
SOROPREVALÊNCIA DE Borrelia spp. EM EQUINOS DE USO MILITAR 

DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

SEROPREVALENCE OF Borrelia spp.  IN HORSES THE MILITARY USE 

OF SÃO BORJA COUNTY, STATE OF RIO GRANDE DO SUL 

 

CARLOS HENRIQUE COELHO DE CAMPOS 1, RUBENS FABIANO 

SOARES PRADO 2, MATHEUS DIAS CORDEIRO 3, ADIVALDO HENRIQUE 

DA FONSECA 3, CLÁUDIO LÍSIAS MAFRA 4 , CARLOS LUIZ MASSARD 3.   

 

1-Divisão de Ensino e Pesquisa, Instituto de Biologia do Exército, Ministério 

da Defesa, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil. 

2-Hospital Veterinário, Academia Militar das Agulhas Negras, Ministério da 

Defesa, Resende, Rio de Janeiro, Brasil. 

3-Instituto de Veterinária, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 

Seropédica, Rio de Janeiro, Brasil. 

4-Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular, Universidade Federal 

de Viçosa, Viçosa, Minas Gerais, Brasil. 

 

RESUMO 

Com o objetivo de avaliar a ocorrência de Borrelia spp. em equinos mantidos 

em unidade militar no estado do Rio Grande do Sul, foram coletadas 

amostras de sangue. Verificou-se no soro, por ELISA, a ocorrência de 

anticorpos anti Borrelia burgdorferi cepa G39/40 e diferentes níveis de 

infestação pelo carrapato Rhipicephalus (Boophillus) microplus. Verificou-se 

soroprevalência de 44,66% (n=134/300). A evidência de circulação de 

borrélias nos equinos reforça seu papel como sentinela, sendo fator de alerta 

para potencial ocorrência de casos humanos. Os resultados obtidos reforçam 

a importância da vigilância epidemiológica dos carrapatos vetores e sua 

associação com agentes infecciosos de risco para a saúde do efetivo militar 
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humano e animal na região avaliada. Isto também realça a necessidade da 

adoção de medidas de proteção coletivas e individuais visando mitigar o 

risco de doenças transmitidas por carrapatos em atividades militares. 

Palavras-chave: Borrelioses, zoonoses, equinos de uso militar. 

ABSTRACT 

In order to evaluate the occurrence of Borrelia spp. in horses kept in military 

unit in the state of Rio Grande do Sul, blood samples were collected. It has 

been found in the serum, by ELISA, the occurrence of anti B. burgdorferi 

antibodies strain G39 / 40 and different levels of infestation by Rhipicephalus 

(Boophillus) microplus. It was found seroprevalence of 44.66% (n = 134/300). 

Evidence of borrelias circulation in horses reinforces its role as sentinel, being 

alert factor for potential occurrence of human cases. The results reinforce the 

importance of epidemiological surveillance of vector ticks and their 

association with infectious agents of risk to the health of military personnel 

and human animal in the assessed region. This also highlights the need to 

adopt collective and individual protection measures to mitigate the risk of tick-

borne diseases in military activities. 

Keywords: Borreliosis, zoonosis, horses for military use. 

INTRODUÇÃO 

As borrélias são bactérias que promovem uma série de doenças zoonóticas, 

sendo transmitidas por carrapatos. No Brasil, casos de borreliose são 

descritos como uma enfermidade similar a Doença de Lyme, que ocorre no 

hemisfério Norte, mas com aspectos clínico-epidemiológicos diferenciados, 

denominada Síndrome de Baggio-Yoshinari (SBY) (Yoshinari et al., 2010). 

Animais silvestres e domésticos parecem estar envolvidos na cadeia de 

transmissão desta doença, que ainda não foi completamente elucidada. Seu 

agente etiológico também ainda está por ser isolado e caracterizado. 

Entretanto, estudos sorológicos tem demonstrado que Borrelia spp. circula 

entre equinos em diferentes regiões do país e é possível que os equinos, 

incluindo os de uso militar, além de sentinelas e carreadores de carrapatos, 
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possam estar funcionando como hospedeiros reservatórios. Há relatos 

sugestivos desta possibilidade, inclusive com relatos de casos humanos com 

relação e história epidemiológica de infecção por B. burdorferi à partir da 

infestação de carrapatos oriundos do contato com equinos doentes (Marcelis 

et al., 1987).   

Assim, estudos soroepidemiológicos no Brasil podem auxiliar na elucidação 

do ciclo da borreliose brasileira e alertar sobre o risco da doença em 

humanos. Desta forma, este estudo teve por objetivo realizar o diagnóstico 

sorológico de Borrelia spp. em equinos de uso militar, mantidos no município 

de São Borja, estado do Rio Grande do Sul.  

MATERIAL E MÉTODOS 

Amostras de 300 equinos de uso militar, utilizados para reprodução, foram 

testadas através do ensaio de adsorção imunoenzimática indireta iELISA 

para Borrelia burgdorferi cepa G39/40. Todos os equinos tiveram todo o 

corpo inspecionado visualmente, com atenção nas regiões mais comumente 

parasitadas por Ixodídeos. Como característica marcante no manejo dos 

equinos, está a utilização de pastagens consorciadas com o rebanho bovino, 

caracterizando o manejo como " pastejo misto".  

RESULTADOS 

À partir das 300 amostras submetidas ao ELISA, foram detectados 134 

(prevalência de 44,66%) animais sororreagentes e foi observada somente a 

espécie de carrapato Rhipicephalus (Boophillus) microplus realizando 

parasitismo. 

DISCUSSÃO 

Este resultado de soroprevalência é bastante similar ao encontrado por 

Salles et al. (2002) de 42,8% em equinos do município de Seropédica-RJ 

criados extensivamente e com altas infestações de carrapatos. 

O pastejo misto com bovinos, descrito no rebanho, possibilitou a infestação 

pelos carrapato pelo R. microplus. Podemos sugerir que a presença desse 

vetor está associada à soropositividade para Borrelia spp., sendo fator de 
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risco significante corroborando com o relato de Yoshinari et al., (2003)  da 

coexistência de anticorpos para B. burgdorferi e Babesia bovis em humanos 

doentes com SBY.    

Deverá ser considerada a possibilidade citada por Rogers et a. (1999) da 

ocorrência de reações cruzadas entre B. burgdorferi e B. theileri. A B. theileri 

é uma espiroqueta transmitida principalmente por carrapatos R. microplus 

que pode infectar bovinos e equinos (Collow, 1967). Madureira (2007) 

caracterizou morfométrica e genotipicamente um isolado de espiroqueta 

oriunda de equino do estado do Rio de Janeiro, classificando o 

microorganismo como B. theileri. 

Madureira et al. (2009) alertaram que a presença de anticorpos contra B. 

burgdorferi em equinos é indicativo da circulação de Borrelia spp. no 

rebanho, sendo necessário atenção para a ocorrência de borreliose em 

humanos. Assim, considerando a importância desta doença emergente em 

nosso país, o presente estudo reforça as evidências da circulação de uma 

Borrelia em nosso território ao verificar sororeatividade nos equinos de uso 

militar.  

CONCLUSÕES 

A evidência sorológica encontrada nos animais demonstra a possibilidade de 

circulação de borrélias na região. Além disso, alerta para um possível papel 

epidemiológico do equino como carreador de carrapatos infectados para 

próximo do convívio humano, havendo a possibilidade de ocorrência de 

casos humanos de Síndrome de Baggio-Yoshinari, reforçando a  

necessidade da adoção de medidas de proteção coletivas e individuais 

visando mitigar o risco de doenças transmitidas por carrapatos em atividades 

militares. 
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