrada em uma variedade enorme de hospedeiros, aumentando o 

risco da riquetsiose felis como problema de Saúde Pública. A distribuição 

geográfica dessa espécie é extremamente ampla. No ano de 2009, já havia 

sido relatada em 28 países de cinco continentes. 

Nenhum pequeno roedor teve amostra de fígado e/ou baço positiva 

para Rickettsia spp. na PCR. Todos os controles positivos mostraram  

bandas de tamanhos apropriados em gel de agarose. O fato de neste 

trabalho terem sido observadas amostras reativas à RIFI e nenhuma  

amostra de tecido reativa à PCR pode ser explicado baseando-se no fato de 

que a riquetsemia em roedores é mantida por um período curto, que dura 

cerca de 10 a 20 dias pós-infecção (REHACEK, URVOLGYI, KOCIANOVA, 

1992). Assim, a quantidade de riquétsias no sangue durante a infecção 

crônica é extremamente baixa. Infecções experimentais (MORARU, 2010) 

resultaram no isolamento de Rickettsia parkeri a partir de tecidos de ratos, 

incluindo pele, sangue e baço durante a infecção aguda, mas não na 

infecção crônica. Diversos estudos que encontraram evidência sorológica da 

circulação de Rickettsia, também não foram capazes de realizar a detecção 

dessas bactérias através de PCR em tecidos e sangue (YABSLEY et al., 

2008; PLUTA et al., 2010; BARANDIKA et al., 2007; MILAGRES et al., 2010; 

MILAGRES et al., 2013). Schex e colaboradores (2011) conseguiram 

detectar DNA riquetsial em amostras de orelhas de pequenos roedores, mas 

não obteviveram amplificação em amostras de fígado. 

Os dados obtidos mostram que a região estudada, apesar de não 

notificar casos humanos há mais de uma década, ainda representa uma 

região vulnerável, uma vez que ainda há circulação de bactérias patogênicas 

do gênero Rickettsia. Além disso, ainda que a questão sobre o papel dos 

pequenos roedores como hospedeiros amplificadores ou reservatórios não 

tenha sido respondida definitivamente, os resultados desse estudo 

mostraram pela primeira vez a detecção de DNA de R. felis em pulgas X. 

cheopis no Brasil. A participação dos pequenos roedores como potenciais 

hospedeiros dessas bactérias no ciclo epidemiológico das riquetsioses na 

região pode representar um elo importante entre o ciclo silvestre e o ciclo 
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urbano dessas doenças. Como não existe nenhuma vacina disponível até o 

momento, a única maneira de prevenção dessas doenças é evitar o contato 

com vetores e hospedeiros reservatórios. Intensificar a investigação sobre a 

associação entre potenciais hospedeiros e bactérias do gênero Rickettsia é 

essencial para a avaliação dos riscos e prevenção de infecções em  

humanos que habitam essas áreas de risco. 
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A partir deste trabalho conclui-se que: 
 
 

- A fauna de pequenos roedores em bairros da periferia Caratinga foi 

composta predominantemente pela espécie Rattus rattus. Foram 

identificadas ainda as espécies Akodon sp., Nectomys squamipes, Calomys 

callosus e Bolomys lasiurus. 

 

- Os pequenos roedores de Caratinga estavam infestados por carrapatos 

(Amblyomma sp.); ácaros (Androlaelaps rotundus, Laelaps echdininus, 

Gigantolaelaps wolffsohni, Androlaelaps fahrenholzi, Ornithonyssus sp., 

Laelaps sp.); pulgas (Xenopsylla cheopis e Pulex irritans) e piolhos (não 

identificados). 

 

- Resposta imune contra Rickettsia spp. foi verificada em pequenos roedores 

dos três bairros estudados em Caratinga, com reação homóloga contra três 

espécies: R. rickettsii, R. parkeri e R. felis. 

 

- Os roedores sororreativos pertenciam às espécies R.    rattus, B. lasiurus e 

N. squamipes, o que sugere ampla distribuição de Rickettsia no município de 

Caratinga. 

 

- Através do sequenciamento foi detectado R. felis em pulgas X. cheopis. 

Este resultado é inédito, uma vez que se trata da primeira detecção de R. 

felis em pulgas dessa espécie no Brasil. 

 

- A metodologia usada mostrou-se viável e sensível para a detecção de 

Rickettsia, embora a RIFI não tenha permitido a distinção entre espécies do 

mesmo grupo. 

 

- Associando os dados sorológicos e moleculares, a espécie R. rattus foi a 

mais representativa, o que evidencia sua participação no ciclo enzoótico das 

riquetsioses na região. Considerando o fato de esta ser a mais sinantrópica 

dentre as espécies capturadas neste estudo, é importante atentarmos para o 

potencial risco de dispersão de riquétsias por esses animais em Caratinga. 
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