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Introdução 

 

As riquetsioses são enfermidades infecciosas, causadas por bactérias gram-

negativas que pertencem à ordem Rickettsiales, família Rickettsiaceae e gênero Rickettsia. 

Elas são parasitas intracelulares obrigatórios e transmitidas por artrópodes aos hospedeiros 

suscetíveis (DUMLER et al., 2001). As espécies deste gênero estão divididas em grupos: i) 

grupo da Febre Maculosa (GFM); ii) grupo do Tifo (GT); iii) grupo Rickettsia bellii e iv) grupo 

Rickettsia canadensis (PAROLA et al., 2013).  A doença causada pela bactéria Rickettsia 

rickettsii foi relatada pela primeira vez nos Estados Unidos, onde foi denominada de Febre 

Maculosa das Montanhas Rochosas (FMMR). No Brasil, a enfermidade é denominada de 

Febre Maculosa Brasileira (FMB), sendo considerada a mais importante zoonose transmitida 

por carrapatos no Brasil (LABRUNA, 2009).  

Os carrapatos são considerados vetores de um grande número de agentes 

infecciosos e, o fato de haver circulação de agentes transmitidos por carrapatos em diversas 

partes do mundo, inclusive de algumas bactérias do gênero Rickettsia, fez com que as 

pesquisas sobre a atuação destes artrópodes como fonte de patógenos para os animais e 

para os seres humanos aumentassem ao longo dos tempos (HOOGSTRAAL, 1967; PAROLA et 

al., 2013). Desse modo, as investigações que possam averiguar a presença de agentes da 

ordem Rickettsiales e de ectoparasitos em animais silvestres, indubitavelmente, tornam-se 

necessárias pois podem contribuir para um maior conhecimento científico sobre os 

patógenos transmitidos por carrapatos num ambiente selvático. 
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Material e Métodos 

 

Para execução deste trabalho foram utilizados os carrapatos da “Coleção de 

Carrapatos da Universidade Federal de Mato Grosso” (Cuiabá, Mato Grosso, Brasil) que 

foram coletados de animais silvestres entre 2015 e 2017 provenientes do estado de Mato 

Grosso. Os carrapatos foram obtidos a partir de animais silvestres de vida livre ou cativeiro 

atendidos no Hospital Veterinário ou do Zoológico da Universidade Federal de Mato Grosso 

(UFMT) e adicionalmente também foram obtidos carrapatos de animais silvestres 

encontrados mortos na estrada. Eles permaneceram armazenados em álcool isopropílico e 

foram identificados segundo as chaves taxonômicas de Barros-Battesti et al. (2006), Martins 

et al. (2010) e Nava et al. (2014).  

Até o presente momento, 148 animais silvestres foram amostrados, incluindo 

mamíferos, anfíbios anuros, répteis e aves, tanto de vida livre quanto de cativeiro (Zoológico 

da Universidade Federal de Mato Grosso). Os carrapatos amostrados neste período 

totalizaram 2.056, divididos entre 100 larvas, 548 ninfas, 815 adultos machos e 593 adultos 

fêmeas pertencentes a 4 gêneros, conforme segue: Amblyomma spp. (100 larvas); 

Amblyomma cajennense sensu stricto (s. s.) (60 ninfas, 153 machos, 41 fêmeas), 

Amblyomma calcaratum (2 ninfas, 24 machos, 1 fêmea), Amblyomma coelebs (31 ninfas, 31 

machos, 22 fêmeas), Amblyomma dissimile (143 ninfas, 103 machos, 67 fêmeas), 

Amblyomma dubitatum (5 ninfas, 9 machos, 43 fêmeas), Amblyomma humerale (5 ninfas, 9 

machos), Amblyomma longirostre (8 machos, 2 fêmeas), Amblyomma naponense (3 ninfas, 3 

fêmeas), Amblyomma nodosum (45 machos, 33 fêmeas), Amblyomma oblongoguttatum (1 

ninfa, 5 machos, 10 fêmeas), Amblyomma ovale (4 machos), Amblyomma parvum (1 fêmea), 

Amblyomma rotundatum (20 ninfas, 19 fêmeas), Amblyomma romitii (4 ninfas, 8 machos, 12 

fêmeas), Amblyomma scalpturatum (7 ninfas, 44 machos, 28 fêmeas), Amblyomma sculptum 

(250 ninfas, 329 machos, 260 fêmeas), Amblyomma triste (9 ninfas, 5 machos, 6 fêmeas), 

Dermacentor nitens (1 ninfa), Haemaphysalis juxtakochi (1 ninfa, 3 fêmeas), Rhipicephalus 

microplus (6 ninfas, 22 machos, 33 fêmeas), Rhipicephalus sanguineus sensu lato (16 

machos, 9 fêmeas). 
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Para extração de ácido nucléico os carrapatos foram submetidos ao processo de 

extração de DNA utilizando o Tiocianato de Guanidina conforme descrito por Sangioni et al. 

(2005). Os carrapatos adultos foram processados individualmente, ao passo que os estágios 

imaturos foram testados em pools com 5 ninfas ou 10 larvas, após, os DNAs dos carrapatos 

foram submetidos a PCR utilizando-se um par de oligonucleotídeos iniciadores denominados 

de CS-78 senso e CS-323 anti-senso que amplifica um fragmento de 401 pb do gene citrato 

sintase (gltA) detectado em todas as espécies de Rickettsia (LABRUNA et al., 2004). Para a 

confirmação da infecção por Rickettsia spp. do GFM, as amostras positivas foram avaliadas 

frente a um par de oligonucleotídeos iniciadores Rr190.70p senso e Rr190.602n anti-senso 

que amplifica um fragmento de 530 pb do gene ompA (Outher Membrane Protein A) 

(REGNERY et al., 1991). A amplificação resultante das reações foi visualizada em Gel de 

Agarose a 1,5-2,0% corado com GelRed nucleic Acid Gel Stain, 10000x (Biotium - 

Uniscience®) e examinado no transiluminador com luz UV (ultravioleta). 

Os produtos da amplificação das PCRs foram purificados com illustra GFX PCR DNA 

and Gel Band Purification kit (GE Healthcare®) e suas sequências foram determinadas em 

sequenciador automático de DNA modelo ABI 3500 Series Genetic Analyser®, segundo seu 

manual de instruções. As sequências obtidas foram alinhadas com outras sequências 

correspondentes a diferentes amostras de Rickettsia spp. disponíveis no GenBank, 

utilizando-se o programa NCBI Nucleotide BLAST Searches (ALTSCHUL et al., 1990). 

 

Resultados e Discussão 

 

Trezentos e cinquenta carrapatos foram selecionados aleatoriamente para serem 

avaliados pela Reação em Cadeia pela Polimerase (PCR) para investigação da infecção por 

Rickettsia spp. Ao todo, 52 (14,85%) foram positivos para o gene citrato sintase (gltA); e 

destes, 19 foram positivos para o gene ompA sendo que, em função da qualidade do 

material amplificado, foi possível sequenciar 21 amostras positivas. Desse modo, o 

sequenciamento resultou em carrapatos positivos para Rickettsia amblyommatis, R. parkeri, 

R. rhipicephali, ‘Candidatus Rickettsia andeanae’, ‘Candidatus Rickettsia antechini’ e 

Rickettsia sp.  
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Como resultados, 148 animais silvestres foram amostrados, incluindo mamíferos, 

anfíbios anuros, répteis e aves, tanto de vida livre quanto de cativeiro (Zoológico da 

Universidade Federal de Mato Grosso).  

Neste estudo foi possível identificar R. amblyommatis em diferentes espécies de 

carrapatos do gênero Amblyomma, presença da R. parkeri que é uma espécie patogênica 

para o ser humano e a espécie R. rhipicephali encontrada em H. juxtakochi. 

Em relação à presença de ‘Candidatus Rickettsia andeanae’ em R. microplus, tudo 

indica que este seja o primeiro relato desta infecção nesta espécie de carrapato. Existem 

alguns trabalhos no país que já encontraram esse agente em outras espécies de carrapatos, 

incluindo A. parvum (NIERI-BASTOS et al., 2014; LUGARINI et al., 2015), A. auricularium 

(LUGARINI et al., 2015) e A. sculptum (WITTER et al., 2016). Há também relatos no Peru (A. 

maculatum e Ixodes bolivensis) (Blair et al., 2004), Argentina (A. parvum) (PACHECO et al., 

2007), Estados Unidos (A. maculatum) (PADDOCK et al., 2010), Chile (A. triste) (ABARCA et 

al., 2012) e Paraguai (A. parvum) (OGRZEWALSKA et al., 2014). Todavia, ainda é 

desconhecido o papel desta bactéria como patógeno humano (FERRARI et al., 2013). 

Ao que se refere à bactéria ‘Candidatus Rickettsia antechini’ ela foi inicialmente 

detectada em Ixodes antechini na Austrália e, cujo potencial patogênico é desconhecido 

(GRAVES e STENOS, 2009; PAROLA et al., 2013). Aqui, foi observado a sua presença nos 

carrapatos A. coelebs, A. sculptum e A. scalpturatum, o que evidencia a sua capacidade de 

infectar diferentes espécies de carrapatos. 

Dois exemplares de A. nodosum foram positivos na PCR mas apesar do 

sequenciamento de nucleotídeos, não foi possível determinar a espécie Rickettsia sp. 

responsável pela infecção. 

 

Conclusão 

 

Em suma, a partir deste estudo foi possível determinar a presença de bactérias 

pertencentes ao gênero Rickettsia nos carrapatos avaliados, o que representa uma 

informação muito importante pois contribui para o melhor entendimento da circulação de 

agentes transmitidos por carrapatos na região de estudo. Ademais, a circulação de riquétsias 
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na natureza é um processo dinâmico que envolve a participação de diferentes espécies de 

carrapatos e animais vertebrados, de maneira que a vigilância epidemiológica ativa deve ser 

adotada continuamente, a fim de determinar o surgimento de novas áreas endêmicas, 

especialmente antes da infecção em seres humanos. 
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