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Introdução

A peste é uma zoonose causada pela Yersinia 
pestis, bacilo Gram-negativo da família 
Enterobacteriaceae, que afeta várias espécies de 
mamíferos, particularmente roedores, sendo 
transmitida, em geral, pelas picadas de pulgas 
infectadas [1, 2].

As pulgas, insetos pertencentes à ordem 
Siphonaptera, além de vetores, são também 
reservatórios da bactéria, bem como desempenham um 
importante papel na manutenção da zoonose, pois 
podem viver por meses no interior das tocas dos 
roedores, microclima que favorece a sobrevivência dos 
bacilos, ao contaminarem o solo com a Y. pestis através 
das suas fezes [3].

Após a sua introdução no Brasil em 1899, a peste 
radicou-se em complexos ecológicos localizados nos 
Estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, 
Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, 
constituindo o chamado “foco do Nordeste”, e no Rio 
de Janeiro. A atividade pestosa nesses focos é 
independente no tempo e no espaço [4]. Até a década 
de 1970, o número de casos humanos relatados 
anualmente variava de 20 a 100. A partir de então, 
todos os focos tenderam à quiescência, alguns desde a 
década de 1970 e os outros desde a de 1980, com os 
últimos surtos ocorrendo nos Estados do Ceará e 
Paraíba na década de 1980 [5,6,7]. Desde os anos 
1990, a ocorrência de peste humana restringiu-se a 
raros e esporádicos casos, o último ocorrido em 
fevereiro de 2005, no Ceará [6,7].

Os períodos de silêncio, caracterizados pela 
ausência ou ocorrência de raros casos humanos, podem 
gerar a falsa impressão de erradicação, mas a peste 
pode reaparecer depois de décadas de suposto controle 
[1]. Apesar de sua aparente regressão, ela permanece 
arraigada nos focos silvestres e a qualquer momento, 
por algum desequilíbrio ecológico, social ou por razões 
ainda desconhecidas, pode voltar a atingir o homem na 
sua forma epidêmica, o que a torna um problema atual 
e merecedor de atenção [8]. Portanto, é impreterível a 
manutenção de uma vigilância contínua para que se 
disponha a cada momento de conhecimentos sobre as 
populações de roedores e pulgas, assim como da 
presença da bactéria entre elas, o que permitirá o 

desencadeamento tempestivo das medidas de controle [9].
A vigilância da peste compreende, dentre outras 

atividades, a captura de roedores e coleta de pulgas para 
identificação e exames bacteriológicos para pesquisa de Y. 
pestis e exames sorológicos para pesquisa de anticorpos 
contra a bactéria em animais sentinelas: carnívoros 
domésticos e algumas espécies de roedores [1,9].

O objetivo deste trabalho é analisar os resultados de 
exames em amostras sorológicas, provenientes de animais 
sentinelas originados de municípios de foco pestoso no 
estado de Pernambuco, no período de um ano, a fim de 
conhecer melhor a dinâmica da peste, e subsidiar a 
discussão e a adoção de ações mais eficazes de vigilância e 
controle da zoonose.

Material e métodos

Durante o período de junho de 2008 a maio de 
2009, foram coletadas pelas equipes do Programa de 
Controle da Peste (PCP) amostras sanguíneas de animais 
sentinelas como carnívoros domésticos: cão (Canis 
familiaris) e gato (Felis catus) e roedores (Rattus rattus e 
Galea spixii) em municípios pertencentes à IX Gerência 
Regional de Saúde (IX-GERES).

As amostras sanguíneas foram obtidas através da 
venóclise das veias cefálica ou safena nos cães e gatos e 
nos roedores do sino retroorbital ou por punção cardíaca. 
As amostras foram centrifugadas, o soro separado e 
acondicionado em tubos de polietileno de tampa rosqueada 
[1], identificados e encaminhados para o Serviço de 
Referência em Peste (SRP) do Cento de Pesquisas Aggeu 
Magalhães (CPqAM) onde foram registrados e 
armazenados à -20ºC até as análises.

As amostras sorológicas foram analisadas pelo teste de 
Hemaglutinação Passiva (HA) e Inibição da 
Hemaglutinação (HI), que consiste na determinação 
qualitativa e quantitativa de anticorpos contra o antígeno 
F1 da Y. pestis, sendo consideradas positivas as amostras 
que apresentaram uma titulação específica igual ou superior 
a 1:16.

Resultados

Foram analisadas 3690 amostras obtidas de 2976 cães 
(2452 machos e 524 fêmeas); 251 gatos (219 machos e 32 
fêmeas) e 463 roedores (169 machos e 294 fêmeas). Entre 



estes 453 Rattus rattus (163 machos e 290 fêmeas) e 10 
Galea spixii (6 machos e 4 fêmeas).  A tabela 1 mostra 
a distribuição das amostras segundo a origem e o sexo 
dos animais e a Figura 1 a proporção entre machos e 
fêmeas dos espécimes coletados.

As amostras foram originadas dos municípios, 
Araripina 1289 amostras: 1.114 cães (dois positivos) e 
175 gatos; Bodocó 1465: 1163 cães (quatro positivos), 
dois felinos e 300 roedores; Exu 288: 171 cães e 117 
roedores; Granito 88: 69 cães e 19 roedores; Ipubi 305: 
258 cães e 47 gatos; Moreilândia 60: 33 cães e 27 
roedores; Santa Filomena 45: 41 cães e 4 gatos e 
Trindade 150: 127 cães e 23 gatos (Tabela 1).

A distribuição das amostras analisadas por mês é 
mostrada na Figura 2.

Houve uma perda de 128 amostras sendo 52 pelo 
volume insuficiente para as análises, 75 amostras 
hemolisadas e uma amostra que o tubo quebrou durante 
o processo de pré-análise (Figura 3).

Discussão

O maior número de amostras positivas foi 
proveniente de cães machos dos municípios de 
Araripina e Bodocó onde também foi coletado o maior 
número de amostras. Considerando que o tamanho da 
amostra é determinante para a detecção de animais 
sororreagentes, pode-se inferir que um aumento na 
quantidade de amostras coletadas nos demais 
municípios poderia contribuir para o encontro de 
amostras positivas. Por outro lado, observa-se na 
Figura 2 que nos meses de julho e agosto houve um 
maior número de amostras coletadas, no entanto não 
houve positividade neste período. As amostras 
positivas ocorreram nos meses de setembro de 2008 
(duas amostras) e maio de 2009 (quatro amostras).

A maior quantidade de amostras obtidas nos 
municípios de Araripina e Bodocó em relação aos 
outros municípios pode estar relacionada à ocorrência 
de eventos epidemiológicos detectados nas atividades 
de Busca Ativa que desencadeiam o incremento de 
ações, inclusive aumento da coleta de amostras 
sorológicas em uma determinada área. Outro fator 
determinante para a quantidade de amostras é a 
disponibilidade de recursos no município.

Curiosamente observa-se na Figura 1 e Tabela 1 que 
entre os carnívoros o número de machos foi maior do 
que o de fêmeas, ocorrendo o oposto entre os roedores. 
Esses resultados podem refletir as diferenças nas 
populações desses animais na natureza. Também se 
observa que a população dos cães é superior a dos 
gatos domésticos possivelmente pela preferência da 
população local pelos cães. Além disso, a recente 
orientação do Ministério da Saúde de priorizar a 
vigilância nos cães, também contribui para maior 
número de amostras caninas embora os gatos possuam 
um instinto de caça mais aguçado. A relação íntima 
existente entre o homem e os cães e gatos confirmam a 
importância do monitoramento da peste nessas 
espécies.

Embora os mamíferos em geral sejam susceptíveis à 
infecção pela Y. pestis, existem diferenças nos níveis de 

susceptibilidade. Entre os roedores há espécies mais 
sensíveis (DL50 <100 bactérias) e as resistentes que 
suportam maiores inóculos, se recuperam da infecção e 
desenvolvem anticorpos detectáveis nos testes sorológicos 
e são por isso são usados como indicadores/sentinelas das 
atividades da bactéria na natureza. Vale assinalar que não 
existe diferença na susceptibilidade à doença em relação ao 
sexo [1,2,5,6,7 e 10]. Entre os roedores analisados observa-
se que o número de amostras originadas dos ratos (R. 
rattus) foi superior ao dos preás (G. spixii) também 
refletindo as diferenças das populações desses roedores, 
sendo os ratos, roedores comensais mais numerosos e 
fáceis de capturar do que os preás, essencialmente 
silvestres e mais difíceis de capturar com o tipo de 
armadilhas usadas [1].

Analisando-se o número de amostras perdidas, observou-
se um percentual de 4% de perda do total de amostras 
recebidas para análise pelas causas mostradas na Figura 3. 
Esse fato aponta para a necessidade de treinamento 
contínuo das equipes de campo, bem como um rigoroso 
cumprimento aos protocolos de coleta, centrifugação e 
transporte das amostras, otimizando a utilização do 
material biológico. Ratifica-se que, apesar da baixa 
positividade, os dados apresentados indicam que a 
circulação da bactéria permanece ativa.

Agradecimentos

Agradeço aos que me ajudaram na produção deste 
trabalho. Martha Paulo Pereira técnica laboratorial do 
CPqAM, Lays Katarina Lima Rocha bolsista do CPqAM, 
Júliet Bertino Gomes Graduanda em Bacharelado em 
ciências biológicas pela UFRPE.

Referências
[1] BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. 

Departamento de Vigilância Epidemiológica. Manual de Vigilância 
e Controle da Peste – Brasília: Ministério da Saúde, 2008. 80 p.: il. 
– (Série A. Normas e Manuais Técnicos).

[2] GAGE, K.L. & KOSOY, M.Y. Natural history of plague: 
perspectives from more than a century of research. Annu Rev 
Entomol 50: 505–528, 2005.

[3] EISEN, R.J. & GAGE, K.L.; Adaptive strategies of Yersinia pestis
to persist during inter-epizootic and epizootic periods. Vet Res
40:01, 2009.

[4] BALTAZARD, M. Viagem de estudo ao Brasil para a organização 
de um projeto de pesquisas sobre a peste. Rev. Bras Malariol D 
Trop. 20: 335-366 1968.

[5] ALMEIDA, A.M.P.; BRASIL, D.P.; LEAL, N.C.; MELO M.E.B.;
REGO, R.V.B. & ALMEIDA, C.R. 1989. Estudos bacteriológicos e 
sorológicos de um surto de peste no Estado da Paraíba, Brasil. Mem 
Inst Oswaldo Cruz 84, 249-256.

[6] ARAGÃO, A.I.; SEOANE, A.C. & ALMEIDA, A.M.P. Vigilância 
da peste no Estado do Ceará: 1990-1999. Rev. Soc. Bras Med. Trop.
35: 143-148, 2002.

[7] ARAGÃO, A.I.; PONTES, R.J.S.; SEOANE, A.C.M.;
NASCIMENTO, O.J.; TAVARES, C. & ALMEIDA, A.M.P.;
Tendência secular da peste no Estado do Ceará. Cad S Pub (Rio de 
Janeiro) 23: 715-724 2007.

[8] STENSETH, N.C.; ATSHABAR, B.B.; BEGON, M.; BELMAIN,
S.R.; BERTHERAT, C.; GAGE, K.L.; LEIRS, H. & RAHALISON,
L. Plague: past, present and future. PLoS Medicine, 5: 9-13, 2008.

[9] WHO. International meeting on prevention and controlling plague: 
the old calamity still has a future. Wkly Epidemiol Rep 80: 278-284, 
2006.

[10] POLLITZER, R. Plague. World Health Organisation Monograph 
Series, Masson & Cie, Geneva (1954).



Tabela 1 - Distribuição das amostras analisadas por município, sexo e animal de origem

(Positivos)

Figura 1 – Distribuição das amostras analisadas segundo origem e sexo dos animais

Figura 2 – Distribuição mensal das amostras analisadas

Figura 3 – Distribuição das causas de perda das amostras recebidas para análises


