
Pá
gi

na
 2

7

V 
Si

m
pó

si
o 

de
 P

es
qu

is
a 

em
 M

at
a 

At
lâ

nt
ic

a 
- 2

01
9

Resumo Apresentado no V Simpósio de Pesquisa em Mata Atlântica - 20 e 21 de setembro de 2019
Este resumo também está disponível em http://simposio.izma.org.br - Copyright©2019, IZMA

INTRODUÇÃO

Carrapatos da espécie Rhipicephalus sanguineus 
são os principais transmissores de Ehrlichia canis, 
causando um quadro debilitante em cães conhecido 
como erliquiose monocítica canina (GROVES et al., 
1975). Além dos cães, seres humanos também podem 
ser acometidos pela bactéria, concedendo um aspecto 
zoonótico ao agente (UNVER et al., 2001). Fungos 
do gênero Malassezia fazem parte da microbiota de 
animais de sangue quente, contudo podem se tornar 
patogênicos quando ocorre algum desequilíbrio no 
tecido cutâneo ou imunossupressão (PROHIC et al., 
2016). Os assentamentos Roseli Nunes e Terra da 
Paz, localizados no município de Piraí, estado do Rio 
de Janeiro, possuem um vasto fragmento de Mata 
Atlântica e albergam produtores familiares junto aos 
seus animais domésticos havendo, por vezes, contato 
destes com a fauna silvestre local. O objetivo do 
presente estudo foi realizar a identificação e detecção 
de agentes zoonóticos em carrapatos de cães em dois 
assentamentos no município de Piraí.

MATERIAL E MÉTODOS

Para a realização deste estudo, foram coletados 
manualmente 40 carrapatos de 14 cães dos assentamentos 
Roseli Nunes e Terra da Paz, localizados no município 
de Piraí, estado do Rio de Janeiro, durante uma 
campanha extensionista de atendimento aos animais 
promovida pela empresa júnior OrganoVet Jr. em 
parceria com os hospitais veterinários da Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro. Os artrópodes foram 
identificados em nível de espécie (ARAGÃO, 1936), 
separados em grupos de machos e fêmeas com 20 
exemplares em cada. Foi realizada a confecção de 
lâminas a partir da hemolinfa proveniente da secção 
das patas dos carrapatos com auxílio de tesoura e pinça 
oftalmológicas, seguindo metodologia proposta por 
Carneiro & Deamon (1996). As lâminas foram fixadas 
em metanol por 3 minutos, coradas pelo método de 
Giemsa à 10% por 25 minutos, e visualizadas em 
microscopia óptica com aumento de 1000X em óleo de 
imersão. Posteriormente foram submetidos à extração 

de ácido desoxirribonucleico (DNA) pelo método com 
fenol-clorofórmio (WALLACE, 1987) e à técnica de 
“Polymerase Chain Reaction” (PCR) para amplificar 
um fragmento de 843 pares de base (pb) do gene p28, 
que caracteriza e permite a detecção de bactérias da 
espécie E. canis, seguindo o protocolo proposto por 
Nakaghi et al. (2010).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Todos os carrapatos foram identificados como sendo 
pertencentes à espécie R. sanguineus. Na microscopia 
óptica foi possível observar a presença de fungos do 
gênero Malassezia em uma alta concentração em todos 
os pools analisados, provavelmente provenientes da 
superfície dos artrópodes, atrelado ao fato de que os 
carrapatos apresentavam um odor característico desse 
fungo. Como animais submetidos ao estresse podem 
estar susceptíveis ao desenvolvimento de Malassezia 
sp. como agente patogênico (FERREIRA et al., 2008), 
pode-se dizer que há um risco do desenvolvimento 
de dermatite por Malassezia spp. nos cães dos 
assentamentos por conta da considerável infestação por 
carrapatos que estes apresentavam, o que pode aumentar 
a irritabilidade desses animais e consequentemente 
deixá-los com o sistema imune debilitado, permitindo 
a instalação da doença. Sugere-se também que os 
carrapatos possam mecanicamente carrear o fungo 
para outros animais ao subir nestes quando realizam 
o repasto sanguíneo. Das 20 fêmeas de R. sanguineus 
testadas para o gene p28, 7 apresentaram resultado 
positivo para E. canis (35%), enquanto que apenas 1 
exemplar dos 20 machos de R. sanguineus testados 
foi positivo (5%). Não apenas os cães domésticos 
são acometidos por E. canis. Mamíferos como a onça 
pintada (Panthera onca) e o lobo-guará (Chrysocyon 
brachyurus), apresentaram resultados positivos para 
o mesmo agente na sorologia em trabalhos anteriores 
(ANDRÉ, 2008; ARRAIS, 2013). Ambos já foram 
vistos por moradores no assentamento Terra da Paz. 
Algumas aves silvestres, como a cambacica (Coereba 
flaveola), já foram encontradas sendo parasitadas 
por R. sanguineus (SZABÓ et al., 2008), lembrando 
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que esta espécie já foi identificada em fragmentos 
de Mata Atlântica (DÁRIO et al., 2002). Também 
no assentamento Terra da Paz, próximo aos cães, um 
exemplar de seriema (Cariama cristata) é visto com 
frequência, no entanto ainda não há constatação de que 
esta ave esteja sendo parasitada por R. sanguineus.

CONCLUSÃO

Por meio deste trabalho, foi possível identificar a 
presença de fungos do gênero Malassezia e detectar 
molecularmente a presença de E. canis em material 
advindo de carrapatos da espécie R. sanguineus, 
demonstrando a importância desta espécie de ixodídeo 
na manutenção da cadeia epidemiológica de agentes 
zoonóticos e denotando preocupação no contexto de 
saúde única, já que ocorre interação de espécimes 
da mata atlântica com os cães nos assentamentos e 
moradores da região.
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