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INTRODUÇÃO 

 

A peste, infecção pela Yersinia pestis, ainda constitui problema de Saúde 

Pública porque se mantém em vários focos naturais em diversos países da África, Ásia e 

Américas. A epidemiologia da peste é bastante complexa, o que inviabiliza sua 

erradicação apesar dos avanços científicos e tecnológicos. Atualmente a peste está 

incluída entre as doenças reemergentes. 

No continente americano a peste vinha ocorrendo na última década, no Peru, 

USA e Brasil, reaparecendo no Equador em 1998 com 14 casos fatais. 

No Brasil existem duas principais áreas de focos independentes: Focos do 

Nordeste, abrangendo uma extensa área, correspondente ao Polígono da Seca, que se 

estende do Estado do Ceará ao Norte de Minas Gerais. Estes focos estão situados em 

elevações como as Serras da Ibiapaba e de Baturité (Ceará) Chapada do Araripe 

(Pernambuco, Ceará e Piauí), Chapada da Borborema (Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Pernambuco e Alagoas), na Serra de Triunfo (Paraíba e Pernambuco), Planalto Oriental 

(Bahia) e piemonte da Chapada Diamantina (Minas Gerais). A outra área de foco está 

localizada na Serra dos Órgãos, nos limites dos municípios de Teresópolis, Sumidouro e 

Nova Friburgo. 

A peste, está incluída na Classe I do Regulamento Sanitário Internacional, 

segundo o qual, toda atividade pestosa exige notificação compulsória, e deve-se manter 

uma vigilância permanente nos focos e nos locais por onde a infecção possa ser 

introduzida, a partir de focos ativos de outros países ou continentes. A vigilância nas 

áreas com história de infecção no passado também é recomendada. 

As atividades de vigilância da peste no Brasil envolvem a captura sistemática de 

pulgas e roedores para a pesquisa da bactéria e exames sorológicos nas espécies de  

roedores/indicadores e carnívoros domésticos (cães e gatos), que servem de “sentinela” 

ou indicadores de atividade pestosa. As ações de vigilância e controle da peste no Brasil 

por várias décadas estiveram estruturadas no Programa de Controle da Peste (PCP), sob 

a direção da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA, antes FNS) com a colaboração do 

CPqAM/FIOCRUZ. Em consequência da reforma no Ministério da Saúde (MS) e 

reorganização do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, estas atividades estão 

sendo descentralizadas e passando à responsabilidade dos próprios municípios atingidos 

por essa endemia. 
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Focos de peste e localização dos Laboratórios de Vigilância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A modernização de métodos e técnicas do programa, bem como as 

possibilidades e estratégias de controle, são de grande interesse. O diagnóstico rápido da 

peste permite o acionamento imediato das medidas de controle. 

No plano internacional, o diagnóstico rápido e preciso da peste, reveste-se 

atualmente, da maior importância, quando os modernos meios de transporte facilitam a 

locomoção e circulação mundial de pessoas infectadas durante epidemias de peste como 

as que ocorreram ultimamente no Zaire, Tanzânia, Índia, Madagascar e Perú. 

Recentemente foram detectadas cepas de Y. pestis com novas características de 

resistência aos antimicrobianos (multi-resistentes) e novos ribotipos foram identificados 

em alguns países, o que poderá também ocorrer nos focos brasileiros. 

 

YERSINIA PESTIS 

 

A Yersinia pestis é o agente causador da peste. Anteriormente a Y. pestis era 

denominada Pasteurella pestis. O gênero Pasteurella incluía outras espécies de 

interesse médico: Pasteurella multocida, Pasteurella pseudotuberculosis e Pasteurella 

tularensis, causadoras, respectivamente, da pasteurelose (septicemia hemorrágica), 

pseudotuberculose e tularemia. 

 
 
 
 

Focos de peste 
Laboratório de  Referência 
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 O gênero Pasteurella foi desmembrado e foram criados outros gêneros que 

receberam a denominação de Yersinia e Francisella, razão pela qual o micróbio da peste 

tem a denominação de Yersinia pestis. 

 O gênero Yersinia inclui um total de 11 espécies: Yersinia pestis, Yersinia 

pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, Yersinia aldovae, Yersinia mollareti, 

Yersinia bercovieri, Yersinia frederiksenii, Yersinia kristensenii, Yersinia intermedia, 

Yersinia rohdei e Yersinia ruckeri. 

A Y. pseudotuberculosis e Y. enterocolitica são enteropatogênicas para o homem 

e os animais. No homem, o quadro clínico foi denominado Yersiniose. Y. kristensenii 

pode ser enteropatogênica para o homem e a Y. ruckeri é um patógeno de peixes. 

Y. pestis e Y. pseudotuberculosis são quase idênticas geneticamente: apresentam 

mais de 95 % de semelhança quanto ao DNA cromossomal e 99,7 % nos nucleotídeos 

da sequência do 16S do rDNA. Em vista das semelhanças genéticas e antigênicas foi 

proposto agrupá-las numa mesma espécie (Y. pseudotuberculosis sub-espécie pestis). 

Apesar disso a Y. pestis causa uma infecção grave e a infecção pela Y. 

pseudotuberculosis é em geral branda. Devido as diferenças quanto ao quadro clínico, 

nível de patogenicidade das duas espécies e pela Biossegurança a separação das duas 

espécies foi mantida e permanecem as denominações: Y. pestis e Y. pseudotuberculosis. 

 

Definição do gênero Yersinia 

 Bacilos Gram-negativos, aeróbios ou anaeróbio facultativos, cultiváveis nos 

meios comuns, tais como gelose nutritiva, água peptonada e caldo nutriente; atacam os 

carbohidratos pela via fermentativa sem produção de gás, não apresentam oxidase; 

apresentam mobilidade à temperatura ambiente (22-29°C) salvo a Y. pestis, que é 

imóvel em qualquer temperatura; e reduzem NO3 a NO2, com exceção de algumas 

variedades da Y. pestis. Este conjunto de características permitiu que o gênero Yersinia 

fosse enquadrado na família Enterobacteriaceae. 

 

Variedades geográficas da Y. pestis 

 As cepas de Y. pestis podem ser classificadas em três variedades, de acordo com 

a capacidade de fermentar o glicerol e reduzir o nitrato a nitrito. Cada variedade 

corresponde a uma distribuição geográfica diferente.  
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Variedades Nitrato Glicerol Distribuição Geográfica 

Antiqua + + África (Zaire, Quênia, Tanzânia); China 

(Mandchúria, Mongólia)  

Mediaevalis - + Rússia, Kurdistão 

Oceânica + - 

Ásia (Índia, Birmânia, Viet-Nam, Tailândia, 

Cambodja); Áfria (África do Sul, Madagascar); 

América (Estados Unidos, Bolívia, Brasil, 

Equador, Perú) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condições de cultivo 

A temperatura mais apropriada para o crescimento da Y. pestis, situa-se entre 

27°C e 28°C. 

Os meios de cultura devem apresentar um pH na faixa 7,4 a 7,6. 

Os cultivos devem ser observados após 24 horas de incubação a 27-28°C e 

recolocados na estufa para um período adicional de mais 24 horas, tendo em vista que a 

Y. pestis cresce lentamente. Em temperaturas inferiores a 25°C o tempo de incubação 

prolongar-se-á por 6 a 7 dias. Em meio líquido o crescimento da Y. pestis se apresenta 

G+      N+ 

Antiqua 

  G+       N-

Medievalis 

 G-        N+ 

Orientalis 
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flocular sem turvação e em meio sólido as colônias se apresentam pequenas translúcidas 

e se destacam facilmente. 

 

 Ao comprar os meios de cultura deve ser observado o maior cuidado quanto à 

procedência pois algumas marcas exercem acentuada influência sobre o crescimento da 

Y. pestis. Atualmente recomendamos os meios Brain Heart Infusion Agar; Blood Agar 

Base e o caldo Brain Heart Infusion broth (Difco). 

Apesar de ser possível cultivar culturas puras de Y. pestis em meios como os de Mac 

Conkey ou o Desoxycholate agar, o emprego desses meios na rotina de diagnóstico não 

apresenta grande interesse, porque em geral a maioria das espécies de contaminantes, 

habitualmente encontrada no material, consegue sobrepujar o bacilo da peste que 

apresenta um crescimento muito mais lento, além do que a ação antagônica 

desenvolvida pelos contaminantes nos meios de conservação ou de transporte resulta na 

destruição da Y. pestis nesta fase. 

 

Resistência e conservação 

 A Y. pestis conserva-se por muito tempo a 4°C e as culturas podem ser mantidas 

durante vários anos no laboratório utilizando tubos com camada alta de gelose, desde 

que se evite a ação da luz e os efeitos da dessecação. 

 A liofilização é um dos melhores processos para a manutenção da Y. pestis. A 

conservação a 37°C determina uma acentuada queda da viabilidade deste bacilo. 
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 A sobrevivência em cadáveres de roedores é muito variável e depende 

principalmente da ação da flora saprófita. Em geral, acredita-se que a Y. pestis não 

resista mais de 10 dias nesta condição. 

 Sua resistência no meio ambiente depende da espessura e da natureza do 

substrato em que se encontra, da temperatura ambiental e da umidade relativa do ar. Os 

bacilos são destruídos pelos raios solares em um período de 1 a 5 horas; pela água 

fervente em um curto espaço de tempo e pelo calor úmido a 60° C, em cerca de 40 

minutos. Todavia, em condições apropriadas resiste ao calor seco a 100° C durante 1 

hora. 

 

Ação do bacteriófago 

 Todas as cepas de peste são lisadas pelo bacteriófago específico, razão pela qual 

é empregado rotineiramente como prova inicial de identificação de Y. pestis. 

Posteriormente esta identificação preliminar poderá ser confirmada por provas 

bioquímicas.  
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Sensibilidade aos antimicrobianos 

 A Y. pestis é sensível a maioria dos antimicrobianos, exceção à penicilina e 

derivados. Os antibióticos de escolha são a estreptomicina, cloranfenicol e tetraciclinas. 

Para profilaxia recomenda-se tetraciclinas e sulfonamidas. No entanto, já foi detectada 

uma cepa de Y. pestis multirresistente a antibióticos, pela aquisição de um plasmídio 

que transporta os genes de resistencia à estreptomicina, cloranfenicol, tetraciclinas e 

sulfonamidas.  Esta característica por ser plasmidial pode ser transmitida a outras cepas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susceptibilidade à Y. pestis 

 Em graus variáveis todos os roedores são susceptíveis à Y. pestis. As aves são 

totalmente refratárias. Outros mamíferos receptíveis à infecção pestosa são o camelo, 

coiote, lince, lebre, coelho, gato doméstico, e o catita (pequeno marsupial: Monodelphis 

domestica)  

 

Fatores de virulência 

Os fatores de virulência da Y. pestis estão codificados por genes localizados em 

plasmídios e no seu cromossoma. As cepas típicas de Y. pestis possuem três plasmídeos 

denominados pYV, pPst e pFra/Tox. No cromossoma da Y. pestis existe uma região 

denominada “Ilha de patogenicidade” onde se encontram vários genes de 
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patogenicidade. As manipulações no laboratório (repiques sucessivos, incubação ou 

estocagem em diferentes temperaturas e meios de cultura) podem acarretar alterações na 

virulência das culturas pela perda dos plasmídios, de regiões do cromossoma ou 

mutações nos genes de virulência. 

 

Perfil plasmidial de Yersinia pestis (típicas e atípicas) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A “Ilha de patogenicidade” da Y. pestis abriga duas regiões distintas, uma 

relacionada à captação de ferro com a participação de um sideróforo (yersiniabactina) e 

outra relacionada à estocagem de ferro e de corantes como o Vermelho Congo. Essa 

característica é explorada para identificação de cepas patogênicas que crescem no meio 

Agar Vermelho Congo com coloração vermelha enquanto as cepas não patogências 

crescem com coloração branca.  

 
Crescimento de Y. pestis em Agar Vermelho Congo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pFra 
pY
V 

pPst 



 10 

Plasmídeo pPst 

 O plasmídeo pPst (9,5 kb) é específico de Y. pestis e existe na maioria das cepas 

selvagens examinadas. Diversas propriedades da Y. pestis tais como produção de 

pesticina, imunidade contra a pesticina, as atividades de coagulase e fibrinolisina são 

codificadas por genes localizados no plasmídeo pPst. 

A coagulase é ativada no organismo das pulgas e parece ter um papel no 

bloqueio do proventrículo coagulando o sangue infectado ingerido pelas pulgas. Os 

bacilos retidos no coágulo encontrariam condições ambientais e temperatura propícias à 

sua multiplicação. 

A fibrinolisina parece contribuir para disseminação dos bacilos injetados pelas 

pulgas no organismo dos hospedeiros mamíferos; impedindo a formação do coágulo, 

facilitaria a disseminação das bactérias. 

 

Plasmídeo pYV 

 O plasmídeo pYV (Plasmid Yersinia Virulence = 70 kb) é indispensável a 

virulência e também se encontra nas outras espécies de Yersinia patogênicas: Y. 

pseudotuberculosis e Y. enterocolitica. Nele estão contidos os genes relacionados à 

dependência ao cálcio para crescimento da bactéria a 37ºC.  

 

Plasmídeo pFra/Tox 

 O plasmídeo pFra/Tox (90 kb) codifica a Fração 1 (F1) e a toxina murina. A 

fração 1 ou antígeno capsular é um constituinte do envoltório da Y. pestis. Este antígeno 

induz uma resposta humoral nos animais infectados por Y. pestis; é igualmente 

imunogênico no homem. O diagnóstico sorológico da peste baseia-se na pesquisa de 

anticorpos contra a F1. 

 A toxina murina é uma toxina protéica; muito ativa nos camundongos e ratos, 

mas não é nos outros animais como coelho, cachorro e macaco. O papel da toxina 

murina na infecção humana por Y. pestis não está conhecido. Ela pode ser responsável 

pelos sinais neurológicos da infecção pestosa. 

 

ASPECTOS CLINICOS 

 

As principais formas clínicas da peste são: Peste bubônica, Peste septicêmica, 

Peste pneumônica e Peste benigna ou Pestis minor. 
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A via mais comum de infecção é através da picada da pulga infectada, 

originando a Peste bubônica. 

 O bacilo também pode penetrar no hospedeiro por via sanguínea, pela pele, pela 

conjuntiva ocular ou através das mucosas do aparelho respiratório e digestivo. A 

inoculação do bacilo através da conjuntiva ocular determina a peste septicêmica, 

enquanto que as vias percutânea e subcutânea reproduzem a peste bubônica; já pela via 

intra-traqueal desenvolve-se a peste pulmonar. 

 Estas observações refletem as normas rigorosas de trabalho que devem ser 

adotadas no ato de manipular os materiais infectados, para evitar graves acidentes de 

laboratório. 
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DIAGNÓSTICO DA PESTE 

 

 Tradicionalmente o diagnóstico da peste pode ser realizado por métodos 

bacteriológicos ou sorológicos. Embora o "gold standart" para o diagnóstico da peste 

seja o isolamento da Y. pestis, através de cultura ou inoculação, este procedimento é 

trabalhoso, os resultados são demorados e algumas vezes até impraticável, no caso de 

contaminação ou morte das bactérias. Métodos moleculares apresentam várias 

vantagens sobre as técnicas bacteriológicas tradicionais. A técnica de PCR, além de 

fornecer resultados rápidos, permitindo o acionamento imediato das medidas de 

controle, é exeqüível mesmo quando as bactérias não estão mais viáveis. 
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Lâminas de sangue (A) e baço (B) de animais infectados com Yersinia pestis, coradas 

com azul de metileno. 

 

 

 

 

A 

B 
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O laboratório de Peste do CPqAM vem procurando avaliar a eficácia da PCR 

para identificação da Y. pestis diretamente em material biológico (humano de pulgas e 

roedores). Foi desenvolvido um processo simples de identificação da Y. pestis por PCR 

diretamente em baços de roedores silvestres usando “primers” direcionados ao gene 

caf1. O gene caf1 encontra-se no plasmídio pFra e codifica para a F1. Os resultados são 

obtidos em poucas horas permitindo um diagnóstico mais rápido que a cultura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda da figura: Gel de agarose dos produtos de PCR com “primers” direcionados 
ao gene caf1. Linha 1: marcador de peso molecular. Linha 2: DNA purificado de Y. 
pestis. Linhas 3-6: baço de camundongos infectados. Linha 7: baço de camundongo não 
infectado. Linhas 8-11: baços de Calomys callosus infectados. Linha 12: baço de 
Calomys callosus não infectado. Fonte: - Leal et al., 1996 
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460 
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pb 
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Outra técnica baseada na PCR (Multiplex-PCR) foi desenvolvida para 

diagnóstico da peste e caracterização dos fatores de patogenicidade de Y. pestis 

diretamente na hemocultura de um paciente utilizando “primers” direcionados a quatro 

genes de virulência mais característicos da bactéria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda da figura: Gel de agarose dos produtos de amplificação da Multiplex-PCR. 

Linha 1: Marcador de peso molecular. Linha 2: Hemocultura: Linha 3: Cultura da Y. 

pestis cepa P.CE 882. Linha 4: DNA purificado da P.CE 882. Linha 5: Controle 

negativo (sem DNA). Linhas 5-8: amplificação da hemocultura com os quatro primers 

individualmente. Fonte: - Leal & Almeida, 1999. 

 

Diagnóstico Bacteriológico 

 A colheita de amostras para exame bacteriológico depende da forma clínica da 

doença e do estado do paciente. Também são levados em consideração outros aspectos 

tais como o local em que é realizada a colheita, se na residência do doente ou no 

laboratório e se este último está capacitado para desenvolver os exames completos ou 

simplesmente tem a finalidade de colher o material e remetê-lo para o laboratório de 

diagnóstico. 

 O material obtido para exame pode ser acondicionado em tubos contendo gelose 

inclinada ou o meio de conservação de Cary-Blair que é capaz de manter a viabilidade 

do bacilo da peste por várias semanas, mesmo quando mantido à temperatura ambiente. 

 As amostras colhidas, em qualquer circunstância ou meio de cultura, devem ser 

cuidadosamente identificadas, sobre fitas gomadas ou tiras de esparadrapo fixadas ao 

1264 
702 

224

pb 1      2      3       4      5      6      7      8      9    
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tubo. 

 O preenchimento criterioso da ficha de atendimento de casos humanos assegura 

detalhes importantes sobre o doente e a evolução da enfermidade. 

 

Diagnóstico bacteriológico na forma bubônica 

 Na forma bubônica, caracterizada clinicamente pelas reações inflamatórias dos 

linfonodos superficiais, que recebem a denominação comum de bubões, o material é 

obtido pelo puncionamento do bubão. 

 Com o material obtido se faz esfregaço para exame microscópico e semeadura 

em duas placas de gelose (Blood Agar Base ou Brain Heart Infusion Agar) numa das 

quais se adiciona I gota do fago anti-pestoso. 

 

Diagnóstico bacteriológico na forma pneumônica 

 Na forma pneumônica, a localização do bacilo da peste é predominantemente 

pulmonar. Colhe-se uma amostra do escarro-sanguinolento ou não, em placa de Petri 

estéril e procede-se como acima. 

 

Diagnóstico bacteriológico na forma septicêmica 

 Na forma septicêmica ou peste sem bubão aparente, deve-se recorrer a 

hemocultura para evidenciar a presença da Y. pestis. A hemocultura também deverá ser 

realizada na forma pneumônica e nos casos graves da peste bubônica quando há 

evidência clínica de septicemia. 

 

Hemocultura 

 A técnica consiste em semear 2,5 ml de sangue do doente, obtido por punção 

venosa em 25 ml de caldo (Brain Heart Infusion Broth). Incuba-se a 28ºC e se efetuam 

sub-cultivos diários, na gelose durante 3 a 4 dias. As hemoculturas podem ser mantidas 

à temperatura ambiente durante 1 mês, por isto, sua prática é exeqüível, mesmo quando 

o atendimento do doente é feito no domicílio ou em locais distantes do laboratório. O 

sub-cultivo é realizado logo que o material seja recebido pelo laboratório de 

diagnóstico. Como alternativa, usa - se semear 2 a 3 tubos de gelose inclinada com 0,5 

ml de sangue em cada tubo. 
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Diagnóstico Sorológico 

 O diagnóstico sorológico da peste consiste na pesquisa de anticorpos contra a 

fração antigênica F1, nos soros humanos ou dos animais envolvidos no ciclo 

epidemiológico da peste. A fração antigênica F1 é uma glicoproteína produzida 

especificamente pela Y. pestis. 

 A prova de Hemaglutinação é a técnica mais recomendada e a mais largamente 

empregada no diagnóstico dos casos humanos, no rastreamento da peste entre os 

roedores e em inquéritos sorológicos para delimitação dos focos. Em áreas onde não há 

evidência de peste recente, os carnívoros domésticos ou selvagens podem ser testados 

sorologicamente como indicadores-sentinelas da presença ou ausência da peste entre os 

roedores. 

 

PROVA DE HEMAGLUTINAÇÃO E INIBIÇÃO 

 

 Este exame é realizado seguindo a metodologia recomendada pelo comitê de 

Peritos em Peste da Organização Mundial de Saúde e envolve os seguintes 

procedimentos: 

 

Preparação dos soros para os testes 

Inativar o soro normal de coelho (SNC), os soros controles e os soros testes, em 

banho-maria a 56oC por 30 minutos. Adsorver cada soro com papa de hemácias por 30 

minutos à temperatura ambiente (0,1 ml de papa de hemácias/ ml de soro). Centrifugar à 

2.500 rpm por 3 minutos e transferir o sobrenadante para tubos limpos. Os soros 

controles e os soros testes estão prontos para serem usados. O SNC é usado na 

preparação dos diluentes. 

 

Controles 

Em geral são usados como controle soros anti-Y. pestis, soros anti-Yersinia 

pseudotuberculosis e soros normais. 

 

Diluentes 

1. Salina normal 0,85%: 8,5 g de NaCl + 1.000 ml de água destilada 

2. Salina mertiolatada a 1:10.000: 1.000 ml de salina normal + 0,1 g de mertiolate. 

3. Salina com SNC a 1:250: 1 ml SNC + 249 ml de salina mertiolatada. 
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4. Diluente da Prova de Hemaglutinação (PHA): salina mertiolatada com SNC a 1:100: 

(99 ml de salina mertiolatada + 1ml de SNC, inativado e adsorvido). 

5. Diluente da Prova de Inibição da Hemaglutinação (PHI): 100 µg de antígeno (F1 de 

Y. pestis) por ml de salina mertiolatada, com SNC a 1:100. 

 

Sangue de carneiro em Solução de Alsever. 

É usado na adsorção dos soros controles, soros testes e soro normal de coelho 

(SNC). O sangue de carneiro deve ser conservado na Solução de Alsever (v/v) na 

geladeira a 4oC e pode ser usado até quatro semanas depois de colhido. 

 

Preparo das hemácias 

No momento de usar, homogeneizar o conteúdo do frasco (sangue de carneiro + 

Solução de Alsever) por agitação suave e transferir para tubos de centrifugação. 

Centrifugar a 1500 rpm durante 15 minutos para sedimentar as hemácias. Retirar e 

desprezar o sobrenadante (plasma +Solução de Alsever). Lavar as hemácias cinco vezes 

em salina mertiolatada (Salina + mertiolate a 1:10.000), centrifugando a 1500 rpm 

durante 10 minutos entre cada lavagem. 

 

Execução 

• Usar placas de microtitulação de 96 orifícios (poços) em “U”. 

• Com o auxílio de micropipetas de 25 µl, distribuir o diluente da PHA em todos os 

poços das placas marcadas para este teste e o diluente da PHI em todos os poços das 

placas marcadas para este teste. 

• Colocar sucessivamente cada soro, com a ajuda do microdiluidor, no poço 

apropriado. Efetuar as diluições. 

• Findas as diluições dos soros, adicionar a todos os poços das placas usadas para 

ambas as provas, 25 µl da Suspensão de Hemácias sensibilizadas com a F1 (solução 

estoque concentrado) diluída a 1:10, em salina mertiolatada contendo 1:250 de SNC. 

• Agitar as placas suavemente, cobri-las e incubá-las em geladeira, a 40C, durante a 

noite. 

• Ler os resultados na manhã seguinte. A leitura é possível entre 4 a 18 horas após o 

teste. Os soros reagentes em uma diluição > 1:16 são considerados suspeitos. 

• Os soros suspeitos na triagem, deverão ser adsorvidos novamente e submetidos às 
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provas de PHA e PHI. 

 

Triagem dos soros por HA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Testes HA e HI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

EPIDEMIOLOGIA 

 

 A transmissão da peste se dá em geral pelas picadas das pulgas dos roedores, 

quando infectadas, ocorrendo as vezes por intermédio das pulgas humanas, Pulex 
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irritans, que se tenham infectado por repasto em animais ou pessoas na forma 

septicêmica da doença. 

 O homem pode contrair a infecção nos campos ou no interior da sua própria 

habitação. As epizootias dos animais silvestres podem atingir as habitações humanas 

através dos roedores ou dos animais domésticos. Os gatos podem desempenhar 

importante papel na disseminação da peste, seja carreando carcaças de roedores e/ou 

pulgas infectadas ou contraindo eles próprios a infecção e transmitindo-a diretamente ao 

homem ou outros animais. 

 Embora a Xenopsylla cheopis seja considerada como o principal vetor da peste, 

pelo “bloqueio do proventrículo”, larga distribuição geográfica e grande avidez em picar 

o homem, várias outras espécies de pulgas são capazes de transmitir o bacilo da peste. 

Nos focos do Nordeste do Brasil, há evidência de transmissão pelas pulgas dos roedores 

silvestres (Polygenis tripus e jordani) e pela Pulex irritans. 
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Importância dos carnívoros domésticos na vigilância da peste 

 Vários casos de contaminação humana por carnívoros domésticos, estão 

documentados. O contágio humano pode ser direto pela manipulação de gatos com 

lesões cutâneas purulentas abertas, ricas em Y. pestis ou por secreções oro-nasais dos 

animais infectados. Além disso, os carnívoros domésticos podem carrear pulgas ou 

carcaças infectadas de roedores, para habitações humanas. 

 Foi demonstrado experimentalmente que cães e gatos se infectam, pela Y. pestis 

mas enquanto os cães apresentam um quadro clínico benigno, os gatos desenvolvem 

uma forma mais severa da doença, muitas vezes fatal. Ambas as espécies produzem 

anticorpos contra o bacilo da peste que permanecem, pelo menos, por 300 dias. Admite-

se que, em condições naturais, a contaminação dos carnívoros pela peste, ocorre, mais 

provavelmente, por via oral, pela ingestão de roedores infectados, do que pela picada de 

pulgas. Entretanto, no curso da doença, eles podem se tornar fonte de infecção para as 

pulgas que os parasitam. 

 Nas regiões onde não há evidência de peste recente, os carnívoros domésticos 

(cães e gatos) podem ser testados sorologicamente como indicadores-sentinelas da 

presença ou ausência da peste entre os roedores. Inquéritos sorológicos, em cães e gatos 

são valiosos na detecção de atividade pestosa nos focos. 

 

Coleta de espécimes para análises sorológicas 

 Nos cães, a coleta do sangue é realizada com uma seringa, em qualquer uma das 

veias: jugular (pescoço), cefálica (perna dianteira) ou safena interna ou externa (perna 

traseira) depois de serem convenientemente imobilizados. 
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 Os gatos, são imobilizados em um saco, deixando-se uma perna exposta, fora do 

saco, por onde se colhe o sangue pela safena interna ou externa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nos roedores, dependendo do tamanho, colhe-se o sangue por punção cardíaca ou no 

plexo venoso retro-orbital. 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

 

BIOSSEGURANÇA NOS TRABALHOS DE CAMPO E DE LABORATÓRIO 

Biossegurança consiste no conjunto de ações voltadas para a prevenção, 

minimização ou eliminação de riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, 

ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços, as quais possam 

comprometer a saúde do homem, dos animais, do meio ambiente ou a qualidade dos 

trabalhos desenvolvidos. 

O trabalho em laboratório envolve riscos gerais e outros específicos a cada área 

de atividade, podendo ser classificados em riscos físicos, químicos e biológicos. Os 

agentes de risco biológico incluem bactérias, fungos, parasitos e vírus, etc. Os agentes 

de risco biológico são classificados em quatro classes dependendo do poder patogênico 

do agente, modos de transmissão, variedade de hospedeiros, disponibilidade de medidas 

de prevenção eficazes e de tratamento eficaz. 

 

Classes de Risco Biológico 

• Classe de Risco 1 (Bacillus subtilis, E. coli K12) 

• Classe de Risco 2 (S. typhi, M. tuberculosis, virus da hepatite B) 

• Classe de Risco 3 (Yersinia pestis; Trypanossoma spp; Leishmania spp) 

• Classe de Risco 4 (Arbovirus: Machupo, Lassa, Marburg, virus de febres 

hemorrágicas). 

 

Níveis de Biossegurança (NB) 

 Existem quatro níveis de biossegurança: NB-1, NB-2, NB-3 e NB-4, crescentes 

no maior grau de contenção e complexidade do nível de proteção. 

• NB-1 (Laboratório de ensino básico) 

• NB-2 (Serviços primários de saúde, hospital de nível primário, consultórios 

médicos, laboratórios de diagnóstico, ensino universitário). 

• NB-3 (Laboratórios de diagnóstico especializados). 

• NB-4 (Laboratórios que trabalham com agentes patogênicos perigosos). 

 

Regras básicas de segurança 

• Cumprir as instruções de segurança 

• Atenção ao trabalho e evitar a prática de atos inseguros 
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• Hábitos de limpeza 

• Cuidados com a energia elétrica 

• Uso adequado de equipamentos 

• Conduta profissional 

• Uso de EPIs (luvas, gorro, máscara, protetor facial, jaleco, pera, pipetador 

automático, etc) e ECPs (cabine de fluxo laminar, chuveiro de emergência, lava 

olhos, material de primeiros socorros, etc) 

• Eliminar condições de insegurança 

• Comunicar situações de risco e acidentes aos comitês de segurança 
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Recomendações gerais para o bom uso do laboratório 

• O emblema internacional indicando o nível de risco biológico precisa ser afixado 

nas portas dos recintos onde se manuseiam organismos patogênicos 

• O acesso será limitado às pessoas expressamente autorizadas e devidamente 

avisadas sobre os eventuais perigos e que preencham determinadas condições 

(imunizações se necessário). A presença de crianças é proibida 

• Manter as portas do laboratório fechadas durante os trabalhos 

• Manter as salas fechadas quando fora de uso; o controle da chave deve ser rígido 

• É proibido comer, beber, fumar, guardar alimentos ou aplicar produtos cosméticos 

nos laboratórios 

• Manter o laboratório limpo, organizado e livre de materiais que não são usados 

durante o trabalho 

• É proibido lamber as etiquetas ou colocar os materiais na boca 

• É proibido pipetar com a boca; usar pera ou pipetador automático 

• É proibido recapear, dobrar ou entortar agulhas; as agulhas devem ser descartadas 

junto com a seringa 

• Usar bata, jaleco ou aventais, etc. Essas peças não devem ser usadas em outros 

espaços que não sejam o laboratório (escritório, biblioteca, sala de estar e refeitório) 

• Se houver contaminação do jaleco, retirá-lo dobrando-o de modo que a área 

contaminada fique no interior, embrulhar em papel impermeável e autoclavar 

• A indumentária para proteção dentro do laboratório não deve ser guardada no 

mesmo armário com a roupa comum 

• As luvas que forem ser usadas novamente precisam ser lavadas quando ainda 

vestidas; após serem retiradas, serão limpas e desinfetadas, antes de serem usadas 

novamente 

• Lavar as mãos após cada manuseio de material ou animais infectados, bem como 

antes de deixar o laboratório 

• Manter o local de trabalho sempre limpo e bem arrumado; a boa arrumação é um 

fator básico na prevenção de acidentes 

• Manter as bancadas sempre limpas e livres de materiais estranhos ao trabalho. 

Retirar da bancada os materiais, amostras e reagentes empregados em um trabalho, 

logo após terminá-lo 

• Limpar a bancada com álcool 70%, descartar o lixo ao finalizar o trabalho 
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• Limpar imediatamente qualquer derramamento de produtos ou reagentes, proteger-

se, se necessário, para fazer essa limpeza 

• Colocar no depósito de lixo comum apenas papéis e materiais descartáveis que não 

apresentem risco 

 

Trabalho de campo é toda atividade realizada fora do laboratório, com o intuito 

de obter dados ou coletar amostras, para uma determinada pesquisa ou para 

esclarecimento diagnóstico de doenças. Além dos riscos específicos ligados às 

atividades desenvolvidas outros riscos secundários, como cobras, aranhas e escorpiões, 

comuns ao ambiente silvestre devem ser considerados. 

No campo, não é possível saber antecipadamente se a amostra coletada contém 

ou não microrganismos patogênicos, considerando-se todo material coletado como 

potencialmente perigoso, com grau de risco desconhecido. Qualquer animal deve ser 

considerado como potencialmente infectado de doenças zoonóticas. 

 

Riscos durante os trabalhos com roedores silvestres 

• Injúrias físicas (mordeduras, arranhões, etc) 

• Contato com excretas (fezes, urina) ou aerossóis de excretas contaminados, ou 

fluidos liberados durante a necrópsia que podem conter agentes infecciosos 

• Contato com sangue, acidentes com agulhas durante a sangria de roedores, ou com 

tesouras durante a necrópsia 

• Uso de anestésicos voláteis 

 

Recomendações  

• Provocar o mínimo de estresse possível nos animais, porque serão capazes de infligir 

injúrias sérias a eles próprios assim como a quem os manuseia 

• É obrigatório o uso de vestimenta apropriada (uniformes, macacões), botas ou 

calçados fechados, luvas de látex superpostas (substituir as luvas se forem 

danificadas durante o trabalho). O uso de máscaras faciais com filtro para partículas 

NP3 (ou de pressão negativa), ou purificadores de ar de uso pessoal com filtro HEPA 

poderá ser necessário 

• Os instrumentos cirúrgicos como tesouras e pinças devem ser de ponta romba, 

minimizando riscos de cortes 
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• Os materiais perfuro-cortantes (lâminas, agulhas, lancetas, tubos capilares, etc) 

devem ser descartados em recipiente adequado (porta-perfurantes) que será 

autoclavado antes de ser descartado 

• Locais contaminados com sangue, fezes e urina de roedores devem ser desinfetados 

com Lisol a 10% 

• Após o processamento dos roedores, todos os instrumentos, a área de trabalho e 

equipamento não descartáveis devem ser desinfetados com Lisol a 10% 

• Material contaminado, aventais descartáveis e luvas devem ser colocados em sacos 

de lixo com timbre de material infeccioso para ser incinerado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Captura 

• As armadilhas com animais devem ser marcadas adequadamente e colocadas 

diretamente no saco de plástico: não devem ser abertas para olhar se tem animal ou 

qual é a espécie, sob risco de formação de aerossóis caso o animal tente fugir 

• Durante a remoção dos animais o ar dos sacos deve ser evacuado de modo a não 

atingir a face de pessoas presentes no recinto (lembrar que a permanência prolongada 

dos roedores dentro dos sacos de plástico pode provocar a morte pelo calor) 
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Transporte dos animais 

• Os animais capturados devem ser transportados na carroçaria da viatura; jamais no 

mesmo compartimento dos passageiros 

•  Se o veículo não possui compartimento separado, os animais devem ser 

transportados em um suporte fixado fora do veículo 

 

 

 

 

Processamento dos animais 

• O processamento dos roedores em campo deve ser realizado ao ar livre com o vento 

a favor do técnico. Áreas fechadas, quando utilizadas, devem ser arejadas, e todas as 

portas e janelas devem ficar abertas, durante todo o processamento e por um período 

> a 30 minutos após o término do trabalho 

• Anestesiar os animais para classificação e coleta de ectoparasitos 

• Coletar sangue no sinus pós-orbital; se for necessário punção cardíaca, no caso de 

animais maiores, deve-se ter cuidado com furadas de agulha 

• Imergir instrumentos contaminados com urina, fezes e/ou sangue em solução de lisol 

a 5 ou 10 % ou solução de hipoclorito de sódio 
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• Colocar todo material usado: papeis, sacos de plástico, embalagens, luvas, em sacos 

duplos para ser desinfetado antes de ser descartado 

 

 

 

Quarentena 

• O acesso a sala de quarentena dos roedores deve ser restrito; o acesso deve ser feito 

por uma ante-sala e esta ante-sala deve permanecer fechada 

• A manutenção de animais no laboratório deve ser feita em caixas de material 

impermeável que deverão ser limpas e desinfetadas logo após a retirada do animal 

• Gaiolas com a cama, garrafas de água e outros materiais contaminados devem ser 

desinfetados quimicamente pelo menos por 12 horas  

• Após desinfecção química os materiais devem autoclavados 

 

Desinfecção de ratoeiras e gaiolas 

As ratoeiras devem ser colocadas em imersão em solução de lisol de 5 a 10 % e 

deixadas durante 5 a 10 minutos e depois enxaguadas em água. 
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PREPARO DE SOLUÇÕES 

 

Solução para lavagem de vidraria 

Água sanitária..............................................5 litros 

Detergente concentrado................................5 litros 

Água de torneira......................................... 100 litros 

 Esta solução pode ficar em depósitos de dimensões apropriadas para a 

quantidade de vidraria utilizada diariamente pelo laboratório. Deverá ser substituída 

quando estiver suja.  

 

Solução sulfocrômica concentrada 

Limpeza de pipetas, lâminas e todo material que estiver manchado: 

Ácido sulfúrico concentrado............................460 ml 

Bicromato de potássio.......................................60 g 

Água................................................................260 ml 

 Dissolver o bicromato em água quente utilizando um becker de vidro de 2 litros 

e bastão de vidro longo, depois colocar o becker dentro de um recipiente com gelo para 

esfriar a mistura e adicionar o ácido lentamente. 

ATENÇÃO - Jamais colocar água sobre o Acido Sulfúrico. 
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