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RESUMO 

A paleoparasitologia é definida como o estudo de parasitos em material antigo. O 
surgimento dos artrópodes data do período pré-Cambriano na Era Paleozóica e, 
portanto, são importantes no estudo paleoparasitólogico. Muitas destas espécies 
evoluíram para se tornarem ectoparasitos ou vetores de parasitos e microrganismos 
que causam agravos a saúde humana e animal até os dias atuais. A entomofagia já 
foi constatada como prática desde o período Paleolítico, assim a ingestão acidental 
ou intencional de vetores e ectoparasitos, torna os coprólitos (fezes antigas) 
importante fonte de estudos paleoparasitológicos. A análise de parasitos e outros 
microvestígios em amostras de sedimento ainda é escassa em estudos para 
identificação parasitológica, porém muitas espécies de parasitos necessitam do solo 
para o seu ciclo de vida, se fazendo necessário a inclusão deste tipo de amostra na 
paleoparasitologia. Os objetivos deste trabalho foram: (1) padronizar e identificar  
ectoparasitos e vetores em coprólitos experimentais por meio da reação em Cadeia 
de Polimerase e posteriormente aplicar a técnica em material antigo; (2) recuperar 
DNA de triatomíneos em coprólitos da América do Sul; (3) identificar por detecção 
molecular parasitos e microrganismos transmitidos por artrópodes: Trypanosoma 
cruzi, Rickettsia rickettsii, e Yersinia pestis em amostras antigas ósseas de sítios 
arqueológicos do Brasil; (4) identificar por análise morfológica a presença de 
artrópodes, helmintos e microvestígios em coprólitos e sedimentos da América do 
Norte. O estudo para análise de artrópodes em coprólitos experimentais foi 
padronizado com sucesso pela PCR convencional para Rhipicephalus sanguineus e 
Pediculus humanus capitis, podendo ser aplicado em material antigo em estudos 
futuros. Análises de coprólitos para identificação molecular de triatomíneos não 
resultou em sequências de boa qualidade. Não houve diagnóstico positivo para 
nenhum dos agentes etiológicos antigos pesquisados nas amostras antigas ósseas. 
Contudo, a análise de sequências resultantes das amplificações utilizando o primer 
para alvo de T. cruzi e Y. pestis resultou em sequência de três espécies de 
bactérias: Cutibacterium (Propionibacterium) acnes, Agrobacterium tumefaciens, 
com primers de T. cruzi; e Actinomyces sp., com primers de Y. pestis. A ocorrência 
destas bactérias pode ser endógena às amostras ou contaminação, em razão da 
manipulação das amostras durante a escavação e/ou armazenamento. Apesar da 
alta degradação, a análise dos artrópodes no sítio de Eagle Cave Texas foi positiva 
para a presença de artrópodes decompositores, considerados vetores-mecânicos. A 
análise do sedimento de La Cueva de Los Muertos Chiquitos foi positiva para 
Enterobius vermicularis, Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura e Toxocara sp. Este 
é o primeiro relato de Toxocara sp. na América do Norte pré-histórica. Nesta 
pesquisa foi mostrada a importância do trabalho experimental para estudos 
paleoparasitológicos, além da dificuldade do diagnóstico de microrganismos e 
artrópodes. A combinação de técnicas para diagnóstico é essencial para o estudo da 
ocorrência de parasitos em contexto arqueológico, principalmente para aqueles que 
não foram estudados previamente. 
 

Palavras-chave: Parasitos. Artrópodes. Coprólitos. Sedimento. Diagnóstico 

morfológico. Diagnóstico molecular. DNA antigo. 
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ABSTRACT 

Paleoparasitology is the study of parasites in ancient materials. Arthropods started to 
evolve during the pre-Cambrian period (Paleozoic Era), and because they evolved to 
vector-borne pathogens they are relevant to paleoparasitological and 
paleoepidemiological studies. The evolution of vector-borne specimens can help 
understand the role of infectious diseases of past and present populations. 
Entomophagy has been occurring since Paleolithical period, and can result in 
accidental ingestion of vectors and ectoparasites; thus, coprolites are important 
source for paleoparasitological studies. Sediment analysis are also relevant for the 
study of parasites that require the soil to complete their life cycle. Thus, adding 
sediment analysis to paleoparasitological data is important.The objectives of this 
study were: (1) to standardize through experimental assay the identification of vector 
borne arthropods in experimental coprolites by PCR and apply in ancient materials; 
(2) to identify kissing bugs (Family Triatominae) by molecular biology using PCR 
technique in coprolites from South America; (3) to identify vector borne pathogens: 
Trypanosoma cruzi, Rickettsia rickettsia and Yersinia pestis by PCR using molecular 
biology in ancient bone material from Brazilian archaeological sites; (4) to identify by 
morphological analysis the presence of arthropods, helminths and microremains in 
coprolites from North America. DNA from Rhipicephalus sanguineus and Pediculus 
humanus capitis were successfuly recovered by conventional PCR in experimental 
coprolites, and can be applied to ancient samples in the future. Ancient coprolite 
molecular analysis for identification of Triatominae did not result in good quality 
sequences. None of the bone samples analysed for the microorganisms were 
positive. Nonetheless, sequence analysis obtained by T. cruzi and Y. pestis primers 
resulted in sequences of three species of bacteria: Cutibacterium (Propionibacterium) 
acnes, Agrobacterium tumefaciens, amplified by T. cruzi primers and Actinomyces 
sp., amplified by Y. pestis primers. The occurrence of these bacteria could be 
endogenous to the bone samples analysed, or could be a result of contamination, 
due to sample manipulation from excavation and/or storage. Sediment analysis of 
Eagle Cave samples revealed deep degradation; however, we were able to identify 
the presence of decomposing arthropods that are considered mechanical-vectors. 
The analysis of sediment samples from burials from La Cueva de Los Muertos 
Chiquitos was positive for Enterobius vermicularis, Ascaris lumbricoides, Trichuris 
trichiura and Toxocara sp. This is the first report of Toxocara sp. in pre-historic North 
America. In this study we highlight the importance of experimental studies for 
Paleoparasitology; and the difficulty in diagnosing microrganisms and arthropods. In 
order to fully study the occurrence of parasites it is essencial to apply a combination 
of techniques, especially to those that were never studied before. 
 
Keywords: Parasites. Arthropods. Intestinal parasites. Coprolites. Sediment. 
Morphological diagnosis. Molecular Diagnosis. Ancient DNA. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O campo da Paleoparasitologia estuda parasitos de remanescentes 

da espécie humana e de outros animais, recuperados de sítios arqueológicos, 

paleontológicos ou de qualquer outra fonte em que foram preservados (FERREIRA 

et al., 2011a). Engloba diversas áreas do conhecimento, considerada, portanto, uma 

ciência interdisciplinar que compreende a biologia, medicina, arqueologia, 

antropologia, geografia, história, dentre outras. O material paleontológico e 

arqueológico é composto por tecidos mumificados, fragmentos ósseos, latrinas e 

fossas, e principalmente de fezes fossilizadas, denominadas coprólitos (FERREIRA 

et al., 2011a). 

A análise paleoparasitológica nos materiais supracitados permite 

entender quais fatores culturais e ambientais ocorriam em populações antigas por 

causa da presença de determinados parasitos, o que inclui o tipo de dieta, condições 

sanitárias, doenças, e até migrações humanas proporcionando meios de se traçar a 

origem e dispersão de parasitos, inferindo a coevolução/especiação entre parasito e 

hospedeiro (FERREIRA et al, 2011b; HUCHET et al., 2013). 

Os coprólitos podem ser encontrados em sítios arqueológicos e 

paleontológicos, podendo estar mineralizados, dessecados, ou preservados em 

ambientes úmidos ou secos. Também podem ser encontrados dentro de intestinos 

de múmias, e em latrinas misturados com matéria orgânica, compondo várias 

camadas ao longo do tempo podendo-se então estudar mudanças no perfil de 

parasitismo (FERREIRA, 2011; ARAÚJO et al., 2015). 

A maior parte dos achados paleoparasitológicos consistem em ovos 

de parasitos intestinais, ou então de restos de quitina de ectoparasitos, por exemplo, 

piolhos, ácaros e pulgas possíveis de serem detectáveis pela microscopia. Esses 

achados paleoparasitológicos são possíveis como consequência da conservação 

destes parasitos em restos orgânicos preservados, por exemplo os coprólitos, 

latrinas, fossas, cabelos e pelos, e tecidos mumificados (HUCHET et al., 2013). 

Os achados de artrópodes auxiliam nos estudos sobre interpretação 

arqueológica e parasitológica, em razão de sua heterogeneidade e antiguidade com 
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evolução datada do período pré-Cambriano na era paleozoica (ROCHA; SERRA-

FREIRE, 2011). Artrópodes podem ser vetores, transmissores mecânicos e 

biológicos de vírus, bactérias, protozoários, fungos e helmintos e são importantes no 

estudo paleoepidemiológico de populações antigas. 

Estudos sobre artrópodes preservados em sítios arqueológicos 

podem fornecer informações sobre a utilização de recursos por humanos, sua dieta, 

atividade e condições de vida, além de doenças causadas por parasitos encontrados 

nesses artrópodes (GUERRA et al., 2003; BAKER, 2009). Estes dados auxiliam na 

interpretação do contexto arqueológico, que de acordo com Sharer e Ashmore 

(1979) é definido pela interpretação da significância da deposição de artefatos, de 

acordo com a sua matriz, proveniência e associação. 

O filo Arthropoda inclui um número considerável de parasitos de 

humanos e de animais não humanos, que por causa de seu exoesqueleto quitinoso 

tem grande potencial de ser preservado por longos períodos de tempo (HUCHET et 

al., 2013). Devido a estes motivos são grandes indicadores arqueológicos que, 

apesar de sua importância para estudos paleoparasitológicos, são poucos os 

trabalhos publicados sobre seus achados em coprólitos (BAKER, 2009).  

A maioria dos trabalhos publicados no tema, seja sobre artrópodes 

vetores biológicos ou mecânicos, utilizaram como ferramenta para identificação o 

diagnóstico por microscopia (GUERRA et al., 2002; BAKER, 2009; HUCHET et al., 

2013), mostrando a importância do último para esse grupo de agentes etiológicos, o 

que contribui com estudos sobre a paleoepidemiologia, além de análises sobre 

saúde e a dieta daquelas populações. Entretanto, a biologia molecular também 

contribui para o diagnóstico de espécies, principalmente quando os artrópodes estão 

fragmentados, trazendo informações tanto sobre estes quanto sobre as doenças 

infecciosas transmitidas por eles e que possivelmente circulavam naquelas 

populações (RAOULT et al., 2006; DITTMAR et al., 2003). 

Quanto aos nematelmintos, estes são vermes, em sua maioria 

cilíndricos. A maior parte das espécies existentes são de vida livre e ocupam todos 

os tipos de hábitats, exceto o aéreo e pelágico (REY, 2008). Em relação à aqueles 

que são parasitos intestinais, atualmente mais de um bilhão de pessoas no mundo 

estão infectadas com alguma espécie de helminto, dentre estes os geo-helmintos 
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estão entre os mais prevalentes nas regiões da África, Ásia e Américas (KING, 2019; 

MUTOMBO et al., 2019). Helmintos são parasitos multicelulares adaptados a viver 

em um hospedeiro vertebrado ou invertebrado. Algumas espécies necessitam de um 

estágio no ciclo de vida fora deste hospedeiro; podendo ser no solo, água, ou 

hospedeiro intermediário. Portanto, a infecção por estes parasitos ocorre pela 

exposição a algum dos fatores citados acima (KING, 2019). Os nematoides geram 

problemas na saúde coletiva, impactando na saúde e no bem-estar social (REY, 

2008). 

A origem de parasitos humanos ocorreu por duas vias, a ecológica e 

a filogenética: a primeira caracterizada por parasitos que foram adquiridos pelo 

ambiente no decorrer da evolução humana; e a segunda composta pelos parasitos 

que foram adquiridos ao longo do tempo e que co-ocorriam com espécies 

filogeneticamente próximas (ARAÚJO et al., 2013). As infecções parasitárias 

específicas de humanos, causadas por helmintos, são geralmente de origem 

africana tendo parasitado humanos ancestrais pré-hominídeos e, por meio de 

migrações, trouxeram estes parasitos consigo. Estes parasitos que migraram com 

nossos ancestrais são denominados parasitos ‘heirloom’, ou seja, são parasitos 

herdados de nossos ancestrais (ARAÚJO et al., 2008; FERREIRA et al., 2011b). 

A análise patoecológica é caracterizada pelo estudo e reconstrução 

da ecologia de doenças parasitárias baseada em evidências recuperadas de sítios 

arqueológicos (MARTINSON et al., 2003; REINHARD; PUCU DE ARAUJO, 2014). 

Fatores ecológicos, bióticos e abióticos, e culturais auxiliam nas análises pato-

ecológicas. A identificação de parasitos, como helmintos, são ideais na reconstrução 

patoecológica já que a relação parasito-hospedeiro é um produto ecológico de 

interações entre os organismos e seus respectivos hospedeiros. 

Portanto, a análise paleoparasitológica tem mostrado aspectos 

relevantes na história evolutiva do homem. A caracterização morfológica é a mais 

presente nos estudos paleoparasitológicos, e se mostra necessária principalmente 

para estudos de dieta, identificação de endoparasitos e artrópodes. Em relação à 

caracterização molecular de artrópodes esta pode fornecer mais informações a 

respeito do papel dos vetores e dos microrganismos que eles transmitem nos fatos 

históricos, como por exemplo a identificação de Bartonella quintana Schmincke 1913 
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em amostras de Pediculus humanus humanus Linnaeus, 1758 e em dentes de 

soldados do exército de Napoleão Bonaparte (RAOULT et al., 2006). Portanto, a 

caracterização molecular de artrópodes e a pesquisa de infecções transmitidas por 

estes podem ampliar as discussões sobre fatos que mudaram a história da 

humanidade (ARAÚJO; FERREIRA, 2011). Com a possibilidade de identificação 

tanto morfológica quanto molecular de parasitos em geral, poderemos compreender 

mais sobre o comportamento humano, meio ambiente, dieta e agricultura, infecções 

e doenças das populações antigas e correlacionar estes dados com a atualidade 

(DITTMAR, 2011). 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 IMPORTÂNCIA DO TRABALHO EXPERIMENTAL E AS DIFICULDADES COM 

DIAGNÓSTICO MOLECULAR EM MATERIAL ANTIGO 

 

2.1.1 Histórico dos Estudos Experimentais na Paleoparasitologia 

 

Amostras arqueológicas são raras e, portanto, o uso de técnicas que 

podem levar ao seu esgotamento deve ser padronizado e testado em modelos 

experimentais com vistas à economia das amostras. O emprego de ensaios 

experimentais tem sido de grande importância nos estudos paleoparasitológicos 

principalmente para a validação de testes moleculares para o diagnóstico de 

parasitoses não estudadas, e também para se aprimorar as técnicas de manipulação 

das amostras. 

Estudos experimentais na Paleoparasitologia tiveram início com 

Ruffer (1910), que introduziu técnicas para a reidratação de tecidos mumificados 

para estudos histológicos. Van Cleave e Ross (1947) introduziram a solução de 

fosfato trissódico para a reidratação de helmintos depositados em coleções de 

museus. Em 1960, Callen e Cameron publicaram os resultados referentes a 

reidratação de coprólitos com a solução aquosa de fosfato trissódico a 0,5%.  

Adamson (1976) estudou a dessecação de ovos de Schistosoma 

mansoni Sambon, 1907 e Schistosoma haematobium Bilharz, 1851 em material 

experimental mimetizando as condições de mumificação do Egito Antigo. Fry (1977) 

analisou em fezes dessecadas artificialmente efeitos da desidratação nas formas 

fecais, a cor das fezes após a dessecação e o impacto nos ovos de helmintos. 

Confalonieri et al. (1985) iniciaram as pesquisas experimentais da Paleoparasitologia 

no Brasil ao estudar o efeito da dessecação em ovos de Trichuris trichiura Linnaeus, 

1771. Reinhard et al. (1986) testaram diferentes metodologias para se recuperar 

ovos de Ascaris lumbricoides Linnaeus, 1758 em material antigo.  

Em relação a protozoários, Bastos et al. (1996) e Morocoima (2006) 

constataram, através de estudo experimental, a presença de DNA de Trypanosoma 

cruzi Chagas, 1909 em tecidos e cartilagem de roedores infectados 
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experimentalmente; estas pesquisas trouxeram perspectivas para a análise de T. 

cruzi em amostras de ossos, cartilagem e tecidos. Em relação à estudos sobre o 

protozoário Toxoplasma gondii Nicolle & Manceaux, 1909, Terra et al. (2004) e Leles 

et al. (2016) demonstraram a possibilidade de se estudar este parasito em tecidos 

dessecados experimentalmente.  

Leles et al. (2014), através de estudos prévios em modelos 

experimentais, padronizaram o diagnóstico molecular para Echinostoma sp., e 

posteriormente conseguiram recuperar DNA desse helminto em coprólito humano 

(datado do período 560+-40 antes do presente (A.P.)). Acerca do emprego de 

técnicas mais eficazes para diagnóstico em material antigo, Dos Santos Freire et al. 

(2015) constataram que não há necessidade de reidratar amostras de coprólitos 

para extração de DNA, o que diminui a manipulação e consequentemente a 

contaminação da amostra com o ambiente. Camacho et al. (2016) verificaram que a 

técnica mais efetiva para se concentrar ovos de parasitos em amostras de 

Sambaquis é a Sedimentação Espontânea, Lutz 1919. 

Leles et al. (2018) recuperaram DNA e antígenos de Giardia 

duodenalis Lambl, 1859 em fezes dessecadas artificialmente, com o objetivo de 

minimizar o esgotamento das amostras antigas. Após análise experimental, 

aplicaram a técnica com sucesso em coprólito de preguiça gigante. 

No tocante a trabalho experimental sobre a identificação de 

artrópodes, Raoult et al. (2006) utilizaram somente a técnica de diagnóstico 

morfológico para avaliar 5 técnicas distintas para a recuperação de P. h. humanus 

em amostras de sedimento. De acordo com o artigo, a parte molecular desse 

trabalho foi realizada sem ensaios experimentais. Portanto, até então não há 

trabalhos experimentais para a identificação molecular de artrópodes, tanto em 

sedimento como em fezes dessecadas, o que indica a necessidade de ensaios 

moleculares para a identificação destes parasitos em amostras antigas.  

 

2.1.2 Dificuldades com o Diagnóstico Molecular em Material Antigo 

 

O desenvolvimento da técnica de Reação em Cadeia de Polimerase 

(PCR) em 1987 por Mullis e Faloona, abriu novas possibilidades para as análises de 
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DNA, não só em amostras modernas, mas também em antigas. A reprodução de 

cópias ilimitadas de DNA através da técnica de PCR foi essencial para o estudo de 

DNA antigo (aDNA; PÄABO et al., 2004). DNA antigo se refere a espécimes com 

algumas décadas, como aqueles depositados em museus, ou de até 1,5 milhão de 

anos. Espécimes com mais de 1.5 milhão de anos são, portanto, considerados 

artefatos já que não é possível recuperar DNA destes (PÄABO et al., 2004; 

DITTMAR, 2011). A pesquisa de aDNA engloba a sua extração, amplificação e 

análise do DNA (HOFREITER; VIGILANT, 2003). A investigação de aDNA pode 

ocorrer em material ósseo, tecidos moles, como múmias, coprólitos e até 

sedimentos associados a latrinas e/ou escavações, com datação não superior a 1,5 

milhão de anos e recuperação de no máximo 500 pares de bases (SLON et al., 

2017).  

O primeiro trabalho de recuperação de aDNA foi uma análise das 

sequências de um espécime de Equus quagga Boddaert, 1785 depositado em 

museu, publicado por Higuchi et al. (1984). Guhl et al. (1997) isolaram pela primeira 

vez aDNA de T. cruzi de tecidos mumificados de múmias datadas de até 4000 anos 

atrás, do sul do Peru e norte do Chile, possibilitando a investigação de doenças 

infecto-parasitárias em material antigo. 

Apesar dos sucessos em sua recuperação e dos avanços de 

técnicas que cada vez se tornam mais sensíveis e padronizadas, o estudo 

relacionado ao aDNA ainda é um desafio, principalmente por causa de sua 

autenticidade e fragmentação. Amostras arqueológicas e paleontológicas passam 

por diversos processos físicos, químicos e biológicos que dificultam a recuperação 

do DNA, denominados processos tafonômicos (MATHESON; BRIAN, 2003).  

A tafonomia é caracterizada como qualquer processo abiótico ou 

biótico que ocorre pós-morte (MATHESON; BRIAN, 2003). Segundo Matheson e 

Brian (2003) existem três estágios tafonômicos: o primeiro, leva em consideração os 

processos ante-, peri-, e imediato pós morte, período em que o indivíduo se infecta e 

contrai a doença, seguido de sua morte; o segundo estágio está relacionado a 

processos culturais e naturais e a deposição no ambiente; o terceiro e último estágio 

se caracteriza pela recuperação arqueológica dos artefatos. Mesmo após a coleta 

para análises, o processo tafonômico continua a afetar os resquícios mortais e 
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qualquer microrganismo que esteja presente, de forma a afetar as análises 

realizadas em laboratório (MATHESON; BRIAN, 2003). 

A degradação post-mortem pode dificultar a recuperação do DNA 

endógeno da amostra. Esta degradação pode gerar erros nas sequências gênicas 

ou até a própria destruição física da molécula de DNA. O DNA, por efeito do 

processo tafonômico, é rapidamente degradado por enzimas e organismos 

decompositores que se alimentam de macromoléculas (PÄABO et al., 2004). Esta 

destruição do DNA autóctone da amostra pode levar a amplificação de sequências 

contaminantes presentes naquela amostra (GILBERT et al., 2005). A redução do 

tamanho da molécula de DNA (em torno de 100 a 500 pares de base) ocorre por 

efeito de processos enzimáticos tafonômicos e pela clivagem hidrolítica das ligações 

fosfodiéster nas cadeias de açúcar e fosfato (PÄABO et al., 2004).  

A deposição dos resquícios no ambiente e o seu contato com o solo 

também interferem na sua integridade e contaminação, e chamamos aqui de “pré-

contaminação”. Mesmo que o contato com o solo seja considerado como 

contaminação e interfira na recuperação de DNA endógeno existem os critérios de 

autenticidade que podem auxiliar na interpretação dos resultados (tabela 1; 

COOPER; POINAR, 2000; GILBERT et al., 2005). A fim de se minimizar a 

contaminação durante a coleta e armazenamento, é necessário o uso de 

equipamentos de proteção individual (EPI) na manipulação de amostras, inclusive 

durante o período de escavação, uso de luvas (sem amido, já que podem interferir 

na interpretação da dieta, ou inibir reação de PCR); armazenamento das amostras 

em ambientes secos e congelados (DRANCOURT; RAOULT, 2005). Porém, 

independentemente de todos os cuidados serem tomados, a contaminação muitas 

vezes é inevitável em consequência da exposição daquele artefato durante décadas 

no solo. Portanto, é necessário o uso de controles do solo e do ambiente (COOPER; 

POINAR, 2000), mas nem todas as amostras coletadas em sítios arqueológicos 

dispõem de um controle de campo. A ausência dos controles não invalida o estudo, 

porém auxiliam na interpretação dos resultados e minimizam achados referentes a 

contaminação com material moderno.  
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Tabela 1: Critérios de autenticidade para estudo de DNA antigo. Modificado de 

Cooper e Poinar (2000) 

 

A Paleoparasitologia se caracteriza pela recuperação de parasitos 

em material antigo e, portanto, podemos incluir o DNA parasitário nas investigações. 

Logo, o uso de controles torna-se mais significativo devido a possível contaminação 

com parasitos que tem parte de seu ciclo de vida no solo. Contudo, a respeito de 

parasitos sistêmicos, o risco é minimizado já que não ocorrem naturalmente no solo.  

No entanto, embora amostras sejam coletadas e armazenadas 

corretamente a fim de se evitar a contaminação e sua degradação, precauções 

devem ser tomadas quando se trabalha com aDNA. De acordo com Cooper e Poinar 

(2000) alguns critérios são necessários para minimizar resultados não endógenos e 

aumentar a reprodutibilidade dos resultados. Ainda que se siga os critérios citados, 

não há garantias de que o DNA antigo será de fato recuperado, por causa da 

autólise, degradação bacteriana e depurinação espontânea gerando uma redução 
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na eficiência da PCR (GOLENBERG et al., 1996). Portanto, é necessário o uso de 

técnicas para a optimização da reação de PCR, por exemplo a PCR reconstrutiva 

que é caracterizada por uma pré-amplificação do DNA fragmentado sem a utilização 

de iniciadores (primers). Essa reação possibilita o aumento na amplificação do 

produto de PCR (GOLENBERG et al., 1996). Outros procedimentos, como “suicide 

PCR”, proposto por Raoult et al. (2000), sugere o uso de primers uma única vez 

diminuindo a contaminação com amplicons de outras reações de PCR. 

Alvos moleculares utilizados na detecção de DNA parasitário são 

baseados em sequências já depositadas nos bancos de dados públicos, como 

GenBank do Centro Nacional de Informação e Tecnologia (NCBI). Muitas vezes os 

alvos utilizados já foram testados e descritos na literatura, porém podem gerar 

amplificações inespecíficas, de organismos distintos daqueles para os quais foram 

desenhados. Problemas como degeneração dos códons podem levar a problemas 

no anelamento das sequências (ROSE et al., 1998). Para amplificações de parasitos 

em aDNA o ideal é a utilização de primers que amplifiquem regiões conservadas, 

multicópias e que gerem amplificações com menos de 500 pares de bases 

(DITTMAR, 2011). 

 

2.2 DIAGNÓSTICO DE ARTRÓPODES EM MATERIAL ANTIGO 

 

Insetos estão presentes em praticamente todos os contextos 

arqueológicos como um resultado de processos culturais e naturais. A exploração de 

insetos ocorre pelo menos desde o período Neolítico, com o uso de cera de abelha 

em vasos desse período mostrando a exploração destes insetos neste período 

(ROFFET-SALQUE et al., 2015). A entomofagia, ingestão de insetos, ocorre em 

diversas sociedades tendo sido relatada nas Américas, África e Australasia (COSTA 

NETO; RAMOS-ELORDUY, 2006; MCGREW, 2014). Até então sabe-se que 

humanos consomem insetos pelo menos desde o período Paleolítico, de acordo com 

as evidências de ferramentas para captura de cupins associadas a Paranthropus 

(Australopithecus) robustus Broom, 1938 e evidências de dados isotópicos de 

carbono relacionados a dieta, que corroboram com o uso de cupins como fonte 

alimentar (BACKWELL; D´ERRICO, 2001; SPONHEIMER et al., 2005). 
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2.2.1 Diagnóstico Molecular de Artrópodes em Material Antigo 

 

Ainda que os artrópodes estejam presentes em diferentes contextos 

arqueológicos, há uma dificuldade em identificá-los morfologicamente por conta da 

fragmentação do exoesqueleto quitinoso principalmente em amostras de solo e 

coprólitos. Porém, trabalhos relacionados a biologia molecular para diagnóstico de 

artrópodes ectoparasitos e vetores ainda são escassos na Paleoparasitologia. 

Dentre os diferentes tipos de amostras arqueológicas, a maior fonte 

de diversidade de artrópodes são os coprólitos, em consequência da entomofagia, 

prática recorrente em populações passadas, ingestão acidental de parasitos ou até 

mesmo a ocorrência de artrópodes de vida livre associados a plantas (SUTTON, 

2015).  

Poucos são os estudos para a identificação de vetores e 

ectoparasitos em material antigo. Podemos destacar o trabalho de Dittmar et al. 

(2003) como pioneiro na identificação molecular de artrópodes em múmias de 

animais do Peru, datados de 900 anno Domini (A.D.). Neste trabalho foi identificado 

o total de 1.200 pulgas possibilitando o uso de alguns espécimes para o diagnóstico 

molecular e análise filogenética, em que se constatou a similaridade com sequências 

de Pulex simulans Baker, 1895.  

Raoult et al. (2006) verificaram a presença de Pediculus humanus 

em amostras de solo proveniente de um enterramento de soldados do exército de 

Napoleão Bonaparte, de 1812, na Lituânia. Os autores confirmaram o diagnóstico de 

P. h. humanus pela Reação em Cadeia de Polimerase, e também confirmaram a 

ocorrência de B. quintana nos parasitos.  

Em relação a importância para a saúde coletiva, o gênero Pediculus 

é transmissor de vários microrganismos, que incluem: Borrelia recurrentis Lebert, 

1874, B. quintana, e Rickettsia prowazekii Rocha-Lima, 1916, as quais são agentes 

da febre recorrente, febre das trincheiras, e o tifo epidêmico, respectivamente 

(ASCUNCE et al., 2013). Também já se identificou DNA de B. quintana em 

Pediculus humanus capitis De Geer, 1767 de três haplogrupos: A, C e D; e B. 

recurrentis de piolhos do haplogrupo C. Ainda, DNA de Yersinia pestis Lehman & 
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Neumann, 1896 já foi encontrado em amostras de P. h. capitis do haplogrupo D 

(PIARROUX et al., 2013; DRALI et al., 2016).  

Achados relevantes de artrópodes em coprólitos que poderiam ser 

importantes para análise molecular englobam o estudo de Johnson et al. (2008) que 

identificaram um fragmento de carrapato em um coprólito humano de Antelope Cave, 

Utah, EUA, datado de 1.000 anos atrás. O carrapato foi identificado como um 

espécime de Dermacentor sp. Koch, 1844 e por ser um vetor de febre maculosa 

(Rickettsia rickettsii Brumpt, 1922) e tularemia (Francisella tularensis McCoy & 

Chapin, 1912) há a possibilidade destas parasitoses terem ocorrido naquela 

população. Os autores ainda identificaram marcas referentes a ingestão, e 

interpretaram como ingestão proposital. Porém, por ser um único espécime não 

foram realizados estudos moleculares.  

Ainda que estudos de piolhos sejam direcionados ao grau de 

infestação de cabeleiras de múmias (ARAÚJO et al., 2000; RICK et al., 2002; 

REINHARD; BUIKSTRA, 2003; ARRIAZA et al., 2013a; ARRIAZA et al., 2013b; 

DUTRA et al., 2014) já foram encontrados P. humanus em coprólitos dos Estados 

Unidos (REINHARD; BUIKSTRA, 2003), México (ARAÚJO et al., 2000) e Groelândia 

(SADLER, 1990). 

Em razão das dificuldades em se identificar morfologicamente em 

nível de espécie P. h. capitis e P. h. humanus, Drali et al. (2013) as diferenciaram 

com sucesso por PCR multiplex em tempo real, possibilitando a diferenciação das 

duas espécies em uma só reação molecular em material moderno.  

Boutellis et al. (2014) analisaram a origem e distribuição de piolhos 

humanos pelo mundo. Ao analisar filogeneticamente as espécies de piolhos 

utilizando DNA mitocondrial, os pesquisadores descreveram 3 clados diferentes: 

clado A dividido em subclado Eurasiano A1 e o Subsaariano A2; e clado B - América 

do Norte e Central, Europa e Australia; clado C - Nepal, Etiópia, e no Senegal. 

Nesse estudo os autores concluíram que os piolhos pertencentes ao clado A 

provavelmente migraram da África para a Eurásia, e subsequentemente para a 

Europa, Ásia e o Novo Mundo. Os colonizadores europeus ao retornarem para o 

Velho Mundo provavelmente trouxeram os piolhos clado B das Américas de volta 

para a Europa no início do século 16. A colonização da Austrália, que ocorreu 150 
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anos depois, justifica a presença dos piolhos clado B na população. Análises 

moleculares de piolhos de múmias pré-Columbianas demonstraram que os 

haplogrupos A e B já ocorriam no Novo Mundo antes da colonização (DRALI et al., 

2016).  

 

2.2.2 Análise Morfológica de Artrópodes na Paleoparasitologia 

 

A maior parte dos achados paleoparasitológicos consistem em ovos 

e larvas de parasitos intestinais, ou então de restos de quitina de ectoparasitos, por 

exemplo, piolhos, ácaros e pulgas (HUCHET et al., 2013). Apesar da escassez de 

estudos e a dificuldade em quantificá-los e identificá-los no contexto arqueológico, 

há vários relatos de artrópodes como parte da dieta na atualidade associados ao 

comportamento humano (SANTOS; FLORÊNCIO, 2013) e animal (HAMAD et al., 

2014) que contribuem para interpretação e análises arqueológicas e parasitológicas. 

As principais ordens de insetos consumidas por primatas e humanos 

são: Coleoptera (besouros); Hymenoptera (formigas, abelhas e vespas); Isoptera 

(cupins); Lepidoptera (borboletas e mariposas); Orthoptera (gafanhotos e grilos); e 

Phthiraptera (piolhos). Humanos também podem consumir insetos da ordem Diptera 

(moscas), e hemípteras da subordem Homoptera (cigarras e afídeos). A ingestão de 

larvas de besouros é comum até os dias de hoje, por conta de sua alta quantidade 

de proteína (MCGREW, 2014). Apesar da dieta ser normalmente relacionada ao 

consumo de alimentos, também podemos incluir qualquer outro material ingerido 

pelo indivíduo, propositalmente ou acidentalmente, como condimentos, remédios, 

substâncias ritualísticas e até parasitos (SUTTON, 2015).  

Foram encontrados em coprólitos do México, datados de 5400 A.P., 

formigas, larvas de besouros e centopeias; também foram descobertos em outros 

coprólitos besouros predadores (1.200-150 A.P.) em Lovelock Lake, Nevada, EUA; e 

cupins (950A.P) em Dirty Shame Rockshelter, Oregon, EUA (VAN ITTERBECK, 

2015).  

Além da ingestão relacionada a dieta, há a ingestão acidental via 

alimentos (ocorrência comum com ácaros) e remoção de parasitos, sendo os piolhos 

um exemplo. A remoção e ingestão de piolhos é considerado como “grooming” com 
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o intuito em remover totalmente os piolhos e ocorre em várias populações indígenas 

até os dias de hoje (ARAÚJO et al., 2000; BAKER, 1990; COSTA NETO; RAMOS-

ELORDUY, 2006).  

Além disso, o uso de artrópodes para fins terapêuticos já foi utilizado 

em populações passadas, como o uso de espécimes de piolhos como tratamento do 

trato urinário, e o uso de escorpiões da espécie Leiurus quinquestriatus hebraeus 

Hemprich & Ehrenberg, 1829 para tratamento de hemorroidas e doenças de pele; 

ambos tratamentos foram datados do início do período Otomano (LEV, 2003), porém 

não há detalhes de como esses tratamentos com artrópodes ocorriam nestas 

sociedades, se era através da ingestão ou de outro método de aplicação. 

De acordo com Santos e Florêncio (2013) no México há a prática de 

se usar percevejos como condimento em alimentos, sendo comercializados vivos 

mostrando a necessidade de se estudar a presença destes artrópodes em material 

fecal antigo. 

Por conseguinte, os estudos desses artrópodes em coprólitos 

poderiam ser realizados tanto pelo diagnóstico morfológico quanto molecular. 

 

2.2.2.1 Ácaros e carrapatos 

 

Os ácaros são um grupo antigo de aracnídeos que surgiram há 390 

milhões de anos (Mya) durante o período Devoniano Superior. Os ácaros desse 

período eram considerados terrestres e Protacarus crani Hirst, 1923 é o espécime 

mais antigo encontrado (POINAR JR; POINAR, 1998; GUERRA, 2002; GUERRA et 

al., 2003).  

O estudo de ácaros em sítios arqueológicos foi denominado ácaro-

arqueologia, em que são estudados para se interpretar condições ambientais 

passadas. Por serem bem adaptados a ambientes aquáticos e terrestres, 

amplamente distribuídos, e serem revestidos por um exoesqueleto quitinoso 

possibilitando alto grau de preservação, podem ser considerados indicadores 

arqueológicos (SCHELVIS, 1987; SCHELVIS, 1990; BAKER, 2009).  

As ordens mais comumente encontradas em material arqueológico 

são a Mesostigmata, que ocorrem abundantemente em matéria orgânica; e Oribatida 
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que ocorrem no solo e vegetações variadas. Schelvis (1987) identificou em amostras 

do período medieval ácaros da ordem Mesostigmata (Gamasida) e mais 

abundantemente da ordem Oribatida.  

Alguns trabalhos foram publicados com achados associados a 

intestino de múmias humanas chilenas (BAKER, 1990) e com coprólitos do sítio 

Furna do Estrago, Piauí, de humanos e animais (GUERRA, 2002; GUERRA et al., 

2003). Baker (1990) encontrou 5 espécies de Lardoglyphus no intestino de múmias 

humanas do Chile e Estados Unidos. Dessas espécies, 3 são consideradas pragas 

de comida armazenada, como órgãos de animais e frutos do mar secos, apontando 

a digestão acidental como causa da presença dessas espécies nas múmias. 

A análise em coprólitos de humanos e animais do sítio Furna do 

Estrago demonstrou diversidade de espécies de ácaros, de 209 amostras de 

coprólitos analisadas por Guerra (2002) e Guerra et al.(2003) foram identificadas 50 

espécimes de 5 ordens diferentes de ácaros, sendo 13 recuperados de coprólitos de 

Homo sapiens Linnaeus, 1758, 32 de Felidae, 3 de Caviidae, 1 de Cervidae e 1 de 

espécie de hospedeiro desconhecida. Foram identificados ácaros das ordens 

Ixodida, Gamasida, Astigmata, Actinedida e Oribatida e alguns em nível de espécie. 

Dessas ordens, a ordem Ixodida, no caso representada pelo gênero Amblyomma 

Koch, 1844 e Ixodes Latreille, 1795 são conhecidas por serem vetores de 

microrganismos que ocorrem em humanos.  

A análise em roupas associadas a tecidos mumificados também 

pode trazer informações de quais parasitos ocorriam naquela população. Leles et al. 

(2006) identificaram ácaros em uma múmia do Vale do Rio Chillon, no Peru, onde 

foram identificados o total de 27 espécimes de ácaros, das seguintes subordens e 

família: subordem Acari, Oribatida, Actinedida, Acaridida e família Tarsonemidae. 

Estes achados contribuíram para a interpretação do contexto arqueológico e 

tafonômico do indivíduo mumificado.  

Achados de artrópodes não estão relacionados somente a roupas, 

tecidos mumificados e coprólitos, mas também a resíduos de sedimentos (SELDEN 

et al., 2008) e âmbar (DUNLOP et al., 2003). Selden et al. (2008) encontraram um 

espécime de ácaro Oribatida presente em sedimento associado a origem marinha, 
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do período Jurássico no Reino Unido. Dunlop et al. (2003) descreveram um fóssil de 

Opilioacariformes em âmbar do período Terciário, Eoceno.  

Baker (2009) publicou uma revisão bibliográfica sobre ácaros 

encontrados em material arqueológico. A autora analisou o total de onze trabalhos 

anteriores onde foram identificados ácaros em diferentes tipos de materiais 

arqueológicos. A autora chama atenção para a necessidade de se identificar ácaros 

e sua importância para interpretação de dados arqueológicos e paleontológicos. 

Achados em múmias de animais também são relevantes para 

estudos de zoonoses presentes nas populações antigas. Huchet et al. (2013) 

analisaram múmias de cães e encontraram o total de 61 espécimes de carrapatos 

identificadas como Rhipicephalus sanguineus Latreille, 1806. Este carrapato é o 

vetor de alguns microrganismos, como: Babesia canis Piana & Galli-Valerio, 1895, 

Babesia gibsoni Piana & Galli-Valerio, 1895, Hepatozoon canis Wenyon, 1926 e 

Riquettsia rickettsii que podem causar infecções em cães e algumas delas também 

em diversos outros animais, incluindo a espécie humana. 

 

2.2.2.2 Estudos de piolhos em material antigo 

 

Os piolhos são ectoparasitos obrigatórios, e muitas espécies são 

consideradas espécie-específicos, dependentes de seu hospedeiro. A ordem 

Phthiraptera é dividida em dois grupos: piolhos hematófagos (Anoplura), e 

mastigadores (Amblycera e Ischnocera) que se originaram de um ancestral comum 

tendo divergido no final do período Triássico ou no início do Cretáceo (REED et al., 

2004; VERACX; RAOULT, 2012; BOUTELLIS et al., 2014).  

Os piolhos parasitam primatas há pelo menos 25 milhões de anos. O 

gênero Pediculus foi herdado por humanos e chimpanzés por um ancestral comum, 

há 6 Mya (BOUTELLIS et al., 2014). Nos humanos ocorreu uma diversificação dos 

piolhos hematófagos (Anoplura) há aproximadamente 77 Mya, em que três espécies 

parasitam o homem: Pediculus humanus capitis (piolho de cabeça); Pediculus 

humanus humanus (piolho de corpo); e Phthirus pubis Linnaeus, 1758 (chato). São 

ectoparasitos com aparato bucal do tipo picador-sugador, hematófagos, ápteros e 
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espécie-específicos; não vivem fora do hospedeiro e são monoxenos (SERRA-

FREIRE; PINTO DE MELLO, 2006). 

Piolhos têm sido encontrados em várias partes do mundo, o que 

indica a sua coevolução com a espécie humana, se adaptando as mudanças 

impostas pelo seu hospedeiro, como por exemplo a utilização de roupas, perucas, e 

hábitos de higiene (SADLER, 1990; FERREIRA et al., 2011; BOUTELLIS et al., 

2014). Atitudes de cunho social e individual são variáveis importantes para a 

dinâmica de transmissão em comunidades endêmicas. Pediculose ocorre 

principalmente em populações agregadas, com alto grau de contato, em famílias e 

grupos sociais; além disso há a necessidade de cuidado capilar principalmente com 

cabelos longos (ARRIAZA et al., 2013a). 

O estudo de P. h. capitis ocorre há décadas. Ewing (1924) publicou 

a ocorrência de P. h. capitis em múmias peruanas. Além disso, a relevância do 

estudo de piolhos humanos foi relatada por Zinsser (1935) ao relacionar com tifo 

epidêmico. Porém, após os estudos de Ewing e Zinsser poucos trabalhos foram 

publicados e a maior parte deles relata a ocorrência de piolhos associados a 

cabeleiras, vestes, e pelos pubianos (ARRIAZA, 2013a). 

Os primeiros estudos de identificação de piolhos em coprólitos foram 

realizados por Heizer e Napton (1969) e Fry (1977), quando os encontraram em 

coprólitos em Danger Cave e Lovelock Cave, respectivamente (REINHARD; 

BUIKSTRA, 2003). Sadler (1990) identificou a presença de ectoparasitos dentre 

eles, P. humanus, em moradias de animais e humanos pertencentes a cultura Viking 

da Groelândia, datados 986 – 1350 A.D. Estes estudos mostraram o potencial para o 

estudo destes artrópodes em outros tipos de amostra, não só em cabeleiras. 

A partir de 2000, diversos estudos com foco na identificação e 

epidemiologia de piolhos foram publicados a fim de se entender o papel desta 

parasitose principalmente em populações pré-colombianas. Araújo et al. (2000) 

identificaram em uma múmia de um sítio arqueológico do Nordeste do Brasil datada 

de 10.000 anos atrás, um ovo de P. humanus. Rick et al. (2002) descreveram a 

primeira infestação de P. pubis em múmias do deserto do Atacama, Peru e Chile. 

Reinhard e Buikstra (2003) analisaram a infestação de piolhos em 146 múmias da 

cultura Chiribaya, datados entre 1000-1250 A.D., no Peru, com um estudo 
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epidemiológico para se analisar a prevalência de P.h. capitis na população 

Chiribaya.  

Araújo et al. (2011a) descreveram em uma revisão geral achados de 

parasitos intestinais, piolhos e outros ectoparasitos que foram encontrados em 

diferentes amostras da América do Sul Pré-Colombiana. Nesta revisão, os autores 

relatam trabalhos paleoepidemiógicos com análises ecológicas quantitativas de P. h. 

capitis em amostras de múmias do Chile, e também a primeira identificação de P. 

pubis em múmias peruanas.  

Arriaza et al. (2013a e 2013b) investigaram a presença de P.h. 

capitis em sítios arqueológicos Chinchorro, no Chile e constataram uma infestação 

ativa. Os autores (2013b) analisaram as estruturas de ovos de P. h. capitis datados 

entre 2000 antes de Cristo (a.C) e 500 A.D. de Arica, Chile, por microscopia 

eletrônica de varredura.  

Dutra et al. (2014) analisaram a infestação de P.h. capitis em um 

escalpo peruano, com 9 ovos/cm2 o que qualifica uma alta infestação. Além disso, 

foi realizada a microscopia eletrônica de varredura dos piolhos adultos e ovos para 

uma análise morfológica mais detalhada destes espécimes.  

A presença de piolhos já foi evidenciada em diferentes sítios 

arqueológicos ao longo das Américas. Na América do Norte, P. h. capitis foi 

encontrado em amostras antigas de índios pré-históricos do Sudoeste Americano, e 

sítios de caçadores-coletores e de agricultores em regiões perto de Utah e Colorado 

(FRY, 1977). Na América do Sul, as múmias de índios Incas estavam infestadas de 

piolhos, e diversos ovos foram recuperados e datados de aproximadamente dez mil 

anos atrás (DRALI et al., 2016).  

Núñez et al. (2017) fizeram uma análise comparativa métrica 

morfológica dos tarsos de P. h. capitis de amostras arqueológicas (6 fêmeas e 8 

machos) e modernas (13 fêmeas e 9 machos). Neste estudo houve diferenças 

significativas entre amostras arqueológicas e modernas em todos os parâmetros 

analisados, exceto na largura do tarso direito. Além disso, as análises apresentaram 

diferenças significativas entre machos e fêmeas de espécimes arqueológicos e, 

quando comparado com espécimes modernos, não houve diferenças significativas 

entre fêmeas, sugerindo que machos sofreram redução nos tarsos. 
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2.3 PARASITOS TRANSMITIDOS POR VETORES DIAGNOSTICADOS EM 

MATERIAL ANTIGO 

 

A definição do termo parasito adotada neste trabalho engloba o 

conceito de que parasitos são organismos que encontram em outros o seu nicho 

ecológico (FERREIRA et al., 2012). Portanto incluímos aqui o conceito amplo de 

parasitismo, em que se inclui não só os protozoários, helmintos e artrópodes 

parasitos, mas também bactérias e outros microrganismos. 

 

2.3.1 Doença de Chagas e a Paleoparasitologia 

 

Trypanosoma cruzi é o agente etiológico da Doença de Chagas, 

pertencente a ordem Kinetoplastida. Os parasitos desta ordem possuem um DNA 

circular extranuclear, arranjado em maxi e minicirculos da mitocôndria, perto do 

corpo basal do flagelo, denominado kDNA (ARAUJO et al., 2011b). Estudos 

genéticos demonstraram que T. cruzi é um parasito heterogêneo com subdivisões 

genéticas, denominadas “DTUs” (“discrete typing units”). Atualmente, existem seis 

DTUs: TcI-TcVI. As linhagens TcI e TcII divergiram de um ancestral comum há 1-3 

Mya (ROMAN et al., 2018). De acordo com análises paleoparasitológicas a 

ocorrência do parasitismo na espécie humana tem datação de pelo menos 6.000 

anos atrás (FERREIRA et al, 2011b). A doença de Chagas é endêmica desde o sul 

dos Estados Unidos até o sul da Argentina (REINHARD; ARAUJO, 2015).  

Este protozoário tem a capacidade de, por meio de vetores 

triatomíneos (Hemiptera: Reduviidae: Triatominae), ser transmitido para diversas 

espécies de mamíferos, como carnívoros, marsupiais, roedores e outros animais, 

caracterizando o ciclo silvático do parasito. Em contraste, o ciclo peridoméstico do 

parasito ocorre quando o vetor começa a co-ocorrer com os humanos e animais 

domésticos no peridomicílio, transmitindo o parasito e aumentando o risco de 

infecção (FERNANDES et al., 1998). Até então, a principal forma de infecção nos 

humanos se caracteriza pelas fezes contaminadas dos triatomíneos que são 

depositadas na pele do hospedeiro no período do repasto sanguíneo. A infecção 
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ocorre através da penetração dos parasitos pela lesão na pele e/ou mucosa. Outros 

tipos de infecção podem ocorrer, como por transfusão de sangue, transplacentária, 

dentre outras, e inclusive via ingestão acidental do vetor infectado com o protozoário 

ou de suas fezes, denominada ‘passivo-oral’ (ROMAN et al., 2018). Essa via de 

transmissão tem ganhado cada vez mais importância no país, com 1.034 casos 

registrados entre os anos 2000 e 2013 relacionados a ingestão de açaí, bacaba, e 

pelo consumo de animais silvestres, como a capivara, em populações rurais (DOS 

SANTOS et al., 2018). 

O primeiro estudo relacionado a detecção desse protozoário em 

amostras antigas se caracterizou pela identificação de lesões compatíveis com o 

quadro clínico da doença: megacólon, megaesôfago e cardiomegalia, em múmias de 

Quebrada de Tarapacá, Chile, por Rothhammer et al. (1985). Fornaciari et al. (1992) 

identificaram por meio de análises de imuno-histoquímica e microscopia eletrônica a 

presença do protozoário em múmia Inca, do Peru, datada de 1.500-1.600 A.D (anno 

Domini). 

Guhl et al. (1997) detectaram por técnica de biologia molecular 

Trypanosoma cruzi em amostras de tecidos de múmias datados de 4 mil anos atrás. 

Em 1999, os autores publicaram outro estudo identificando este mesmo parasito em 

uma múmia do norte do Chile que não apresentava sinais ou lesões visíveis 

característicos da doença, ao amplificar o segmento do kDNA do parasito na 

amostra estudada. Continuando com estudos de amostras de outros países da 

América do Sul, Ferreira et al. (2000), identificaram DNA de T.cruzi em tecidos 

mumificados do Chile, datados de 2 mil anos A.P e 1.400 A.D. Em 2004, 

Aufderheide et al. também detectaram em amostra do Chile de 9 mil anos A.P. a 

presença do parasito. 

Achados no Brasil por Fernandes et al. (2008) detectaram DNA de T. 

cruzi genótipo Tc1 em tecido de múmia do vale do Peruaçu (560 ± 40 anos atrás), 

em Minas Gerais, que possuía características típicas da doença, como o megacólon. 

No mesmo ano, Lima et al (2008), identificaram em amostras humanas do mesmo 

sítio de Minas Gerais a ocorrência de T. cruzi, linhagem Tc1, datado de 7.000-4.500 

A.P. Os achados na América do sul caracterizam a antiguidade desta zoonose e a 
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ocorrência tanto do protozoário como do vetor na população humana antiga, antes 

do período colonial. 

 

2.3.2 A Peste Bubônica 

 

A bactéria Yersinia pestis é causadora da peste bubônica, a qual é 

uma zoonose muito conhecida da humanidade em consequência das epidemias 

recorrentes desde a Antiguidade, assolando populações e ocasionando efeitos 

demográficos negativos nas populações (NASCIMENTO, 2011). Em relação a sua 

evolução, esse microrganismo evoluiu do bacilo Yersinia pseudotuberculosis Pfeiffer, 

1889 há 3.000-6.000 anos atrás na Ásia Central e gradualmente se espalhou do 

leste ao oeste de acordo com a migração humana (MALEK et al., 2016). Durante a 

sua evolução, adquiriu dois plasmídeos adicionais, pMT1 e pPCP1, que 

possibilitaram o parasitismo em hospedeiros mamíferos (BOS et al., 2011). 

As formas mais comuns da peste são a bubônica e pneumônica. A 

primeira, ocorre através do repasto sanguíneo do vetor levando a penetração da 

bactéria no hospedeiro. A bactéria é transportada pelos vasos linfáticos, causando 

os bubões característicos. Em referência a peste pneumônica, a transmissão ocorre 

via aerossol, e infecção das bactérias nos pulmões. A peste tem diversos 

mecanismos de transmissão, no caso da peste bubônica, a transmissão ocorre por 

vetores, como as pulgas e piolhos. A peste pneumônica pode ocorrer como 

complicação da infecção bubônica ou septicemia, e sua transmissão ocorre via 

indivíduos infectados por rota respiratória. A septicemia ocorre quando as bactérias 

infectam a via sanguínea por causa da infecção bubônica ou pneumônica (DEAN et 

al., 2018). 

Em 1894, durante a terceira pandemia em Hong Kong, Alexandre 

Yersin e Shibasaburo Kitasato conseguiram, em trabalhos distintos, isolar o 

microrganismo infectante da peste, a bactéria Y. pestis. Em 1898, Paul Simond 

conseguiu provar a transmissão do microrganismo de pulgas de roedores para 

humanos. Existem três biótipos ou biovar de Y. pestis: Antiqua, Medievalis e 

Orientalis (AYYADURAI et al., 2010). 
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Não obstante, Y. pestis causa primordialmente doença em ratos, e 

infecta humanos acidentalmente. As pulgas ingerem a bactéria infectante do 

hospedeiro roedor e transmitem de um animal a outro. Ratos podem criar imunidade 

a doença, e a bactéria pode propagar entre uma população de animais resistentes 

com algumas mortes ocasionais. Pulgas infectadas, as mais comuns das espécies 

Xenopsylla cheopis Rothschild, 1903 e Pulex irritans Linnaeus, 1758, deixam os 

hospedeiros mortos e se alimentam de outros hospedeiros. Um dos sinais da peste 

bubônica seria a morte de ratos antes de um surto (OLIVEIRA et al., 2012). 

Estima-se que 200 milhões de pessoas faleceram ao longo da 

história em decorrência de agravos gerados pelas formas bubônica e pneumônica, 

as mais frequentes (PERRY; FETHERSON, 1997). A peste foi responsável por três 

pandemias no mundo: a primeira, conhecida como a “peste de Justiniano”, teve sua 

origem no ano de 532 depois de Cristo (d.C) em Pelúsio no Egito, e se disseminou 

pelo rio Nilo, chegando a Etiópia, alcançando o mar Mediterrâneo, atingindo 

Constantinopla e Grécia, na Europa, Arábia e o centro e sul da Ásia. Historiadores 

estimam que foi responsável pela mortandade de mais de 50 a 60% da população 

do Império Bizantino; em 1334. Em relação a segunda epidemia,Yersinia pestis se 

propagou entre os anos de 1330 a 1346 pela Rota da Seda, chegando no porto de 

Caffa, na Ucrânia, ocorrendo a entrada da peste na Europa em 1347, em que foi 

conhecida como a “peste negra” ou “morte negra”, em consequência da mortandade 

de 17 a 28 milhões de europeus (30-40% da população) (FACCINI-MARTÍNEZ; 

SOTOMAYOR, 2013). Por último, a terceira pandemia teve a sua origem 

provavelmente na província de Yunnan, na China em 1855. A peste invadiu e se 

estabeleceu em Hong Kong em 1894 e por volta de 1899 a 1900 se disseminou pelo 

Japão, Taiwan, Índia, África do Sul, América do Sul e no oeste da América do Norte 

(BENEDICT, 1988; PERRY; FETHERSON, 1997; FACCINI-MARTÍNEZ; 

SOTOMAYOR, 2013). 

Y. pestis foi introduzida no Brasil por motivo da presença de ratos e 

pulgas infectados em navios de comércio vindos da China. Os casos reportados no 

Brasil são escassos e esporádicos, sendo o primeiro caso humano registrado em 

outubro de 1899, em Santos, São Paulo. Desde então, sucessivamente, foram 

reportados casos em outras cidades costeiras. Em 1967, ocorreu o primeiro evento 



23 
 

 

epidemiológico um surto no Sítio Alagoinha, e em 1986 outro surto no Planalto da 

Barborema (NASCIMENTO, 2011). Os casos de peste atualmente são considerados 

como silváticos, em virtude da ocorrência da bactéria em populações de roedores 

silvestres. A transmissão ocorre pelas pulgas de roedores infectados (PERRY; 

FETHERSON, 1997).  

Apesar de historiadores e pesquisadores concordarem que o 

principal vetor de Y. pestis são as pulgas de ratos, e a maior evidência de pandemia 

a morte destes roedores, há controvérsias sobre o papel dos ratos e pulgas nas 

transmissões da peste da 1ª e 2ª pandemias. De acordo com alguns pesquisadores, 

faltam evidências de relatos sobre a alta mortalidade de roedores e seus resquícios 

nas escavações daquele período (RAOULT et al., 2016). Além disso, a transmissão 

de Y. pestis durante o período bizantino e medieval foi mais rápida e letal que na 

terceira pandemia, com um perfil epidemiológico distinto (DEAN et al., 2018). Os 

autores propõem que talvez outros vetores possam ter participado na transmissão 

de Y. pestis, como Pediculus humanus, já experimentalmente comprovado que 

possui potencial como vetor de Yersinia pestis biovar orientalis todavia ainda não foi 

comprovada a transmissão piolho para humano (HOUHAMDI et al., 2006; DEAN et 

al., 2018; AYYADURAI et al., 2010). 

Na Europa estima-se que, em dois séculos, milhões de pessoas 

foram mortas pela epidemia de peste, provavelmente ocasionada por septicemia. 

Entretanto, poucos são os trabalhos que identificaram a presença da bactéria 

Yersinia pestis em material antigo (DRANCOURT et al., 1998). Drancourt et al. 

(1998) isolaram DNA de Yersinia pestis como alvos moleculares rpoB e pla em polpa 

de dentes de franceses do século 16 e 18, confirmando a presença da bactéria no 

fim do século 16 e 18, na França, e a possibilidade do uso deste tipo de amostra 

para isolamento de DNA deste microorganismo. 

 

2.3.3 As Rickettsioses 

 

A ordem Rickettsiales é caracterizada como um grupo diverso de 

bactérias, associadas a diversos artrópodes hematófagos, que transmitem as 

bactérias a humanos e animais iniciando infecção. Em 1993, a ordem Rickettsiales 
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foi dividida em três famílias: Rickettsiaceae, Bartonellaceae e Anaplasmataceae 

(ANGELAKIS et al., 2016). Dentro das Rickettsiacea, temos o gênero Rickettsia, 

homenagem ao pesquisador Howard Taylor Ricketts por Henrique da Rocha Lima, 

classificadas como alpha-proteobacterias e próximas evolutivamente dos gêneros 

Erlichia e Wolbachia (BECHAH et al., 2008; WEINERT et al., 2009).  

Bactérias do gênero Rickettsia são intracelulares obrigatórias e 

Gram-negativas. São divididas em dois grandes grupos: febre maculosa e tifo. 

Todas bactérias pertencentes ao gênero Rickettsia possuem artrópodes como 

hospedeiros que servem como vetor biológico, transmitindo a bactéria aos humanos. 

O grupo da febre maculosa possui como vetores os carrapatos (que transmitem 

Rickettsia rickettsii); pulgas (Rickettsia felis Bouyer et al., 2001) e ácaros (Rickettsia 

akari Huebner, 1946). Os vetores infectam os hospedeiros vertebrados com as 

bactérias que se alojam nos núcleos das células, causando a febre maculosa no 

hospedeiro vertebrado. As rickettsias que causam tifo tem como vetores os piolhos 

do gênero Pediculus e pulgas. Os piolhos transmitem R. prowazekii e as pulgas 

Rickettsia typhi Wolbach & Todd, 1920, para os hospedeiros vertebrados. As 

bactérias então vão parar no citoplasma das células, causando tifo (WALKER et al., 

2007; FOURNIER; RAOULT, 2007). 

Nos carrapatos, as transmissões transovariana e transestadial são 

essenciais para se manter as riquétsias que causam febre maculosa. No caso das 

que causam tifo, estas necessitam de reservatórios mamíferos (FOURNIER; 

RAOULT, 2007). 

Análises filogenéticas de espécies, pertencentes ao gênero 

Rickettsia, demonstraram a sua variabilidade de hospedeiros, possivelmente em 

razão do fenômeno “host-switching”. Seus hospedeiros variam de artrópodes, 

vertebrados, plantas, amebas, ciliados, anelídeos e hidrozoa. O grupo de espécies 

de Rickettsia, que ocorrem somente em artrópodes, é monofilético com transições 

para vertebrados (WEINERT et al., 2009).  

Análises filogenéticas utilizando relógio molecular mostraram que 

possivelmente o ancestral comum da Ordem Rickettsiales era de vida livre. A 

transição para artrópodes ocorreu aproximadamente há 425-525 milhões de anos. O 
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gênero Rickettsia tem aproximadamente 150 milhões de anos (WEINERT et al., 

2009). 

 

2.3.3.1 Histórico da febre maculosa 

 

A febre maculosa é causada pela bactéria Rickettsia rickettsii. Os 

primeiros relatos relacionados a febre maculosa datam de 1873 nos Estados Unidos, 

sendo referida como “febre maculosa”, “sarampo negro”, “doença azul” ou “febre 

negra”. Todavia, a doença já era conhecida nas regiões de Montana e Idaho e, por 

conta da dificuldade de diagnóstico, somente a partir de 1890 começou a ser 

considerada como uma única doença (DUMLER, 1991). O reconhecimento clínico e 

descrições da doença começaram nos Estados Unidos e logo foi identificado casos 

no Centro e no Sul do continente americano. No Brasil, era conhecido como tifo 

exantemático em Minas Gerais e São Paulo; e febre maculosa brasileira, e somente 

a partir de 1920 foi reconhecida como Febre Maculosa (CHILDS; PADDOCK, 2007). 

Os vetores biológicos de R. rickettsi são carrapatos de diversos 

gêneros, incluindo Dermacentor, Rhipicephalus e Amblyomma. As bactérias 

infectam e se replicam em diferentes células dos carrapatos, como ovários, 

glândulas salivares, epitélio intestinal e hemocitos. A transmissão das riquettsias 

para os carrapatos ocorre via transovariana e transestadial, contribuindo para as 

infecções humanas (CHILDS; PADDOCK, 2007). 

R. rickettsii já foi isolada de diversas espécies de vertebrados, como 

cães; roedores (Microtus pennsylvanicus, M. pinetorum, Peromyscus leucopus); 

coelhos (Sigmodon hispidus), gambás (Didelphis virginiana); e esquilos 

(Spermophilus lateralis) (CHILDS e PADDOCK, 2007). No Brasil, espécies de 

carrapatos do gênero Amblyomma, como A. aureolatum e A. cajennense são os 

principais vetores desta bactéria. Ainda que espécies de carrapatos que são vetores 

biológicos de R. rickettsii tenham sido identificados em coprólitos (JOHNSON et al., 

2008), até então ainda não há achados antigos desta espécie de bactéria. 
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2.4 HELMINTOS ENCONTRADOS EM MATERIAL ARQUEOLÓGICO NA AMÉRICA 

DO NORTE 

 

2.4.1 Ascaris lumbricoides e Trichuris trichiura, e sua ocorrência nas Américas 

 

Análises de parasitos em material antigo do Novo Mundo geraram 

um paradoxo ao se confrontar com dados do Velho Mundo. A comparação entre as 

prevalências de Ascaris lumbricoides entre o Novo e o Velho Mundo apontaram que 

são mais baixas em amostras do Novo Mundo (quadro 1; REINHARD; PUCU DE 

ARAUJO, 2014).  
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Quadro 1. Amostras positivas para Ascaris lumbricoides em sítios arqueológicos das 

Américas do período pré-colombiano 

Datação Sítio Arqueológico País Referência 

840 ± 40 AP Ilha Adak Alasca Leles et al., 

2010 * 

8800 ± 60 AP Toca do Meio, Piauí Brasil Leles et al., 

2008 

8000 – 7000 AP Lapa Pequena, 

Minas Gerais 

Brasil Leles et al., 

2008 

3490± 120 AP Gruta do Gentio II, 

Minas Gerais 

Brasil Leles et al., 

2008 

3700-3490 a.C. British Columbia Canada Leles et al., 

2010 

3030 – 2900 AP Tulán, San Pedro de 

Atacama 

Chile Leles et al., 

2008 

322-177 a.C. Big Bone Cave, 

Tenessee 

Estados Unidos Reinhard, 2011 

570-290 a.C. Upper Salts Cave,  

Kentucky 

Estados Unidos Reinhard, 2011 

1075-1140 AD Antelope House, 

Arizona 

Estados Unidos Reinhard, 2011 

1100-1250 AD Elden Pueblo, 

Arizona  

Estados Unidos Reinhard, 2011 

1127 – 1207 AD AdakIsland, Alaska Estados Unidos Reinhard, 2011 

4227± 181 AP Vale Huarmey Peru Leles et al., 

2008 

725 AD Vale Alto de Inca Peru Leles et al., 

2010* 

* Dados retirados da revisão bibliográfica de Leles e cols. (2010). 
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Em relação a achados relativos a América do Norte e Sul, a baixa 

prevalência se evidencia ainda mais, se levarmos em conta o período anterior a 

colonização, já que não há muito material para análise relativo ao período colonial 

principalmente na América do Sul. Com a exceção de alguns sítios arqueológicos, 

achados de Ascaris lumbricoides ainda são raros, e a razão de sua baixa 

prevalência pode ser justificada pelo comportamento das populações, ambiente e 

preservação das amostras (GONÇALVES et al., 2003). Ademais, análises em 

material antigo mostram que a prevalência de T. trichiura é superior à de A. 

lumbricoides, porém ainda assim é rara (quadros 1 e 2; LELES et al., 2010 

REINHARD, 2011; JIMÉNEZ et al., 2012). 

A associação de A. lumbricoides e T. trichiura é comum, pois são 

geo-helmintos com meios de transmissão similares, pela ingestão de ovos 

embrionados presentes em alimentos, água e solo contaminados. Hábitos 

relacionados a má-higiene tem relação direta com a infecção por estes helmintos. 

Portanto, é comum de se encontrar ovos no ambiente dos dois parasitos associados, 

levando então a uma maior probabilidade de coinfecção no hospedeiro humano 

(LELES et al., 2010). 

Gonçalves et al. (2003) fizeram uma revisão dos achados de 

helmintos em material antigo. Destaca-se nesta revisão que a maior distribuição de 

ovos de A. lumbricoides é no Velho Mundo, especialmente durante o período 

Medieval. A grande prevalência dos ovos de A. lumbricoides se reflete em virtude da 

ausência de higiene sanitária e grande densidade populacional nas vilas medievais. 

Em relação aos achados de T. trichiura, os autores deste estudo observam uma 

maior frequência destes parasitos no período pré-Colombiano em relação aos 

achados de A. lumbricoides (Quadro 2).  
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Quadro 2. Amostras positivas para Trichuris trichiura em sítios arqueológicos das 

Américas do período pré-colombiano 

Datação Sítio Arqueológico País Referência 

600 AD La Cueva de Los 

Muertos Chiquitos, 

Durango 

México Jimenez et al., 

2012 

1100-1250 AD Elden Pueblo,  

Arizona 

Estados Unidos Reinhard, 2011 

8000-7000 AP Lapa Pequena,  

Minas Gerais 

Brasil Leles et al., 2010* 

4905 ± 85 AP; 

1325 ± 60 AP 

Boqueirão 

Soberbo, Minas  

Gerais 

Brasil Leles et al., 2010* 

4000-2000 AP Santa Elina, Mato 

Grosso 

Brasil Leles et al., 2010* 

3720-3978 AP Orejas de Burro 1 Argentina Leles et al., 2010* 

3490 ± 12; 

430± 70 AP 

Gruta do Gentio II, 

Minas Gerais 

Brasil Leles et al., 2010* 

1080 – 950 BC Tulán, San Pedro 

de Atacama 

Chile Leles et al., 2010* 

2000 AP Furna do Estrago, 

Piauí 

Brasil Leles et al., 2010* 

1000 AD Vale Huarmey Peru Leles et al., 2010* 

1020-1156 AD San Geronimo Peru Leles et al., 2010* 

Período intermédio 

tardio/ Inca 

Vale Lluta Chile Leles et al., 2010* 

725 AD Vale Alto de Ica Peru Leles et al., 2010* 

* Dados retirados da revisão bibliográfica de Leles et al. (2010) 
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Leles et al. (2010) além de revisarem trabalhos sobre achados 

antigos de A. lumbricoides e T. trichiura, também discutem a raridade da ocorrência 

de A. lumbricoides em amostras do Novo Mundo, e a maior frequência de T. 

trichiura. Na pesquisa é apontada a importância do diagnóstico molecular nas 

amostras negativas para A. lumbricoides por microscopia óptica. Por causa dos 

processos tafonômicos, os autores apontam que possivelmente há uma maior 

degradação dos ovos de A. lumbricoides quando comparado aos ovos de Trichuris 

sp. Portanto, ainda que a microscopia óptica possa ser negativa para a presença 

dos ovos de A. lumbricoides, a análise de DNA pode ser positiva. Ademais, os 

autores também sugerem que o comportamento de populações pré-históricas do 

Novo Mundo influenciava negativamente na carga parasitária de geo-helmintos: por 

exemplo, baixa taxa de infecção por solo contaminado por ovos, uso de terapias 

anti-helmínticas que levavam os ovos de A. lumbricoides a serem expelidos [por ex. 

ingestão de Sida sp. para o tratamento de sintomas de helmintos (TEIXEIRA-

SANTOS et al., 2015)], e baixa densidade populacional.  

Reinhard e Pucu de Araujo (2014) também abordaram as diferenças 

entre a primeira transição epidemiológica nas Américas e Europa por meio da 

análise paleoparasitológica. A primeira grande mudança epidemiológica ocorreu com 

a transição Neolítica, intensificação da agricultura e aumento do sedentarismo, 

comportamentos estes que acarretaram em um aumento da prevalência de parasitos 

nos humanos. Neste trabalho, os autores contestam se de fato houve uma transição 

epidemiológica nas populações pré-históricas do Novo Mundo baseado na baixa 

carga parasitária encontrada nas amostras, principalmente ao comparar com 

amostras do Velho Mundo. Um dos fatores que pode ter contribuído para a baixa 

prevalência destes geo-helmintos é o método de subsistência da América pré-

histórica, que não era composto por uma dependência de cultivos agrícolas e 

fertilização por fezes, como visto na Europa. Análises de cálculos dentários e 

coprólitos mostraram que grande parte da dieta do Sudeste do México, nordeste e 

costa do Brasil era composta por alimentos não cultivados, o que diminuía a 

probabilidade de infecção por alimento contaminado com ovos férteis de helmintos. 
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2.4.2 A ocorrência de Enterobius vermicularis em populações antigas no Novo 

Mundo 

Embora os achados citados anteriormente relacionados a quase 

ausência de A. lumbricoides e T. trichiura tenham levado a possível hipótese que a 

primeira transição epidemiológica na América pré-Colombiana não tenha ocorrido, 

os achados de oxiurídeos (Enterobius vermicularis) refutam esta hipótese. Há pelo 

menos cinco décadas estudos arqueológicos no oeste da América do Norte têm 

mostrado uma grande prevalência de E. vermicularis em coprólitos de sítios do 

período agrícola (SAMUELS, 1965; FRY e HALL, 1969; FRY, 1977; REINHARD et al. 

2016; CAMACHO & REINHARD, no prelo).  

Enterobius vermicularis é um parasito específico da espécie humana 

que não necessita do solo para completar o seu ciclo de vida, podendo completá-lo 

no próprio hospedeiro. Existem duas formas de infecção: hetero-infecção e auto-

infecção. A hetero-infecção é caracterizada pela transmissão do parasito de um 

hospedeiro a outro, pelo meio da inalação e/ou ingestão de ovos através de fômites; 

e também pela transmissão direta de um indivíduo a outro por meio de 

contaminação com os ovos do parasito; por ex. o contato com mãos contaminadas 

com ovos. A auto-infecção é a reinfecção com ovos procedentes do mesmo 

indivíduo. A hetero-infecção mediante ingestão e/ou inalação dos ovos é mais 

comum entre pessoas que dividem o mesmo ambiente (REY, 2008). 

No contexto moderno a infecção por este parasito é caracterizada 

por altas prevalências (até 50%) em crianças em idade escolar e trabalhadores de 

escolas e creches (MORROW e REINHARD, 2018). Em relação a achados 

paleoparasitológicos de E. vermicularis, o mais antigo é datado de 10.200 anos atrás, 

encontrado no sítio arqueológico Danger Cave, Utah, Estados Unidos (MORROW e 

REINHARD, 2018). 

No que se concerne a alta prevalência de oxiurídeos em sítios 

arqueológicos da América do Norte, Hugot et al. (1999) identificaram em sítios 

arqueológicos que correspondem a vilas construídas em cavernas uma maior 

prevalência quando comparado com sítios abertos. Os sítios com maior índice 

populacional e construídos em cavernas tinham a maior prevalência, quando 

comparado a outros. Locais fechados e um maior índice populacional levam a 
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aglomeração dos indivíduos em um mesmo ambiente, e consequentemente 

aumentam a capacidade de transmissão dos parasitos. Os autores levantaram a 

hipótese de que a possibilidade da transmissão por inalação era agravada em 

ambientes muito aglomerados, principalmente nas cavernas.  

Por conta de sua alta prevalência em sítios norte-americanos, os 

oxiurídeos foram alvo de interesse em estudos paleoparasitológicos da região. 

Análises pato-ecológicas mostraram que ao comparar amostras de sítios de 

caçadores coletores com sítios agrícolas, há uma discrepância nos resultados, com 

uma prevalência de 18% em sítios agrícolas versus 1,5% em sítios de caçadores-

coletores (REINHARD et al., 2016). 

Reinhard et al. (2016) avaliaram a distribuição de E. vermicularis na 

América pré-histórica, por meio da análise de amostras do oeste dos EUA, centro do 

México, regiões norte e central do Peru, norte do Chile, e nordeste brasileiro; e 

também foram incluídos resultados provenientes de outros estudos (quadro 3). Os 

autores constataram que para amostras provenientes da América do Norte do 

período arcaico há uma baixa prevalência, quando comparado ao período agrícola 

com datação após 1.600 anos atrás, onde a prevalência se torna de moderada a alta. 

Os autores hipotetizam que possivelmente em razão do aglomeramento e 

sedentarismo há um aumento na prevalência destes parasitos. Em relação às 

amostras sul americanas, somente aquelas provenientes do Peru e Chile foram 

positivas, em contraste somente há uma amostra do Brasil positiva para E. 

vermicularis que foi descrito em um coprólito humano datado de 1985 a.C. 

encontrado no sítio arqueológico Morro Furado, Bahia (LINO et al., 2018). 
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Quadro 3. Amostras positivas para E. vermicularis no Novo Mundo (dados retirados 

de Reinhard et al., 2016) 

Datação  Sítio Arqueológico País 

10.200-9.000 AP Danger Cave, 

Utah 

Estados Unidos da América 

1.400; 925;  

860AP 

Antelope House, 

Arizona 

Estados Unidos da América 

6.750-8.250 AP Dirty Shame 

Shelter, Oregon 

Estados Unidos da América  

“Puebloan” Canyon del 

Muerto, Arizona 

Estados Unidos da América  

5.960; 3.200;  

1.600 AP 

Hogup Cave, Utah  Estados Unidos da América  

4.730-4.130 AP Los Gavilanes,  Peru 

4.100-2.600 AP Hinds Cave, Texas  Estados Unidos da América 

1985 a. C. Morro Furado, 

 Bahia 

Brasil 

2.400-1.200 AP Caserones Chile 

2.300 AP Mono  Peru 

2.200 AP Big Bone Cave, 

Tennessee  

Estados Unidos da América  

2.050-1.775 AP Turkey Pen Cave, 

Utah  

Estados Unidos da América  

1.500-800 AP Cly’e'sCavern, 

Utah  

Estados Unidos da América  

1.400 A.P. Rio Zape, 

Durango, México  

México 

1.150-534 AP Chiribaya Alta  Peru 

1.100 AP Antelope Cave, 

Arizona 

Estados Unidos da América  

1.080-980 AP Pueblo Bonito, 

Novo México  

Estados Unidos da América  
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Quadro 3 (continuação). Amostras positivas para E. vermicularis no Novo Mundo 

(dados retirados de Reinhard et al., 2016) 

Datação  Sítio Arqueológico País 

1.000-800 AP Mesa Verde, 

Colorado  

Estados Unidos da América  

950-850 AP Bighorn Sheep 

Ruin 

Estados Unidos da América  

900-750 AP Salmon Ruin, 

Novo México  

Estados Unidos da América  

880-750 AP Tulán Chile 

750-700 AP Inscription House, 

Arizona  

Estados Unidos da América  

700-500 AP Lluta Valley  Chile 

475 AP Qilakitsoq Groelândia 

400 AP Sacrafice Argentina 

Vários períodos 

pré-históricos 

Antofogasta Chile 
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2.4.3 Toxocara sp. em populações antigas 

 

Pode-se considerar que a maioria dos parasitos de humanos podem 

ter sido adquiridos de hospedeiros não-primatas, sendo consequência de hábitos 

ecológicos característicos dos humanos, como por exemplo habitar diversos nichos 

distintos e ter diversos padrões de hábitos comportamentais, o que leva os parasitos 

a ocuparem novos hospedeiros, levando ao ‘host switching’ (HUGOT et al., 1999). 

Toxocara canis é um parasito que tem como hospedeiro canídeos, 

como cães, raposas, lobos e coiotes, e menos comumente, gatos (MACPHERSON, 

2013). É uma zoonose de importância para saúde coletiva, com maior prevalência 

nos trópicos e subtrópicos. Existem diversos tipos de transmissão de T. canis; a 

transmissão vertical é caracterizada pela via transplacentária ou transmamária em 

cães, e a transmissão horizontal que ocorre pela ingestão de ovos embrionados ou 

das larvas em hospedeiros paratênicos vertebrados ou invertebrados (REY, 2008; 

MACPHERSON, 2013). 

A toxocaríase é uma parasitose causada mais comumente pela 

espécie Toxocara canis, sendo menos frequente a infecção por Toxocara cati. A 

ingestão dos ovos embrionados contendo larvas do terceiro estádio leva a sua 

eclosão no intestino delgado, liberando as larvas. Em um hospedeiro acidental, no 

caso do homem, as larvas podem invadir a mucosa, entrando na circulação venosa 

indo parar no fígado, coração e pulmões, levando a lesões como um granuloma 

alérgico (REY, 2008). 

Em relação a achados paleoparasitológicos a maior parte tem sido 

encontrada no Velho Mundo, em depósitos de cavernas, do período Pleistoceno no 

sítio Menez-Dregan na França (BOUCHET et al., 2003) e em coprólitos de uma 

hiena extinta (Pachycrocuta brevirostris) no Paquistão (PERRI et al., 2017). Em 

relação a achados em contexto com enterramentos humanos, Vizgalov et al., 20131( 

apud SERDYUK, 2018) encontrou ovos de Toxocara canis em um enterramento do 

século XVII, em Mangezeya, norte da Sibéria. Sianto et al. (2017) encontraram ovos 

de Toxocara sp. associados a um enterramento humano datado do século XVIII em 

um convento franciscano em Lisboa, Portugal. 
 

1 Vizgalov GP, Kardash AV, Kosintse PA, Lobanova TV. Historical ecology of the population of the 
north of Western Siberia. Nefteyugansk. Russian Federation. AMB Yekaterinburg. 2013. 
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Na América do Sul, ovos de Toxocara sp. foram encontrados em 

coprólitos de canídeos associados a cultura Chiribaya no Peru (RICHARDSON et al., 

2012), e em coprólitos de felinos datados de até 9 mil anos atrás do nordeste 

brasileiro (SIANTO et al., 2014). Análise paleoparasitológica de coprólitos 

provenientes da Patagônia, datados do início do período do Holoceno, revelaram em 

uma amostra de coprólito um ovo compatível com Toxocara sp. (FUGASSA et al., 

2010). Entretanto, como havia somente um ovo na amostra, o diagnóstico não foi 

confirmado. 
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3. OBJETIVOS 

 

Verificar a presença de artrópodes, parasitos transmitidos por 

vetores e helmintos em material antigo. 

 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

3.1.1  Recuperar DNA de artrópodes do gênero Rhodnius e das espécies 

Panstrongylus megistus, Rhipicephalus sanguineus, e Pediculus humanus 

capitis, através de modelo experimental; 

3.1.2 Identificar, por análises moleculares, a presença de triatomíneos em 

coprólitos da América do Sul; 

3.1.3 Identificar DNA de Trypanosoma cruzi, Rickettsia rickettsii e Yersinia pestis 

em amostras ósseas de sítios arqueológicos do Brasil, por meio de 

diagnóstico molecular; 

3.1.4 Identificar morfologicamente a presença de artrópodes, helmintos e 

microvestígios em amostras de coprólitos e sedimento provenientes de sítios 

da América do Norte. 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1 DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE ARTRÓPODES EM MODELOS 

EXPERIMENTAIS 

 

No intuito de padronizar ensaios moleculares para detecção de 

artrópodes em coprólitos, ensaios experimentais foram realizados com amostras 

modernas.  

 

4.1.1 Ensaio Experimental com Material Moderno 

 

➢ Amostras 

 

Para este estudo experimental utilizamos as seguintes amostras: (1) 

fezes e sangue de um felino (CEUA número 944); (2) Pediculus humanus capitis 

(n=5); (3) Rhipicephalus sanguineus (n=5); (4) Panstrongylus megistus (n=2); (5) 

Rhodnius sp. (n=2). As amostras de artrópodes foram cedidas pelo laboratório de 

Hantaviroses e Rickettsioses, Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, RJ e pela 

Coleção da Disciplina de Parasitologia da UFF, Niterói e armazenados na geladeira 

sem nenhum conservante. O sangue do felino foi retirado por médica veterinária em 

clínica particular (Bethânia Bastos, CRMV: 9548) e testado no laboratório de 

Hantaviroses e Rickettsioses, Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, RJ para a 

verificação da presença de infecções transmitidas por artrópodes e outras que se 

fizeram necessárias para esta pesquisa (Rickettsia rickettsii e Coxiella Burnetti) e 

para o Laboratório de Hantaviroses e Rickettsioses, Instituto Oswaldo Cruz, Fiocruz. 

Após a verificação de que o resultado do exame de sangue foi negativo para os 

agentes etiológicos testados, deu-se continuidade ao experimento com as fezes do 

animal. As fezes foram utilizadas para a confecção dos coprólitos experimentais 

para pesquisa de artrópodes e, portanto, era importante assegurar que o animal não 

apresentava as infecções estudadas, assim como para os artrópodes de interesse. 

Como o intuito era análise molecular, as fezes foram testadas para a presença dos 

artrópodes com os respectivos alvos, não sendo necessária a análise microscópica. 
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➢ Preparo e Desenho do Modelo Experimental 

 

O modelo experimental foi dividido em duas etapas: 1) amostras 

frescas; 2) amostras dessecadas.  

A extração de DNA foi realizada de acordo com o protocolo utilizado 

pelo grupo de pesquisa para coprólitos (LELES et al., 2016) e a PCR padronizada 

para ambos os tipos de amostras, tanto frescas quanto dessecadas (figura 1). 

 

 

Figura 1. Diagrama do desenho experimental deste estudo.  

Legenda: (1) amostras individuais frescas, controles positivos (artrópodes) e 

negativo (fezes); (2) amostras individuais dessecadas, controles positivos e 

negativo; (3) coprólito experimental (artrópodes misturados as fezes e dessecados 

juntos) 

 

4.1.1.1 Amostras frescas  

 

Nesta primeira etapa foram utilizadas 200µg de fezes de felino, 

coletadas no mesmo dia e armazenadas em geladeira. Os artrópodes (Pediculus 
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humanus capitis (n=1); Rhipicephalus sanguineus (n=1); Panstrongylus megistus 

(n=1)) foram previamente identificados morfologicamente com chaves da literatura 

(SERRA-FREIRE e PINTO DE MELLO, 2006) e armazenados em geladeira até a 

extração de DNA.  

 

4.1.1.2 Amostras dessecadas 

 

Controles positivos e negativo foram sujeitos ao processo de 

dessecamento em temperatura de 42ºC pelo período de um mês, de acordo com 

Confalonieri et al. (1985). Um espécime de cada artrópode: Panstrongylus megistus 

(n=1); Rhipicephalus sanguineus (n=1), Pediculus humanus capitis (n=1); Rhodnius 

sp (n=1); e uma amostra de fezes sem artrópodes (200µg) foram colocados dentro 

de um microtubo de 2 mL e pesados a cada 3 dias até a dessecação completa. 

 

4.1.1.3  Preparo dos coprólitos experimentais com artrópodes 

 

Para a preparação dos coprólitos experimentais, fezes foram 

pesadas (200 µg) e armazenadas em tubo de 2 ml junto com um espécime de cada 

artrópode. Devido ao uso do primer TRIF/TRIR e LRN13393 e LRJ12966 que 

amplificam ambas espécies de triatomíneos na mesma altura, optamos por preparar 

um com Panstrongylus megistus e outro com Rhodnius sp. (figura 2): 

i. Coprólito 1*: preparado com espécimes inteiros de P.h. capitis 

(n=1) e R. sanguineus (n=1), e a cabeça de P. megistus(n=1).  

ii. Coprólito 2*: preparado com cabeça de Rhodnius sp. (n=1); e 

espécimes inteiros de P.h. capitis (n=1) e R. sanguineus (n=1). 

*Dado o tamanho de P. megistus (26-34mm) e Rhodnius sp. 

(~15mm) decidimos por colocar somente a cabeça de cada um dos insetos em um 

coprólito dos artrópodes “inteiros”.  

iii.  Coprólito 3: preparado com partes do tórax e abdôme de P. 

megistus (n=1); P.h. capitis (n=1); e R. sanguineus (n=1). 

iv. Coprólito 4: preparado com partes do tórax e abdôme de 

Rhodnius sp. (n=1); P.h. capitis (n=1); e R. sanguineus (n=1). 
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v. Coprólito 5**: preparado com patas de P. megistus (n=1); P. h. 

capitis (n=3); e R. sanguineus (n=4). 

vi. Coprólito 6**: preparado com patas de Rhodnius sp. (n=1); P. h. 

capitis (n=3); e R. sanguineus (n=4). 

** o tamanho das patas dos triatomíneos é maior que as patas dos 

outros artrópodes, portanto optamos por adicionar uma quantidade maior de patas 

dos outros espécimes. 

Estes coprólitos foram preparados com o peso similar. Cada amostra 

foi pesada periodicamente a cada 3 dias, até não haver mais perda de peso (figura 

2). O período total que os coprólitos e artrópodes ficaram na estufa foi de um mês. 

 

 

Figura 2: Esquema para confecção de coprólitos experimentais 
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4.1.2 Extração de DNA  

 

4.1.2.1 Extração de DNA de controles positivos (artrópodes) e negativo (fezes 

frescas), utilizando o kit QIAmp® Fast DNA Stool Mini-Kit (Qiagen).  

 

Neste passo foi extraído o DNA de cada artrópode individualmente, 

além das fezes frescas de um felino. Neste último caso, a intenção era atestar que 

de fato as fezes dos felinos eram negativas para os artrópodes de interesse. Todas 

as amostras de artrópodes tiveram o mesmo pré- tratamento de choque térmico, em 

que se adicionou Nitrogênio Líquido, até cobrir toda a amostra. Os artrópodes foram 

macerados junto com o Nitrogênio Líquido. As fezes não sofreram o pré tratamento, 

por causa da dificuldade de se macerar após o congelamento. Após o pré-

tratamento adicionou-se 200 µl de água nuclease-free. Em seguida, todas as 

amostras foram submetidas ao protocolo de extração descrito pelo fabricante do kit, 

com algumas alterações descritas a seguir: durante a etapa da digestão com 

Proteinase K cada amostra ficou incubando pelo período de duas horas a 70ºC. 

Para a extração foi feito um controle negativo com água nuclease free para se 

verificar se houve presença de contaminação durante a extração de DNA. 

 

4.1.2.2 Extração de DNA de controles positivos e negativos dessecados e coprólitos 

experimentais, utilizando o kit QIAmp® Fast DNA StoolMiniKit (Qiagen). 

 

Extraiu-se o DNA de cada controle positivo e negativo dessecado e 

dos coprólitos experimentais nº 1 e nº 3. Deve-se salientar que o DNA dos coprólitos 

foi extraído em períodos distintos (um mês), no laboratório de Biologia Molecular de 

Parasitos, Instituto Biomédico, UFF.  

Como relatado anteriormente, em consequência da dificuldade de se 

macerar amostras congeladas optou-se por somente submeter os artrópodes ao 

choque térmico com nitrogênio líquido. Os coprólitos experimentais não foram 

submetidos ao choque térmico. Cada amostra dessecada foi macerada em cadinho 

com auxílio de pistilos autoclavados. Em seguida, todas as amostras foram 
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submetidas ao protocolo de extração descrito pelo fabricante do kit, com ligeiras 

modificações, descritas abaixo: 

Adicionou-se 200 µl de água nuclease-free em cada uma das 

amostras. Durante a etapa da digestão com Proteinase K cada amostra ficou 

incubando pelo período de duas horas a 70ºC. Para a extração foi feito um controle 

negativo com água nuclease free, a fim de se verificar se houve presença de 

contaminação durante a extração de DNA. 

 

4.1.3 Teste de Inibição 

 

Como mencionado anteriormente, amostras que são submetidas a 

processos tafonômicos podem ter a presença de inibidores que atuam no 

funcionamento da enzima Taq polimerase, podendo inativá-la. Fezes contém 

inúmeros inibidores, e com o intuito de se verificar a possibilidade de amplificação do 

DNA das fezes frescas e dessecadas, optamos por utilizar como alvo o primer 

PCcytBF/R que amplifica um fragmento da região do citocromo B presente em 

células de felinos, já que provavelmente haveria maior abundância de DNA do 

hospedeiro (sequências dos primers no quadro 4, condições no quadro 5 e ciclagem 

no quadro 6).  

No caso de inibição da amplificação, purificamos o DNA extraído 

com o kit Wizard SV Gel and PCR clean-up system® (PROMEGA). No caso das 

amostras ainda se apresentarem inibidas, foi realizada diluição do DNA de 1:20. 

Para diluição colocou-se 1µl do DNA total com 19µl de água nuclease free. 

 

4.1.4  Reação em Cadeia de Polimerase  

 

4.1.4.1 PCR convencional com amostras frescas 

 

DNA extraído do controle negativo das fezes sem artrópodes, 

controles positivos de artrópodes e o negativo de extração foram submetidos a 

reação de PCR convencional, com os seguintes alvos: para Pediculus h. capitis, foi 

testado o alvo PhND4 F1/R1 específico para Pediculus humanus humanus; P. 
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megistus e Rhodnius sp., alvo TRIF/TRIR e LRN13393/ LRJ12966 para detecção de 

diferentes espécies de triatomíneos; e R. sanguineus, alvo 16S+1/16S-1 para 

detecção de carrapatos da família Ixodidae. Os alvos foram testados no DNA 

extraído das fezes do felino (quadro 4 e 5). A ciclagem utilizada para os primers está 

descrita no quadro 6. 

Em alguns casos, além do controle negativo da PCR nas reações, 

também foi utilizado o controle negativo do mix da PCR, um controle da Capela onde 

se realiza o mix da PCR com água nuclease free para verificar se os reagentes 

utilizados estavam contaminados. 

 

4.1.4.2 PCR nested com amostras de piolhos frescos 

 

Os primers PhND4R2/F2 amplificam um fragmento de 68 pb do 

produto da PCR dos alvos PhND4R1/F1, e foram testados com o produto da PCR 

convencional de P. h. capitis. 
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Quadro 4. Alvos e primers utilizados para detecção de artrópodes no ensaio experimental 

Legenda: * Nested - PCR 

 

Organismo Primer 

utilizado 

Sequência Região Tamanho 

do 

produto 

(pb) 

Referência 

bibliográfica 

Pediculus 

humanus 

humanus 

PhND4F1 5’TTGTTGTGCTTTTGACTTCTTG3’ ND4 168 RAOULT et 

al. 2006 PhND4R1 5’CCCTGATTTGAAGTATTAAAGAAACTC3’ 

PhND4F2* 5’GAATTTCCTTATTTGTTTAGC3’ ND4 

 

64 

PhND4R2* 5’CCGAAATAAGAGCCCGT3’ 

Família 

Ixodidae 

16S+1 5’CCGGTCTGAACTCAGATCAAGT3’ 16S rRNA ~ 400 MANGOLD 

et al. 1998 
16S-1 5’GCTCAATGATTTTTTAAATTGCTG3’ 

Triatominae TRIF 5’GGTGTAACTGGCATGTCGCG3’ 18Sr RNA 102 CASCARDO, 

2017 
TRIR 5’CGGCCAACGGAAGTACACAC3’ 

LRN13393 5’C(G/A) CCTGTTTAACAAAAACAT3’ Subunidade 

mitocondrial 

ribossomal 

RNA 

(mtlsurRNA) 

~ 450 LYMAN et 

al., 1999 

LRJ12966 

 

5’AAAAAAATTACGCTGTTATCCCTAAAGTAA3’ 
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Quadro 4 (continuação). Alvos e primers utilizados para detecção de artrópodes no ensaio experimental 

 

 

 

 

 

 

Legenda: * Nested - PCR 

Organismo Primer 

utilizado 

Sequência Região Tamanho do 

produto (pb) 

Referência 

bibliográfica 

Felino PCCytBF 5’-TGCAATCCTCCGATCCATCCCCA-3’ Citocromo 

B 

 

204 FRÍAS, 2013 

PCCytBR 5’-GGATGTTCTACGGGTTGGCCGC-3’ 
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Quadro 5. Condição da PCR utilizada no estudo experimental em artrópodes e coprólitos experimentais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: * Nested - PCR 

Organismos Primer utilizado Reagentes (Volume final 50 µl) Região Referência 

bibliográfica 

Pediculus 

humanus 

humanus 

PhND4F1 Tampão [1X] 5 µl; MgCl2 [2mM] 

2 µl; dNTPs [0,2mM] 1 µl; 

Primers [200ng cada alvo] 2 µl 

cada; Taq platinum [2,5U] 0,5 

µl; DNA 5 µl 

ND4 RAOULT et al. 

2006 

 PhND4R1 

PhND4F2* Tampão [1X] 5 µl; MgCl2 [2mM] 

2 µl; dNTPs [0,2mM] 1 µl; 

Primers [100ng cada alvo] 1µl 

cada; Taq platinum [2,0 U] 0,4 

µl; Amplicon 3µl 

ND4 

 

PhND4R2* 
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Quadro 5 (continuação). Condição da PCR utilizada no estudo experimental em artrópodes e coprólitos experimentais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organismos Primer 
utilizado 

Reagentes (Volume final 50 µl) Região Referência 
bibliográfica 

Triatominae TRIF Tampão [1X] 5 µl; MgCl2 [2mM] 2 µl; dNTPs 
[0,2mM] 1 µl; Primers [200ng cada alvo] 2 µl 
cada; Taq platinum [2,5U] 0,5 µl; DNA 5 µl 

18Sr RNA CASCARDO, 2017 
 

TRIR 

LRN13393 Tampão [1X] 5 µl; MgCl2 [3mM] 3 µl; dNTPs 
[0,2mM] 1 µl; Primers [200ng cada alvo] 2 µl 
cada; Taq platinum [2,5U] 1,5 µl; DNA 6 µl 

Subunidade 
mitocondrial 
ribossomal 
RNA 
(mtlsurRNA) 

LYMAN 
et al., 1999 

LRJ12966 

Família 
Ixodidae 

16S+1 Tampão [1X] 5 µl; MgCl2 [3mM] 3 µl; dNTPs 
[0,2mM] 1 µl; Primers [200ng cada alvo] 2 µl 
cada; Taq platinum [2,5U] 0,5 µl; DNA 5 µl 

16Sr DNA MANGOLD et al., 
1998 

16S-1 

Felino PCCytBF Tampão [1X] 5 µl; MgCl2 [2mM] 2 µl; dNTPs 
[0,2mM] 1 µl; Primers [200ng cada alvo] 2 µl 
cada; Taq platinum [2,5U] 0,5 µl; DNA 5 µl 

Citocromo B 
 

FRÍAS, 2013 

PCCytBR 
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Quadro 6- Ciclagem utilizada para cada um dos primers empregados no estudo experimental 

Legenda: * Nested - PCR 

 

Primer Ciclagem Referência 

PhND4F1 
3’95ºC; 44 ciclos [30’’95ºC, 30’’58ºC, 90’’72ºC]; 7’72ºC 

RAOULT et al. 

2006 

PhND4R1 

PhND4F2* 
5’94ºC; 35 ciclos [20’’94ºC; 20’’48ºC; 20’’ 72ºC]; 7’72ºC 

PhND4R2* 

TRIF 
5’94ºC; 45 ciclos [20’’94ºC, 20’’60ºC, 30’’72ºC]; 7’72ºC 

CASCARDO, 

2017 TRIR 

16S+1 3’94ºC; 10 ciclos [30’’94ºC; 30’’48ºC; 40’’72ºC]; 15 ciclos [30’’94ºC; 30’’50ºC; 

40’’72ºC]; 10 ciclos [30’’94ºC; 30’’55ºC; 40’’72ºC]; 7’72ºC 

MANGOLD et al. 

1998 16S-1 

LRN13393 5’94ºC; 16 ciclos [30’’94ºC; 30’’52ºC; 1’-2’ 72ºC]; 21 ciclos [30’’94ºC; 30’’55ºC; 1’-

2’72ºC]; 7’72ºC 

LYMAN et al., 

1999 LRJ12966 

PCCytB F 

5’94ºC; 40 ciclos [20’’94ºC, 20’’60ºC, 30’’72ºC]; 7’72ºC FRÍAS, 2013 
PCCytBR 
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4.1.4.3 PCR convencional com amostras dessecadas 

 

DNA extraído de controles negativos (fezes dessecadas sem 

artrópodes), positivos (artrópodes dessecados), e o negativo de extração foram 

submetidos a reação de PCR convencional, com os seguintes alvos: para Pediculus 

h. capitis, alvo PhND4 F1/R1; P. megistus e Rhodnius sp., alvo TRIF/TRIR e 

LRN13393/ LRJ12966; e R. sanguineus, alvo 16S+1/16S-1. Também foram testados 

em P. megistus dessecado o par de primers LRN13393 e LRJ12966, (alvos e 

condições nos quadros 4 e 5; ciclagem no quadro 6).  

Realizamos uma PCR convencional para cada alvo de artrópode 

presente nos coprólitos experimentais: Pediculus humanus capitis: PhND4 R1/F1; 

Triatominae in house: TRIR/TRIF; Triatominae: LRN13393/ LRJ12966; Ixodidae:16S 

+1/16S-1 (figura 3). Os controles dessecados e os coprólitos experimentais também 

foram submetidos a nested PCR com os pares de primers PhND4 R2/F2 para 

amplificação de P. h. capitis. 

Cada uma das etapas do processo metodológico aplicado no modelo 

experimental pode ser observada na figura 3. 
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Figura 3. Síntese do modelo experimental aplicado nas amostras de fezes e 

artrópodes 

 

4.2  ENSAIOS MOLECULARES EM AMOSTRAS ANTIGAS 

 

➢ Descrição Das Amostras Antigas e Sítios Arqueológicos 

 

Todas as amostras antigas utilizadas neste estudo foram 

identificadas previamente por arqueólogos como sendo de origem humana, e 

depositadas em coleções científicas. A maior parte das amostras analisadas já 

tiveram o DNA previamente extraído e analisado para a presença de outros 

parasitos em outros estudos (FRÍAS, 2011; NOVO, 2015). No entanto, pela sua 

raridade e concomitantemente seu esgotamento, um dos critérios de escolha das 

amostras foi ter o DNA previamente extraído. Referente a escolha dos parasitos a 

serem analisados nestas amostras, a escolha das respectivas amostras para serem 
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testadas com cada parasito, neste estudo, foi de acordo com a localização dos sítios, 

histórico dos agentes etiológicos, ocorrência dos parasitos, e a datação de cada uma 

das amostras. 

As informações referentes ao código da amostra, sítio arqueológico 

e datação estão detalhadas nos quadros 7 e 8. Algumas amostras ósseas com o 

DNA previamente extraído não tiveram uma descrição detalhada tendo somente sido 

descritas como amostras ósseas. Por motivo das amostras serem provenientes de 

diferentes sítios arqueológicos daremos uma breve descrição de cada sítio para o 

contexto da análise. 
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Quadro 7. Amostras antigas ósseas e de tecido com o DNA já extraído utilizado neste estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: S.I – Sem informação; *Código na Coleção Paleoparasitológica e de Fezes Recentes de Animais Luiz Fernando Ferreira 

(Fiocruz/ CPFERA); +Número da amostra usado na pesquisa prévia (NOVO, 2015) 

Nº Código da amostra Sítio Arqueológico Datação Tipo 

1 A1268* Sítio Justino, Sergipe, 

Brasil 

4380 ± 3200 A.P. Amostra óssea 

2 A1269* Amostra óssea 

3 A1270* Amostra óssea 

4 A1271* Amostra óssea 

5 A1272* Amostra óssea 

6 A1273*   Amostra óssea 

7 A1274* Amostra óssea 

8 A1278* Sítio São José, Sergipe, 

Brasil 

S.I. Amostra óssea 

9 A1279 (A)* S.I. Amostra óssea 

10 A1279 (B)* S.I. Amostra óssea 

11 A1280* 4380 ± 3200 A.P. Tecido 

12 A1281* 5570 ± 4380 A.P. Tecido 

13 A1282* S.I. Amostra óssea 

14 A1283* S.I. Amostra óssea 
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Quadro 7 (continuação). Amostras antigas ósseas e de tecido com o DNA já extraído utilizado neste estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: S.I – Sem informação; *Código na Coleção Paleoparasitológica e de Fezes Recentes de Animais Luiz Fernando Ferreira 

(Fiocruz/ CPFERA); +Número da amostra usado na pesquisa prévia (NOVO, 2015) 

 

Nº 

Código da 

Amostra 

Sítio Arqueológico Datação Tipo 

15 SJ1+ Sítio Funerário Igreja São 

Gonçalo Garcia, no Rio de 

Janeiro, RJ 

 

 

 

Final século XVIII - 1850 

 

 

 

 

Indicador 

16 SJ2+ Indicador 

17 SJ3+ Falange Radial Mão Direita 

18 SJ4+ Costela 

19 SJ5+ Metacarpo 

20 SJ6+ Falange do Indicador 

21 SJ7+ Metacarpo mão esquerda 

22 SJ8+ Falange Proximal do Indicador 

mão esquerda 
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Quadro 8. Amostras de ossos que foram submetidas à extração de DNA 

Nº Código da 

Amostra 

Sítio Arqueológico Datação Tipo 

1 *B1.1 Sítio Funerário Igreja São Gonçalo 

Garcia, no Rio de Janeiro, RJ 

Final século XVIII - 1850 Falange radial 

mão direita 

2 *D1.1 Sítio Funerário Igreja São Gonçalo 

Garcia, no Rio de Janeiro, RJ 

Final século XVIII - 1850 Costela 

3 *F1.1 Sítio Funerário Igreja São Gonçalo 

Garcia, no Rio de Janeiro, RJ 

Final século XVIII - 1850 Metacarpo 

4 *G1.1 Sítio Funerário Igreja São Gonçalo 

Garcia, no Rio de Janeiro, RJ 

Final século XVIII - 1850 Falange proximal 

mão esquerda 

5 **A2826 Sítio Toca do Enoque, Serra das 

Confusões, Piauí, PI 

7570 - 6960 A.P. Costela 

Legenda: * Número da amostra usado na pesquisa prévia (Novo, 2015), ** Código na Coleção Paleoparasitológica e de 

Fezes Recentes de Animais Luiz Fernando Ferreira (Fiocruz/ CPFERA) 
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4.2.1 Sítios Arqueológicos na América do Sul 

 

4.2.1.1 Sítio Justino, Sergipe, Brasil 

 

O sítio Justino foi escavado durante o Salvamento Arqueológico de 

Xingó e é caracterizado como uma necrópole formada por quatro cemitérios 

(VERGNE, 2007).  

O sítio se localiza em uma fronteira geológica delimitada por uma 

planície pré-cambriana do São Francisco, cortada por uma bacia sedimentar da 

Formação Tacaratu (VERGNE, 2007). 

De acordo com registros arqueológicos, os grupos humanos que 

habitavam a região do sítio Justino praticavam rituais funerários em áreas 

previamente estabelecidas. As amostras analisadas neste estudo são provenientes 

do cemitério C, datado entre 5570 ± 70 A.P. e 4380 ± 70 A.P. Os humanos que 

ocupavam este sítio representam a transição entre ocupações pré-cerâmicas e 

cerâmicas, que caracteriza os tipos de sepultamentos e remanescentes culturais 

representados por peças líticas, vasilhames cerâmicos, conchas, e restos 

alimentares (VERGNE, 2007). 

 

4.2.1.2 Sítio São José, Sergipe, Brasil 

 

O sítio arqueológico São José está localizado na fazenda São José, 

município de Delmiro Gouveia, na divisa dos estados de Alagoas e Sergipe, às 

margens do rio São Francisco. No sítio São José foi evidenciado o uso de conchas 

enquanto acompanhamento funerário sem manipulação. As ocupações deste sítio 

são datadas de 3.500 ± 110 e 4140 ± 90 A.P (SANTOS, 2007).  

De acordo com estudos arqueológicos a ocupação da região de 

Xingó, que engloba os sítios Justino e São José se iniciou com a fundação da aldeia 

do Justino em 5570 ± A.P. e após 1.400 anos o sítio São José foi ocupado. Durante 

a escavação foram encontrados 437 fragmentos cerâmicos, vestígios líticos, carvão, 

restos ósseos e outros vestígios (SANTOS, 2007). 
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4.2.1.3 Sítio Funerário Igreja São Gonçalo Garcia, Rio de Janeiro, Brasil 

 

A Igreja São Gonçalo Garcia foi inaugurada em 1761 e, após a 

demolição da igreja da Irmandade de São Jorge, elas se juntaram em 1854. O 

espaço da igreja compõe atualmente a área da Biblioteca Pública do estado do Rio 

de Janeiro, atualmente a Biblioteca Parque – BPE (NASCIMENTO CAMPOS; 

GRANATO, 2015). 

Nas escavações foram evidenciados seis enterramentos primários e 

um secundário, com um número mínimo de 27 adultos e 5 crianças, no limite do 

cemitério e do terreno original da igreja São Gonçalo Garcia. Também foram 

identificados, através da análise de documentos, o total de 116 escravizados 

africanos, 32 forros e 14 livres, sepultados entre 1791 e 1849 nos enterramentos da 

parte externa da igreja (NASCIMENTO CAMPOS; GRANATO, 2015). 

 

4.2.1.4 Sítio Toca do Enoque, Serra das Confusões, Piauí, Brasil 

 

O sítio arqueológico Toca do Enoque está localizado no Parque 

Nacional da Serra das Confusões, no município de Guaridas, Piauí. Geologicamente 

é formado por um paredão de arenito, com 60 metros de comprimento e 10 m de 

altura. Suas coordenadas são 43º55’625" LW – 09º14’653" LS. Foram realizadas 

três escavações deste sítio, nos anos de 2008 e 2009 (GUIDON; DA LUZ, 2009). 

Nas escavações foram encontrados sepultamentos, divididos em 

sepultamentos 1 e 2. Apesar da amostra deste estudo não ter datação precisa, o 

conjunto de sepultamentos foi datado entre 7570 e 6960 A.P. O total de indivíduos 

escavados foi de dezessete, com a maior parte de crianças jovens em contexto com 

material funerário variado, como colares de dentes de felinos e canídeos, pingentes 

de metatarsos de cervídeos, placas de tartaruga e contas de gastrópodes. Este sítio 

era composto por populações de caçadores-coletores que vivia no Nordeste há mais 

de 6.600 anos (FAURE et al., 2011). 
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4.2.1.5 Gruta do Gentio II, Unaí, Minas Gerais, Brasil 

 

O sítio arqueológico Gruta do Gentio II está localizado no Vale do rio 

São Francisco, região onde diversos sítios arqueológicos foram descobertos, e é 

caracterizado por uma população de caçadores-coletores. A Gruta do Gentio II (MG-

RP-6) foi descoberta em 1976, e possui uma área interna de 200 m² e está situado 

em um paredão calcário com cerca de 2,5 km de extensão (SENE, 2007). 

As coordenadas deste sítio são 16º15’ S/ 46º02’W. A caverna é 

composta por três aberturas, e a maior parte de vestígios arqueológicos se localiza 

no salão central caracterizado por uma abertura de 3 m, com 16 m de comprimento 

no sentido norte e sul e 12 m no sentido leste e oeste. Foram realizadas quatro 

escavações nos anos de 1976, 1977, 1984 e 1987 (SENE, 2007).  

Quatro camadas ocupacionais foram datadas, divididas em: camada 

IV (datação de 10.190 ± 120 A.P.); camada III (8.595 ± 215 A.P. e 9.040 ± 70 A.P.); 

camada II (7.295 ± 150 A.P. e 8.125 ± 120 A.P.); camada I inferior ( 3.490 ± 120 

A.P.); e camada I superior (410 ± 60 A.P. e 1820 ± 75 A.P.) A amostra deste estudo 

foi escavada na camada I inferior, caracterizada por ser a camada mais antiga 

relacionada a agricultores, com abundância de vestígios culturais (SENE, 2007). 

 

4.2.1.6 Toca do Boqueirão do sítio da Pedra Furada, São Raimundo Nonato, Piauí, 

Brasil 

 

Este sítio se localiza nas coordenadas 8º51’ S e 42º33’200’’W a 30 

km NE da cidade de São Raimundo Nonato, no Piauí. É um dos 200 sítios da região 

que possui pinturas rupestres, e foi descoberto em 1973 por arqueólogos franceses 

e brasileiros em uma expedição no Piauí (GUIDON; DELIBRIAS, 1986). As primeiras 

escavações ocorreram entre 1978 e 1980 e continuaram desde então. A área do 

sítio é caracterizada por diversas ocupações humanas ao longo do tempo, com 

datações desde 32 mil anos A.P., uma das datações mais antigas do Novo Mundo e 

que abrange desde o Pleistoceno (GUIDON; DELIBRIAS, 1986; SANTOS et al., 

2003). 
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O abrigo se localiza sob uma rocha com 75m de altura e um paredão 

de arenito de 70m de comprimento, que serviu como sustentação para a realização 

das pinturas rupestres. Nas escavações foram encontrados fragmentos de carvão 

vegetal em todos os níveis, estruturas de combustão compatíveis a fogueiras, e 

lentes de carvão (FELICE, 2002). Também foram encontrados remanescentes de 

sementes, folhas, coprólitos de humanos e animais, e cerca de 8 mil peças líticas e 

156 estruturas arqueológicas (FELICE, 2002). 

 

4.2.1.7 Sítio Fonseca, Itapeva, São Paulo, Brasil 

 

O sítio Fonseca está localizado na região do Paranapanema, no 

município de Itapeva. As primeiras escavações no estado de São Paulo começaram 

neste sítio em 1968 por Luciana Pallestrini. Foram escavados material lítico lascado 

e polido, seis urnas funerárias e fragmentos cerâmicos. Nas décadas de 50 e 60 

este sítio foi destruído por tratores e arados, e a área foi transformada em pasto com 

erosão superficial. Em virtude da erosão no entorno, foram expostos cerâmicas e 

ossos humanos. O material encontrado foi atribuído à ‘tradição tupi-guarani’ 

(ARAUJO, 2006).  

 

4.2.1.8 Toca da Baixa dos Caboclos, Serra da Capivara, Piauí, Brasil 

 

A Toca Baixa dos Caboclos está localizada na Fazenda São 

Francisco, Município de Gervásio de Oliveira, Piauí. É um abrigo-sob-rocha 

caraterizado por um paredão de arenito com pinturas rupestres em vermelho, que 

mede aproximadamente 15m de largura por 51m de comprimento e se estende ao 

longo do paredão rochoso (MENDONÇA et al., 2002). 

O total de 9 sepultamentos foram escavados, entre 1997 e 1998, e 

destes, 8 estavam em urnas funerárias e um acomodado em cavidade escavada na 

rocha e recoberto por uma vasilha de cerâmica. Em relação a trabalhos 

arqueológicos, estes estimam que o abrigo estava em uso como cemitério entre 300 

e 400 anos atrás, devido a guerras de extermínio de grupos indígenas a partir do 

século XVII. Além disso, a ausência de restos alimentares e fogueiras levam a 
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interpretação de não ter sido utilizado como local de habitação, mas como cemitério 

(MENDONÇA et al., 2002). 

 

4.2.1.9 Furna do Estrago, Pernambuco, Brasil 

 

O sítio arqueológico da Furna do Estrago está localizado no 

município do Brejo da Madre de Deus, estado de Pernambuco, em área limítrofe da 

caatinga e mata serrana, a 194 km de Recife. Tem como coordenadas 36º20’14’’ de 

longitude oeste e 8º11’36’’ de latitude sul, a 650 m de altitude. É caracterizado como 

um abrigo sob rocha granítica com um único salão de 125,1m² e uma abertura de 19 

m, com altura máxima de 4,80 m e uma profundidade de 8,80 m (De Lima et al., 

2012 ).  

Estudos arqueológicos do sítio registraram diversas ocupações pré-

históricas sucessivas com diferentes datações desde: 11.060 ± 90 A.P.; 9.150 ± 90; 

e 8.495 ± 70 A.P, períodos caracterizados por ocupações de caçadores-coletores. 

Além disso, há uma ocupação mais recente aparentemente de uma população em 

transição para a agricultura, em que o abrigo foi utilizado como cemitério, formado 

por sepulturas cujos sepultamentos mais antigos foram datados entre 1.860 ± 50 

A.P. a 1.610 ± 70 A.P. Também existem, acima do cemitério, registros de ocupações 

mais recentes (De Lima et al., 2012 ). No total, foram escavados 80 sepultamentos 

no cemitério, dentre estes 58 puderam ser classificados por idade e sexo: 20 

crianças; 13 adultos femininos; e 25 adultos masculinos (De Lima et al., 2012).   

 

4.2.1.10 Caserones Tarapacá, Iquique, Chile 

 

A região de Tarapacá está localizada entre a Quebrada de Camiña e 

o Rio Loa e é formada por um complexo de sítios arqueológicos denominados 

Complexo Pica Tarapacá, dividido em diferentes períodos. O sítio arqueológico 

Caserones-Tarapacá 40 é associado a aldeia de Caserones, localizado a oeste de 

Huarasiña. Este sítio foi escavado nas décadas de 60 e 70 por D.L. True (ARIAS; 

HERRERA, 2012).  



61 
 

 

A análise da dieta da população deste sítio sugere o consumo de 

frutos do mar, vegetais e maior consumo de carboidratos. As datações de 

Caserones-Tarapacá 40 são entre 290 a 600 d.C., descrito como período Formativo. 

Este sítio está composto por 51 esqueletos, dos quais 45 correspondem a adultos e 

6 subadultos. Dentre os adultos, 26 são femininos, 16 masculinos e três de sexo 

indeterminado (ARIAS; HERRERA, 2012). 

 

4.2.1.11 San Pedro de Atacama, Antofogasta, Chile 

 

As amostras deste sítio foram provenientes do norte do Chile, na 

província de Antofogasta. A região do deserto de Atacama é extensa, e a região do 

sítio arqueológico é formada por rochas vulcânicas. Na província de Antofogasta há 

uma separação entre a cordilheira principal por um vale longitudinal, que forma a 

província de Tacapacá. Esta província se localiza entre 975,36 a 1493,52 metros 

acima do nível do mar. O clima é muito seco, sendo uma das regiões mais 

desérticas no mundo (HARRINGTON, 1961). 

 

4.2.1.12 Huayuri, Huánuco, Peru 

 

O sítio Huayuri faz parte da área de Nasca, formado por Huayuri, 

Palpa, Ingenio, Nasca, Taruga, Las Trancas e Poroma. É um assentamento de 20 

hectares à margem do Rio Santa Cruz. Possui formação arquitetônica composta por 

habitações que se organizam ao redor de pátios retangulares. Os conjuntos 

residenciais são típicos do período pré-hispânico Tardio da área do Vale de Nasca 

(SIVERONI; TIBALLI, 2016).  

De acordo com análises arqueológicas os conjuntos habitacionais 

são unidades domésticas habitadas por vários membros familiares. Existem 

evidências arqueológicas do processamento de fibra de algodão e de lã de 

camelídeos nos espaços de uso doméstico. Também há evidências de que a 

população que habitava o sítio era composta por agricultores (SIVERONI; TIBALLI, 

2016).  
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Figura 4. Localização dos sítios arqueológicos da América do Sul utilizados neste 

estudo. Fonte: Google Maps. 

Legenda: (1) Sítio Justino; (2) Sítio São José; (3) Sítio Funerário Igreja São Gonçalo 

Garcia; (4) Sítio Toca do Enoque; (5) Gruta do Gentio II; (6) Toca do Boqueirão da 

Pedra Furada e Toca da Baixa dos Caboclos; (7) Sítio Fonseca; (8) Furna do 

Estrago; (9) San Pedro do Atacama; (10) Caserones Tarapaca; (11) Hyayuri 
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4.2.2 Amostras Ósseas Utilizadas Neste Estudo 

 

Por causa da raridade das amostras citadas e o seu esgotamento 

após a extração de DNA, escolhemos aquelas que já tiveram o DNA extraído 

previamente e que foram utilizadas em pesquisas anteriores (extrações realizadas 

entre 2011 e 2015) para identificação de outros agentes etiológicos (FRÍAS, 2013; 

NOVO, 2015), além disso novas extrações de DNA também foram realizadas com 

outras amostras. 

Das amostras com DNA previamente extraído, armazenadas no 

freezer a -20ºC, incluímos o total de 22 amostras: 

• Sete amostras de ossos coletadas no Sítio Justino, Sergipe, 

Brasil, datadas do período 4380 ± 3200(A.P.), datação realizada por radiocarbono. 

• Sete amostras coletadas no sítio São José, Sergipe, Brasil de 

diferentes datações. Essas amostras ósseas fazem parte do acervo do Museu 

Arqueológico do Xingó, na Universidade Federal de Sergipe.  

• Oito amostras ósseas datadas do século XVIII, coletados no 

sítio Funerário Igreja São Gonçalo Garcia, no Rio de Janeiro, RJ. Essas amostras 

foram cedidas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN 

nº01500.002205/2013-84; quadro 7). 

Amostras provenientes do Sergipe foram depositadas na coleção 

científica ‘Coleção Paleoparasitológica e de Fezes Recentes de Animais Luiz 

Fernando Ferreira (Fiocruz/ CPFERA)’, ENSP, Fiocruz. Alíquotas destas amostras e 

das amostras provenientes do sítio Funerário Igreja São Gonçalo foram cedidas para 

o laboratório de Biologia Molecular de Parasitos e Paleoparasitologia, Instituto 

Biomédico, UFF. 

Listadas a seguir estão as amostras que tiveram o DNA extraído 

neste estudo, totalizando 5 amostras. Além disso, em consequência da má 

qualidade do DNA das amostras proveniente do Sítio Funerário Igreja São Gonçalo 

Garcia, foi feita uma nova extração de quatro amostras (quadro 8):  

• B1.1, identificada como falange radial da mão direita. O 

indivíduo foi identificado como homem, com aproximadamente 30 anos de idade;  
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• D1.1, costela identificada como de homem, em torno de 20-25 

anos;  

• G1.1, falange da mão esquerda de indivíduo jovem; 

• F1.1., metacarpo pertencente a uma mulher em torno de 20-25 

anos.  

A outra amostra é proveniente do Sítio Toca do Enoque, Serra das 

Confusões localizada no estado do Piauí. esta amostra faz parte do Museu do 

Homem Americano (FUNDHAM) e foi doada para a Coleção Paleoparasitológica e 

de Fezes Recentes de Animais Luiz Fernando Ferreira (Fiocruz/ CPFERA), ENSP, 

Fiocruz. 

 

4.2.3 Amostras de Coprólitos e Sedimento Utilizadas Neste Estudo 

 

Um total de 13 amostras de coprólitos e 3 de sedimento 

provenientes de sete sítios arqueológicos distintos foram incluídos nesse estudo. O 

DNA dessas amostras já havia sido extraído para estudo anterior e estava 

devidamente armazenado em freezer a -20ºC, e, portanto, foi aproveitado para as 

análises aqui realizadas (FRÍAS, 2013; Quadro 9). 

 

➢ Sítios no Brasil 

 

O total de 7 amostras de coprólitos de sítios brasileiros foi utilizado 

neste estudo: três amostras provenientes da Gruta do Gentio, Unaí, MG, datados de 

3.490 ± 120 a 430 ± 70 A. P.; três provenientes do Boqueirão da Pedra Furada, São 

Raimundo Nonato, PI, datados de 7.230 ± 80 A.P. e 9.800 ± 60 A.P.;e uma amostra 

da Toca Baixa dos Caboclos, Serra da Capivara, PI (400 ± 50 A.P.). O total de três 

amostras de sedimento do Sítio Fonseca, Itapeva, SP, datados de 1010 ± 100 A.P. 

também foi utilizado neste estudo. 
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➢ Outros Sítios 

 

Três amostras utilizadas neste estudo são provenientes de San 

Pedro de Atacama, Antofogasta, Chile (datações que vão de 940 - 1240 A.D. até 

100 - 500 A.D.); uma amostra de Tarapaca, Iquique, Chile (900 a.C.); e por último 

uma amostra do Peru, do sítio Huayuri, em Huánuco (1.200 a 1.400 A.D.).
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Quadro 9. Amostras antigas de coprólitos e sedimento utilizadas neste estudo 

Nº Número da 

Amostra 

Sítio Arqueológico Datação Tipo 

1 17* Gruta do Gentio II, 

Minas Gerais, 

Brasil 

3490 ± 120 a 430 ± 70 A.P. Coprólito 

2 22* 

3 29* 

4 338* Boqueirão da 

Pedra Furada, 

Piauí, Brasil 

7230 ± 80 A.P. Coprólito 

5 1882* 

6 1884* 9800 ± 60 A.P. 

7 1476* Sítio Fonseca, 

São Paulo, Brasil 

1010 ± 100 A.P. Sedimento 

8 1477* 

9 1478* 

10 1172C* Toca da Baixa dos 

Caboclos, Piauí, 

Brasil 

400 ± 40 A.P. Coprólito 

 
Legenda: * Código na Coleção Paleoparasitológica e de Fezes Recentes de Animais Luiz Fernando Ferreira (Fiocruz/ CPFERA), 

ENSP, Fiocruz 
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Quadro 9 (continuação). Amostras antigas de coprólitos e sedimento utilizadas neste estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: * Código na Coleção Paleoparasitológica e de Fezes Recentes de Animais Luiz Fernando Ferreira (Fiocruz/ CPFERA), 

ENSP, Fiocruz 

Nº Número da 

Amostra 

Sítio Arqueológico Datação Tipo 

11 M09* San Pedro de 

Atacama, 

Antofagasta, Chile 

940 - 1240 A.D. Coprólito 

12 M33* 100 - 500 A.D. 

13 M17* 900 - 1450 A.D. 

14 643* CaseronesTarapaca 

40, Iquique, Chile 

900 AC - 800 A.D. Coprólito 

15 729a* Furna do Estrago, 

Pernambuco, Brasil 

11.060 ± 90 A.P. até 1.610 ± 70 

A.P. 

Coprólito 

16 676* Huayuri, Huánuco, 
Peru 

Período Intermediário 
Tardio 
1200-1400 A.D. 

Coprólito 
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4.2.4 Critérios De Autenticidade Do Trabalho Com DNA Antigo 

 

Os critérios de autenticidade têm sido propostos por diversos 

autores (COOPER; POINAR, 2000; LINDERHOLM, 2016; FULTON, 2012; GILBERT 

et al., 2005). Para este estudo, selecionamos as amostras de acordo com a literatura, 

selecionando (quando possível) fragmentos desprendidos do interior de ossos a fim 

de se evitar a contaminação com o exterior. Durante a extração de DNA foram 

utilizados controles negativos com água nuclease - free e reagentes. Durante a PCR, 

os controles negativos de extração foram processados junto com os controles 

negativos de PCR, com o intuito de se verificar se ocorreu contaminação com DNA 

moderno. Os reagentes utilizados são reservados para amostras antigas, e a água 

nuclease-free é utilizada unicamente para uma reação e descartada após seu uso. 

Os laboratórios de extração de DNA e PCR são fisicamente 

separados, a fim de evitar a contaminação cruzada e/ou com DNA moderno. Antes 

da manipulação de amostras e reagentes, o laboratório é totalmente limpo e 

descontaminado com Hipoclorito de Sódio (10%), e a capela é descontaminada com 

luz germicida (UV) antes e depois de seu uso para a extração e montagem de PCRs. 

Equipamentos de proteção individual (EPIs; luva, touca, jaleco e óculos de proteção) 

foram utilizados durante a extração e montagem de PCR, e trocados depois de cada 

procedimento realizado.  

 

4.2.5 Extração do DNA Antigo 

 

Extrações de DNA antigo foram realizadas em um laboratório 

fisicamente separado dos laboratórios que manipulam DNA moderno, conforme 

proposto pelos critérios de autenticidade. 

Para a extração de aDNA das seis amostras ósseas foi realizado um 

pré-tratamento físico. Os ossos foram macerados em um cadinho de porcelana com 

o auxílio de um pistilo, ambos autoclavados, e adicionou-se 500 µl de água 

nuclease-free. Após o maceramento foi realizado um choque térmico de dois ciclos 

de três minutos no nitrogênio líquido e três minutos a 55ºC. A extração do material 

genético foi feita com o kit Invitrogen Purelink Genomic DNA® de acordo com o 
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protocolo do fabricante. Duas eluições foram feitas com água nuclease-free a 55 µl a 

fim de se evitar inibidores para a reação em Cadeia de Polimerase, e também para 

aproveitar ao máximo o material. Para se evitar contaminação cruzada, cada 

amostra foi extraída individualmente e foi mantido um controle negativo aberto com 

água nuclease free e os reagentes da extração de DNA. 

 

4.2.6 Teste de Inibição 

 

Os processos tafonômicos contribuem para a presença de inibidores, 

por exemplo o contato com solo. Estes componentes são extraídos junto com o DNA 

da amostra e têm a capacidade de inativar a Taq polimerase. Outro fator que pode 

interferir na PCR é o DNA contaminante presente na amostra, como de fungos e 

bactérias que invadem as amostras. Este DNA contaminante pode resultar em falsos 

positivos e afetar o template, causando reações competitivas ou até a completa 

inibição da reação (HUMMEL; HERRMAN, 1994).  

Para se testar a possível inibição do DNA utilizamos como alvo o 

gene HSV-1 que amplifica DNA humano, a escolha deste alvo foi devido a origem 

das amostras. No caso de verificada a inibição, purificamos o DNA extraído com o kit 

Wizard SV Gel and PCR clean-up system – PROMEGA® e repetimos o processo até 

que o alvo humano fosse amplificado. As repetições vão de acordo com cada 

amostra amplificada. Não foram realizadas diluições do DNA, pois não é 

recomendado para o estudo de aDNA, já que é considerado um DNA de pouca 

quantidade e fragmentado. 

 

4.2.7 PCR Reconstrutiva 

 

Após o teste de inibição foi realizado uma reação de cadeia de 

polimerase prévia a PCR convencional sem a inclusão de primers, denominada PCR 

reconstrutiva. A PCR reconstrutiva tem o objetivo de reconstruir o DNA fragmentado, 

com a finalidade de se otimizar a PCR convencional com o DNA antigo. As 

condições utilizadas foram para uma reação com um volume total de 25µl: 1U de 

Taq Platinum; 2.5µl Tampão 10X; 0,2µl de 25mM dNTP; 1,5µl de MgCl2 (Invitrogen). 
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A ciclagem utilizada foi de 94ºC a dois minutos; 20 ciclos de 94ºC por 4 segundos; e 

72ºC por 40 segundos, sem a extensão final. 

Amostras antigas foram submetidas a PCR reconstrutiva e após esta 

reação foram testadas com os alvos moleculares de interesse. Além da reação de 

PCR convencional com o produto da PCR reconstrutiva, também foi feita a PCR 

convencional diretamente do DNA total do extraído, quando disponível.  

 

4.2.8 Descrição da Reação em Cadeia de Polimerase (PCR) Usada para Detecção 

dos Agentes Etiológicos Causadores de Doenças Infecciosas Transmitidas 

por Artrópodes 

 

As amostras antigas testadas para os respectivos alvos estão 

listadas nos quadros 10 e 11. A descrição dos alvos e condições usadas na PCR 

estão listadas no quadro 12 e 13, respectivamente. Os alvos foram testados de 

acordo com o histórico de cada agente etiológico nas amostras, e por isso elas 

foram previamente selecionadas e submetidas as análises moleculares. 

 

4.2.8.1  Alvo Trypanosoma cruzi 

 

Amostras testadas para o alvo que amplifica DNA de T. cruzi estão 

listadas no quadro 10. 

 

• Primers TC/TC1 e TC/TC2 

 

Neste estudo utilizamos três pares de primers para a detecção de T. 

cruzi em amostras humanas de osso que já haviam sido utilizados com sucesso em 

amostras antigas (FERNANDES et al., 2008). Os pares de primers TC/TC1 e 

TC/TC2 foram desenhados em 1996 por Souto et al. O alvo TC/TC1 detecta a 

linhagem TC1 e o alvo TC/TC2, a linhagem TC2. Ambos os primers foram 

desenhados a partir da amplificação da região intergênica do gene mini-éxon. Para o 

MIX de PCR utilizamos para um volume final de 50µl: 1X Tampão; 2,5mM MgCl2; 0,2 

mM dNTPs; 200ng de cada par de primers; 2,5U Taq; 5µl DNA. 
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• Primers S67 e S34 

 

O par de primers S67 e S34 foi desenhado por Sturm et al. (1989), 

no intuito de se detectar e classificar um baixo número de células de T. cruzi na 

presença do excesso de DNA humano. Para um volume final de 50µl utilizamos na 

amplificação: 1X Tampão; 4mM MgCl2; 0,2mM dNTPs, 200ng de cada par de 

primers; 2,5U Taq platinum; 5µl DNA total. O teste com este primer foi realizado 

após a análise e resultado pouco satisfatório das outras amostras com os primers 

TC/TC1 e TC/TC2, e por este motivo foi escolhido um novo par de primers para 

detecção de T. cruzi, porém só havia uma amostra com quantidade de DNA 

suficiente disponível para esta análise. 
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Quadro 10. Amostras testadas para DNA de Trypanosoma cruzi 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Número da Amostra Trypanosoma cruzi 

1 A1268 TC/TC1 TC/TC2 

2 A1269 TC/TC1 TC/TC2 

3 A1270 TC/TC1 TC/TC2 

4 A1271 TC/TC1 TC/TC2 

5 A1272 TC/TC1 TC/TC2 

6 A1273 TC/TC1 TC/TC2 

7 A1274 TC/TC1TC/TC2 

8 A1278 TC/TC1 TC/TC2 

9 A1279 (A) TC/TC1 TC/TC2 

10 A1279 (B) TC/TC1 TC/TC2 

11 A1280 TC/TC1 TC/TC2 

12 A1281 TC/TC1 TC/TC2 

13 A1282 TC/TC1 TC/TC2 

14 A1283 TC/TC1 TC/TC2 

15 SJ1 TC/TC1TC/TC2 

16 SJ3 TC/TC1 TC/TC2 

17 SJ4 TC/TC1 TC/TC2 

18 SJ5 TC/TC1 TC/TC2 

19 SJ7 TC/TC1 TC/TC2 

21 SJ8 TC/TC1 TC/TC2 

22 A2826 S67/S34 
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4.2.8.2 Alvo Yersinia pestis 

 

Estudos para se detectar a presença do DNA da bactéria Y. pestis 

em material antigo já foram realizados com sucesso. Para este estudo escolhemos o 

par de primers Y.-pest_F e Y.-pest_R2 (SEIFERT et al., 2013). Para o volume final 

de 50µl utilizamos as seguintes concentrações: 1X Tampão; 4mM MgCl2; 0,2mM 

dNTPs; 200ng de cada par de primers; 2,5U Taq Platinum; 5µl de DNA total. As 

amostras testadas para o alvo Y. pestis estão listadas no quadro 11. 

 

4.2.8.3 Alvo Rickettsia rickettsii 

 

Para a amplificação da bactéria, utilizamos primers específicos para 

a detecção de Rickettsia rickettsii que amplifica o fragmento do gene rOmpA, 

específico para riquetsioses. O par de primers Rr190.547F e Rr190.701R foi 

desenhado na sequência do gene rOmpA da cepa Bitterroot de R. rickettsii, e 

descrito por Eremeeva et al. (2003). Para a reação de PCR utilizamos as seguintes 

concentrações para um volume total de 50µl: 1X Tampão; 4mM MgCl2; 0,2mM 

dNTPs; 250ng de cada par de primers; 2,5U Taq Platinum; 5µl DNA total. As 

amostras testadas para o alvo R. rickettsii estão listadas no quadro 11. 
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Quadro 11. Amostras testadas para DNA de Rickettsia rickettsii eYersinia pestis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.9 Detecção de Triatomíneos em Material Antigo 

 

Todas as amostras de coprólitos e sedimento utilizados neste estudo 

foram testadas para o alvo molecular de triatomíneo. Os primers TRIF/TRIR 

utilizados para triatomíneos foram desenhados in house e são específicos para a 

família Reduviidae, e amplificam um fragmento de 105 pares de base da região do 

gene ribossomal 18S. O primer foi desenhado a partir de sequências do gene 18S 

rRNA de triatomíneos depositados no banco de sequências do GenBank 

(CASCARDO, 2017). A condição utilizada nesta PCR foi: 1X Tampão; 2mM MgCl2; 

0,2mM dNTPs; 200ng de cada par de primers; 2,5U Taq Platinum; 5µl DNA total, 

para um volume final de 50µl. 

Nº Número da 

Amostra 

Rickettsia 

rickettsii 

Yersinia pestis 

1 SJ1 Não foi testado Y.-pest_F / Y.pest_R2 

2 SJ2 Não foi testado Y.-pest_F / Y.pest_R2 

3 SJ3 Não foi testado Y.-pest_F / Y.-pest_R2 

4 SJ4 Não foi testado Y.-pest_F / Y.pest_R2 

5 SJ5 Não foi testado Y.-pest_F / Y.pest_R2 

6 SJ6 Não foi testado Y.-pest_F / Y.pest_R2 

7 SJ7 Não foi testado Y.-pest_F / Y.pest_R2 

8 SJ8 Não foi testado Y.-pest_F / Y.pest_R2 

9 A2826 Rr190.547F 

Rr190.701R 

Não foi testado 
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Quadro 12. Alvos moleculares utilizados em amostras antigas 

Organismo Primer Sequência Região Tamanho 

do Produto 

(pb) 

Referência 

Bibliográfica 

Homo sapiens L16234 5’CACATCAACTGCAACTCCAA-3’  Gene 

HSV-1 

188 LELES, 2010 

H16422 5’ ATTGATTTCACGGAGGATGG-3’  

Trypanosoma cruzi TC 5’CCCCCCTCCCAGGCCACACTG 3’ Gene 
Mini-éxon 

350 SOUTO, 1996 

TC1 5’GTGTCCGCCACCTCCTTCGGGCC 3’ 

TC2 5’CCTGCAGGCACACGTGTGTGTG 3’ 300 

S67 5’TGGTTTTGGGAGGGG(G/C)(G/C)(G/T) 

TCAA(A/C)TTT) 3’ 

kDNA 121 STURM et al, 

1989 

 S34 5´TATATTACACCAACCCCAATCGAACC 3’ 
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Organismo Primer Sequência Região Tamanho 
do 
Produto 
(pb) 

Referência 
Bibliográfica 

Triatominae TRIF 5’GGTGTAACTGGCATGTCGCG 3’ 18Sr RNA ~105 p. CASCARDO
, 2017 

TRIR 5’ CGGCCAACGGAAGTACACAC 3’ 

Yersinia pestis Y. pest_F 5’GACTGGGTTCGGGCACATG 3’ pla 133 pb SEIFERT et 
al., 2013 

Y. pest_R2 5’AGACTTTGGCATTAGGTGTG 3’ 

Rickettsia rickettsii Rr190.547F 
5’CCTGCCGATAATTATACAGGTTTA 3’ 

rOmpA 154 pb EREMEEVA 
et al. 2003 

Rr190.701R 5’GTTCCGTTAATGGCAGCAT 3’ 

Quadro 12 (continuação). Alvos moleculares utilizados em amostras antigas 
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Quadro 13. Ciclagens utilizadas nas PCRs para amostras antigas 
 

Primer Ciclagem Referência 

TC  

7’94ºC; 45 ciclos [30’’94ºC, 30’’55ºC, 40’’72ºC]; 7’72ºC 

FERNANDES et al., 2008 

TC1 

TC2 

S67 5’94ºC; 45 ciclos [20’’93ºC, 20’’50ºC, 30’’72ºC]; 7’72ºC STURM et al., 1989 

S34 

Y. -pest_F 5’95ºC; 50 ciclos [20’’94ºC, 20’’60ºC, 20’’72ºC]; 7’72ºC SEIFERT et al., 2013 

Y. -pest_R2 

Rr190.547F 3’95ºC; 45 ciclos [20’’95ºC, 20’’57ºC, 30’’72ºC]; 7’ 72ºC EREMEEVA et al. 2003 

Rr190.701R 

TRIF 5’94ºC; 45 ciclos [20’’94ºC, 20’’60ºC, 30’’72ºC]; 7’72ºC CASCARDO, 2017 

TRIR 

L16234 5’94oC; 45 Ciclos [20’’94oC, 20’’55oC, 30’’72oC]; 7’’72oC  LELES, 2010 

H16422 
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4.3 CORRIDA ELETROFORÉTICA E SEQUENCIAMENTO DE AMOSTRAS 

ANTIGAS E EXPERIMENTAIS 

 

Após a reação de PCR, 8 µl de cada produto obtido com 1,5 µl de 

corante (azul de bromofenol) foi levado a eletroforese junto com 7 µl de marcadores 

de 50 pb (Promega) e 100 pb (Ludwig) em gel de agarose a 2,2% (50V por 15 

minutos, seguido de 70V por 60 minutos e 80V por 30 minutos). O gel de agarose foi 

corado em Brometo de Etídio (5 µg/mL) durante 20-30 minutos. O gel corado foi 

fotodocumentado pelo aparelho da marca L-PIX EX Loccus Biotecnologia.  

No caso de produtos amplificados pela PCR, estes foram purificados 

com o kit Wizard® SV Gel and PCR Clean-Up System – Promega e sequenciados 

com sequenciador automático (Applied Biosystems) na Plataforma SeqUFF da 

Universidade Federal Fluminense/ Instituto Biomédico; ou na Plataforma de 

Sequenciamento PDTIS (RPT01A), Rede de Plataformas Tecnológicas Fiocruz. 

 

4.4 ANÁLISE DAS SEQUÊNCIAS OBTIDAS PELA AMPLIFICAÇÃO DOS ALVOS 

PARA DETECÇÃO DE PARASITOS EM AMOSTRAS EXPERIMENTAIS E 

ANTIGAS 

 

As sequências foram analisadas com o programa Chromas Lite 

v.2.6.6, para a verificação de sua qualidade. Edição e alinhamento das fitas foram 

realizados com o programa Bioedit v.7.0.5, com o software de alinhamento ClustalW. 

Após o alinhamento das fitas, as sequências foram comparadas com aquelas 

depositadas no banco de sequências GenBank, disponível no Centro Nacional de 

Informação em Biotecnologia (NCBI). 

Cada uma das etapas do processo metodológico aplicado nas 

amostras antigas pode ser observada na figura 5, e a relação do número de 

amostras testadas para os respectivos alvos na figura 6. 
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Figura 5. Síntese do processo de análise molecular das amostras antigas utilizadas 

neste estudo 
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Figura 6. Número de amostras testadas para os respectivos alvos neste estudo 
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4.5 ANÁLISE MORFOLÓGICA DE ARTRÓPODES E OUTROS PARASITOS EM 

SÍTIOS DA AMÉRICA DO NORTE  

 

Nos estudos paleoparasitológicos da América do Norte, uma das 

áreas mais estudadas é o oeste desértico, como definido por Fry (1985), que inclui a 

Província geológica de Basin e Range, Grande Bacia do Nevada, e os cânions 

Lower Pecos nas planícies do sul. As amostras aqui analisadas são provenientes 

destas regiões, o que inclui o sítio arqueológico de Eagle Cave que se estende pelo 

sudeste do Texas (região caracterizada como cânions de Lower Pecos) até o norte 

do México, onde se localiza o sítio La Cueva de Los Muertos Chiquitos, em Durango, 

México (fig. 7).  

 

 

Fig. 7 Mapa dos Estados Unidos da América e do México. Marcador laranja 

corresponde a localização do sítio Eagle Cave; e o marcador azul a La Cueva de 

Los Muertos Chiquitos. Fonte: Google Maps 

 

4.5.1 Sítio Arqueológico 4IVV0167 Eagle Nest Cave 

 

Parte da migração e ocupação humana do Novo Mundo ocorreu há 

11.000 anos, registros dessa ocupação foram documentados desde o centro do 
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Texas até os cânions de Lower Pecos, que se estende até o Rio Grande (SHAFER, 

2007). O sítio arqueológico Eagle Cave está localizado em um cânion (fig. 8) ao lado 

de outras três cavernas que possuem evidências da ocupação humana, como a 

presença de pinturas rupestres, cestas e sandálias. As amostras de sedimento e 

coprólitos foram coletadas em 2016 pelo Dr. Reinhard e Dra. Isabel Teixeira Santos 

sob supervisão do Dr. Steven Black, arqueólogo responsável pelas escavações na 

área (fig. 9).  

O ambiente é composto por plantas adaptadas ao ambiente árido e 

desértico, como Opuntia, Agave lechuguilla, e Dasylirion sp. As formações rochosas 

são formadas por calcário. Os cânions estão junto a três grandes rios: Rio Grande, 

Rio dos Pecos, e Rio Devils (KNAPP, 2015). 

 

 

Fig. 8. Caverna onde foi realizada a escavação do sítio arqueológico 4IVV0167 

Eagle Nest Cave, Comstock, Texas. Fonte: Elisa Pucu 
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Fig.9. Localização de Langtry, cidade perto do local da escavação de Eagle Cave, Texas. O marcador vermelho é a 

localização do sítio arqueológico. Fonte: Google Maps 
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4.5.1.1 Análise macroscópica e microscópica de amostras de sedimento de latrina 

de Eagle Cave 

 

Amostras de sedimento de latrina (quadro 14) foram previamente 

processadas e analisadas em 2016 para identificação de endoparasitos, de acordo 

com os métodos empregados por Warnock e Reinhard (1992), com a alteração de 

não ter sido realizada a sonicação para não danificar grãos de pólen. 

Neste trabalho as amostras armazenadas em 2016 (n=7) foram 

peneiradas em 4 categorias distintas: muito fino (<0,5mm); fino (>0,5 e <1,00 mm); 

médio (>1,00mm e <2,00 mm); e grosso (>2,00 mm). Após serem peneiradas foi 

realizada uma triagem e análise das amostras para a presença de artrópodes e 

outros microresquícios de animais e plantas. Após análise os fragmentos 

identificados foram armazenados em tubos de 3,69 ml com respectivos rótulos. 

 

Quadro 14 – Amostras processadas e utilizadas para análise macroscópica de 

sedimento do sítio arqueológico Eagle Cave, Texas 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.1.2 Análise macroscópica e microscópica de coprólitos de Eagle Cave 

 

Foram processadas 11 amostras de coprólitos já catalogadas na 

coleção (quadro 15). Previamente a reidratação retirou-se uma alíquota dos 

coprólitos, e cada alíquota foi pesada (máximo de 5g) e reidratada em um béquer 

pelo período de 7 dias com 0,5% de Fosfato Trissódico (Na3PO4) em temperatura 

ambiente, como descrito por Callen e Cameron (1960). A fim de se quantificar o 

Número 

Amostra 
Peso (g) 

Número do sítio 

arqueológico 

7a 7,69 32613  

7b 5,61 32613  

8 5,26 32614 

9 5,23 32615 

10 5,09 32616 

11 5,06 32617 

12 5,59 32618 
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número de microrganismos por grama de material 1 tablete/grama foram 

acrescentados, contendo 12.500 esporos de Lycopodium (referência 124961).  

Ácido clorídrico (HCl) foi misturado em cada béquer para dissolver o 

carbonato de cálcio e os tabletes de Lycopodium. Após esta etapa, os resíduos 

macroscópicos foram separados dos microscópicos com o auxílio de uma peneira de 

250µm. O resíduo macroscópico foi transferido para filtros estéreis de papel para 

secarem. As amostras microscópicas foram transferidas para tubos de 50ml para 

análises no microscópico óptico. Após breve análise observou-se a presença de 

muita areia e detritos, portanto foi necessário processá-las com ácido fluorídrico (HF), 

porém uma alíquota de cada amostra foi reservada para análises de fitólitos e 

diatomáceas que são destruídas pela ação deste ácido. EPIs (equipamento de 

proteção individual) foram usados: como luvas, jalecos de manga longa, avental 

resistente a ácidos; e todas as amostras foram processadas dentro de uma capela 

própria para o manuseio com estes reagentes. 

As amostras estavam em tubos de polipropileno e foram 

centrifugadas, a fim de se descartar o sobrenadante. Após o descarte foi adicionado 

cerca de 5ml de HF em cada tubo e colocado no vórtex por 20 segundos. A maior 

parte das amostras apresentou reação ao HF, em razão da presença de areia, 

gordura e carvão. Em seguida, os coprólitos ficaram em repouso por 48 horas, após 

este período foram colocados novamente no vórtex e cada amostra foi centrifugada. 

O sobrenadante foi descartado em um descarte próprio para este reagente, e água 

destilada foi adicionada em cada tubo. Cada amostra passou pelo vórtex e em 

seguida foram centrifugadas, em que o sobrenadante foi novamente descartado, e o 

processo foi repetido até o sobrenadante estar limpo.  

Lâminas foram preparadas com uma alíquota do material e uma gota 

de glicerol. As lâminas foram examinadas para presença de parasitos com um 

microscópio Nikon Eclipse H550S equipado com uma câmera Infinity Image Capture.  

Após análise dos parasitos prosseguiu-se com o preparo das 

amostras para análise de pólen. Amostras foram lavadas com ácido acético glacial e 

adicionou-se a solução de acetólise, que consiste em 9 partes de anidrido acético 

para 1 parte de ácido sulfúrico. Tubos contendo amostras foram imersos durante 20 

minutos em banho-maria e em seguida centrifugados. O sobrenadante foi decantado 
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em um container próprio para o reagente e lavado novamente com ácido acético 

glacial. Após este processo, as amostras foram lavadas com água destilada 

repetidamente até o sobrenadante estar limpo. Para análise no microscópio 

adicionou-se uma alíquota de cada amostra em uma lâmina de vidro com uma gota 

de glicerol.  

 

Quadro 15 – Amostras de coprólitos processadas e analisadas do sítio arqueológico 

Eagle Cave, Texas 

 

Número 

Laboratório 

Número do 

sítio 

arqueológico 

Peso (g) 

1 32606 4,84  

2 32607 3,70 

3 32608 4,85 

4 32609 4,51 

5 32610 4,11 

6 32611 4,16 

7a 32613 20,48 

13 32621 2,06 

14 32622 2,27 

15 32623 4,76 

17 32620 5,42 

 

 

4.5.2 Sítio Arqueológico La Cueva de Los Muertos Chiquitos, Rio Zape 

 

Este sítio está localizado no município de Guanacevi, Durango, 

México com uma elevação de 1.818 metros (fig. 10). Foram realizadas duas 

escavações nesta caverna, uma em 1957 e outra em 1960 (BROOKS et al., 1962). 

Coprólitos e amostras de sedimentos em contexto com enterramentos foram 

enviados para análise para o Laboratório de Paleoecologia na Universidade de 

Nebraska-Lincoln pelo Dr. Richard Brooks em 2007.  

De acordo com Brooks et al. (1962) foram escavadas duas 

trincheiras (A e B) em 1957, com 1,52 metros de largura e 7m de comprimento. 
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Também foi escavada a trincheira C com 0,7m de largura paralelamente as 

trincheiras A e B. Em 1960, mais escavações foram realizadas e os quadrantes C1, 

C2, D1, D2, E1, E2, F1 e F2 foram escavados. Os enterramentos foram encontrados 

nos quadrantes C0, C1, D1 e D2. 

Neste trabalho, as amostras de sedimento dos enterramentos foram 

provenientes dos quadrantes C0, C1, D1 e D2. Os coprólitos analisados vieram dos 

quadrantes B3, B4 e D2. Nos quadrantes D1 e D2 os enterramentos, de onde vieram 

as amostras de sedimento, estavam abaixo do nível do depósito dos coprólitos. Já 

em relação a amostra dos sedimentos dos quadrantes C0 e C1, os enterramentos se 

localizavam abaixo e a leste dos depósitos de coprólitos. 
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Fig. 10. Localização do Rio Zape, próximo ao sítio arqueológico La Cueva de Los Muertos Chiquitos. Marcador vermelho é a 

localização do sítio arqueológico. Fonte: Google Maps 
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4.5.2.1 Análise microscópica de amostras de sedimento de La Cueva de Los 

Muertos Chiquitos 

 

As amostras de sedimento de enterramentos humanos, utilizadas 

neste estudo, foram coletadas por Richard Brooks em 1957 e 1960 (BROOKS et al., 

1962; quadro 17). Os enterramentos estavam em quadrantes distintos e foram 

selados com uma camada de adobe. As amostras de sedimento foram coletadas em 

região onde não houvesse contaminação com coprólitos, e no caso a região 

coletada foi perto do crânio de cada indivíduo do enterramento.  

Amostras de sedimento e detrito foram processadas anteriormente 

em 2017, de acordo com os métodos empregados em outros estudos (WARNOCK; 

REINHARD, 1992; MORROW; REINHARD, 2018). Foram adicionados esporos de 

Lycopodium para a quantificação de microfósseis e separou-se através de uma 

peneira de 250 µm os componentes macroscópicos e microscópicos. Amostras 

macroscópicas foram transferidas para filtros de papel para secagem e depois foram 

catalogados e armazenados na coleção do laboratório e analisadas em outro estudo. 

As amostras microscópicas foram analisadas previamente para a presença de 

fitólitos, o que não foi parte deste estudo. Para a análise dos parasitos e outros 

microrganismos adicionou-se uma solução de alta densidade de brometo de zinco 

com a densidade de 1.9 com 2% de ácido clorídrico em cada um dos tubos contendo 

as amostras. Cada tubo foi centrifugado por 15 minutos para separar os resíduos 

mais densos dos mais leves. Uma das amostras, do enterramento 3 foi dividida em 

sedimento fino e sedimento normal, com o propósito de se testar se parasitos seriam 

recuperados também do sedimento fino. 

Todos os ovos de helmintos foram medidos morfometricamente com 

o software Infinity Analyze v.6.5.6. Foram calculados os valores de média, máxima, 

mínima e desvio padrão para cada espécie no software Excel (Microsoft Office 

v.1904). Para análise microscópica, lâminas foram preparadas com uma alíquota do 

material mais leve e uma gota de glicerol, cobertas com lamínula e observadas em 

microscópio Nikon (Modelo: Eclipse H550S). O número de lâminas foi preparado de 

acordo com a contagem de esporos de Lycopodium, até atingir o máximo de 200 

esporos contados. 
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Quadro 16 – Amostras de sedimento analisadas do sítio La Cueva de Los Muertos 

Chiquitos, Durango, Mexico 

Número 

Enterramento/ 

Ano de coleta 

Observações da 

coleta 

Conteúdo das amostras* 

1/1960 Sedimento de 

enterramento 

 

Sedimento agregado >1.0 mm, 

cordame, escama de réptil, 

sementes de gramínea, cabelo, fio 

de algodão. 

3/1960 Sedimento próximo a 

crânio; grade D1, 

FS299 

Sedimento agregado > 1mm; 

cordame, folhas. 

4/1957 Sedimento próximo a 

travesseiro (em 

contexto arqueológico 

com enterramento) e 

crânio, FS300 

Base de folhagem de Agave, 

fragmentos de nozes, fragmentos de 

sisal de Agave, pedaços de tecido. 

5/1957 Grade C0-C1, 6-12 

polegadas abaixo da 

superfície, FS 301 

Sedimento agregado > 1mm; 

fragmentos de sisal de Agave, 

sementes.  

6a/1957 Solo do enterramento, 

Grade C0-C1, 6-12 

polegadas abaixo da 

superfície, FS 302 

Sedimento agregado > 1mm; 

fragmentos de sisal de Agave 

6b/1960 Tecido em contexto 

com enterramento, 

grade D2, 24 

polegadas abaixo da 

superfície 

Sedimento agregado > 1mm; 

fragmentos de sisal de Agave 

8/1960 Sedimento do 

enterramento, grade 

D2, 27 polegadas 

abaixo da superfície 

Sedimento agregado > 1mm; 

fragmentos de sisal de Agave 

*Esta análise já havia sido feita para outro estudo (dados não publicados) 
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4.5.2.2 Análise de pólen em coprólitos de La Cueva de Los Muertos Chiquitos 

 

As amostras de coprólitos utilizadas neste estudo foram previamente 

processadas para análise de parasitos de acordo com Morrow e Reinhard (2016) e 

Morrow e Reinhard (2018). Após a análise e quantificação de parasitos intestinais 

por Morrow e Reinhard (2018), alíquotas de cada amostra foram reservadas para 

análise de pólen por meio da acetólise. Das 100 amostras do estudo, 10 foram 

escolhidas para serem processadas para dissolução de quitina e celulose que facilita 

a análise dos grãos de pólen (quadro 18). As análises foram realizadas com um 

microscópio Nikon (Modelo: Eclipse H550S). 

Amostras macroscópicas foram previamente separadas em 5 

categorias: >2mm, 1,0-2,0 mm, 0,5-1,0 mm, 0,25-0,5 mm, <0,25 mm, para analisar a 

presença de componentes orgânicos com auxílio de um microscópio estereoscópio. 

Amostras microscópicas também foram submetidas a processamento para 

microscopia eletrônica de varredura, para auxílio da interpretação dos dados de 

dieta. As amostras foram processadas e analisadas no laboratório de microscopia 

‘Morrison Microscopy Core Research Facility’, Beadle Center, University of Nebraska 

Lincoln.  

As análises dos componentes de dieta dos coprólitos farão parte de 

um estudo mais detalhado a ser realizado no futuro. 
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Quadro 17. Amostras de coprólitos do sítio arqueológico La Cueva de Los Muertos 

Chiquitos, Durango, México utilizadas neste estudo 

 

Número Identificação 

da Amostra 

Proveniência 

(quadrantes) 

Nível  

(cm) 

Hospedeiro 

1 Zape-1 B3 0-7,62 Humano 

2 Zape-13 B3 10,16- 

20,32 

Provavelmente 

humano 

3 Zape-30 B3 20,32- 

30,48 

Humano 

4 Zape-43 B3 30,48-

40,64 

Humano 

5 Zape-46 B3 40,64 

– 50,8 

Humano 

6 Zape-66 B4 30,48-

40,64 

Humano 

7 Zape-87 B4 40,64-

50,8 

Humano 

8 Zape-92 B4 50,8-

60,96 

Cão 

9 Zape-98 D2 0-

30,48 

Humano 

10 Zape-100 D2 30,48 -

40,64 

Humano 
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4.5.3 Análise Quantitativa das Amostras Microscópicas em Sítios da América do 

Norte 

 

A análise quantitativa da concentração/grama de microrganismos em 

amostras microscópicas é realizada com a seguinte fórmula, de acordo com Jiménez 

et al. (2012): 

Concentração = ((p/m) × e) / w 

p = número de microrganismos da mesma espécie encontrados, ex. pólen, 

ácaros e endoparasitos. 

m = número de marcadores (Lycopodium) contados (igual a 200). 

e = número total de esporos adicionado por amostra. 

w = peso da amostra processada. 

Após as análises todo o material processado foi arquivado no 

laboratório de Palinologia e Patoecologia da Universidade de Nebraska Lincoln sob 

curadoria do Dr. Karl J. Reinhard.  

Os artrópodes foram identificados utilizando chaves de identificação 

da literatura (KRANTZ; WALTER, 2005; CAPINERA; SECHRIST, 1982). 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 ENSAIO EXPERIMENTAL 

 

5.1.1 Reação em Cadeia de Polimerase 

 

5.1.1.1 PCR convencional de amostras frescas  

 

• PCR convencional usando primers TRIF/TRIR (Triatominae), PhND4F1/R1, 

PhND4F2/R2 (P. h. humanus) e 16S+1/-1 (R. sanguineus) 

 

A corrida eletroforética mostrou amplificações nas alturas esperadas 

para as respectivas combinações de primers que diagnosticam os artrópodes aqui 

analisados. Na figura 11 é possível observar amplificação no poço 1 em torno de 

200pb (Pediculus humanus capitis), usando o par de primers PHND4F1/R1; os 

poços 2 (DNA extraído de Fezes de felino); 3- Controle negativo de extração; e 4- 

Controle Negativo de PCR não resultaram em amplificações com esse primer, como 

esperado. 

Foi feito um PCR nested com os primers PhND4F2/R2 para 

detecção de piolhos. No poço 5 é possível observar três amplificações em alturas 

distintas (100 pb, 200 pb e 250 pb). Como esperado, não houve amplificação nos 

poços 6 – DNA extraído de fezes de gato; 7- Controle negativo de extração; e 8- 

Controle negativo de PCR (Figura 11). 

Ainda na figura 11, observa-se amplificação na altura de 100pb no 

poço 9 – amostra P. megistus, utilizando os primers TRIF/TRIR. Nos demais não 

houve amplificação: poço 10 (DNA extraído de fezes de gato); poço 11 (controle 

negativo de extração); e poço 12 (Controle negativo de PCR). 

Na figura 12, podemos observar amplificação nos poços 2 e 3 em 

torno de 400pb, correspondentes ao DNA extraído de carrapato. Nesta corrida 

eletroforética, o intuito também era testar se a ciclagem usada para esta combinação 

de primers 16S+1/-1 poderia ser aplicada aos demais primers: PhND4F1/R1 e 
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TRIF/TRIR. Contudo não houve amplificação correspondente para os demais 

artrópodes (poço 4, 5, 6 e 8). 

Como esperado, o resultado do sequenciamento comprovou as 

espécies de cada artrópode do material fresco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Corrida Eletroforética com DNA extraído de amostras frescas de 

Pediculus humanus capitis, Panstrongylus megistus e fezes de felino sem 

artrópodes.  

Legenda: Poço 1, 2, 3 e 4 – amplificação para alvo de P. h. capitis com primers 

PhND4F1/R1; poço 1: piolho; poço 2: fezes de felino; poço 3: Controle negativo de 

extração; poço 4: Controle Negativo de PCR. Amplificação com PCR nested para P. 

h. capitis com o par de primers PhND4F2/R2 (poço 5: piolho; poço 6: fezes de felino; 

poço 7: Controle negativo de extração; poço 8: Controle negativo de PCR). 

Amplificação com primers TRIF/TRIR para diagnóstico de Triatomíneos (poço 9: 

Panstrongylus megistus; poço 10: fezes de felino; poço 11: controle negativo de 

extração; poço 12: Controle negativo de PCR). Poço 13: Marcador 50pb 
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Figura 12. Corrida Eletroforética com DNA extraído dos artrópodes frescos, 

utilizando a condição dos primers 16S+1/-1.  

Legenda: Poço 1- marcador 50pb (Promega); 2- R. sanguineus; 3- R. sanguineus; 4- 

Panstrongylus megistus; 5-Rhodnius sp.; 6- Rhodnius sp.; 7- Controle Negativo de 

Extração (Rhodnius sp.); 8- P. h. capitis; 9- fezes de felino; 10- Controle Negativo de 

Extração (piolho, carrapato, P.megistus e fezes de felino); 11- Controle Negativo de 

PCR; 12- Marcador 1kb 

 

 

        400  
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5.1.1.2 PCR convencional de artrópodes dessecados  

 

• PCR convencional usando primers TRIF/TRIR (Triatominae), PhND4F1/R1, 

PhND4F2/R2 (P.h. humanus) e 16S+1/-1 (R. sanguineus)  

 

Na figura 13, observa-se amplificação na altura esperada para cada 

par de primer na corrida eletroforética com as espécies de artrópodes dessecados: P. 

h. capitis, P. megistus e Rhodnius sp. No poço 2, observa-se amplificação na altura 

esperada de aproximadamente 100 pb para P. megistus dessecado, porém não 

houve amplificação com DNA extraído de Rhodnius sp. dessecado. Para os 

controles positivos vindos das amostras frescas (P. megistus, poço 4 e Rhodnius sp., 

poço 5) observam-se amplificações na altura esperada, ainda que Rhodnius tenha 

apresentado amplificações inespecíficas em torno de 500, 700 e 800 pb. Ambos os 

controles negativos (extração e PCR) não apresentaram amplificações (poços 6 e 7). 

Para P. h. capitis também houve amplificação na altura esperada (poço 8, para o 

controle positivo dessecado e 9 para o controle positivo fresco). Porém, os controles 

negativos também apresentaram amplificação de 100 pb que corresponde ao 

mesmo tamanho de fragmento esperado quando se utiliza o primer TRIF/TRIR para 

detecção de Triatominae. O amplicom de cada PCR correspondente a altura da 

amplificação dos primers foi purificado e sequenciado para análise. 

O controle dessecado de R. sanguineus também amplificou na altura 

de 400 pb (figura 14). O controle negativo do Mix da PCR e da PCR não 

amplificaram. O produto da PCR foi purificado para sequenciamento. 
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Figura 13. Corrida Eletroforética com DNA extraído dos artrópodes dessecados. 

Legenda: Poço: 1- Marcador 50pb; 2- P. megistus dessecado; 3- Rhodnius sp. 

dessecado; 4- P. megistus fresco; 5- Rhodnius sp. fresco; 6-Controle Negativo PCR; 

7-Controle Negativo Extração de Artrópodes Dessecados; 8- P. h. capitis dessecado; 

9- P. h. capitis fresco;10- Controle Negativo PCR; 11- Controle Negativo Extração 
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Figura 14. Corrida Eletroforética com DNA extraído de carrapato dessecado. 

Legenda: Poço; 1- Controle negativo MIX da PCR; 2- Controle negativo PCR; 3- 

Marcador 100pb; 4- R. sanguineus dessecado; 5- R. sanguineus fresco 

400 
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5.1.1.3 PCR convencional de coprólitos experimentais 

 

• PCR convencional usando primers TRIF/TRIR (Triatominae), PhND4F1/R1 (P. 

h. humanus) e16S+1/-1 (R. sanguineus) 

 

Inicialmente foi realizada a extração do DNA do coprólito 1 (que 

possuía os artrópodes inteiros e a cabeça de P. megistus) e do coprólito 3, com o 

tórax e abdome de cada um dos artrópodes. A PCR alvo a alvo nos coprólitos 

mostrou amplificações para todos os artrópodes. Em razão do tempo para realização 

de todos os experimentos e conclusão do Doutorado, e como o intuito era verificar 

se as amplificações ocorriam com os artrópodes misturados nas fezes e o efeito 

tafonômico da dessecação na preservação do DNA, não realizamos as extrações 

dos outros coprólitos confeccionados. 

 

• Alvo para detecção de P. h. humanus 

 

 Na figura 15, observamos a amplificação no poço 2 do coprólito nº3 

com o alvo PhND4F1/R1. Poços 4 e 5 correspondem aos controles negativo de 

extração e PCR, respectivamente. Embora tenha tido amplificação com o alvo P. h. 

capitis no controle negativo de PCR, a amplificação estava em altura distinta a que o 

primer amplifica (fig. 15).  
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Figura 15. Corrida Eletroforética com DNA extraído dos artrópodes dessecados e 

coprólito experimental no3.  

Legenda: poço 1- Marcador 50pb; 2- coprólito no 3 com alvo PhND4F1/R1; 3- P. h. 

capitis dessecado; 4- Controle negativo Extração com alvo PhND4F1/R1; 5- Controle 

negativo PCR com alvo PhND4F1/R1 

 

• Alvo para detecção de Triatominae 

 

Podemos observar na figura 16, que a PCR resultou em amplificações dos 

coprólitos experimentais nº1 e nº3, na altura esperada para o alvo TRIF/TRIR, 

ressaltando que não houve amplificações dos controles negativos do mix da PCR e 

da PCR (nos poços 8 e 9 observa-se sobra de reagentes resultante da corrida 

eletroforética). Neste caso, foram feitas diluições de 1:20 de cada coprólito, e cada 

eluição (1ª e 2ª do DNA) também foram testadas com este primer (sem diluição e 

com diluição 1:20), resultando em amplificações na altura esperada para este primer. 

A amplificação inespecífica na altura de 800 pb foi purificada e sequenciada 

juntamente com o produto da PCR dos coprólitos experimentais. 
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Figura 16. Corrida Eletroforética com DNA extraído de coprólito experimental no1 e 

nº3, usando alvo TRIF/TRIR.  

Legenda: poço 1- coprólito no 3, diluído 1:20 (2ª eluição); 2- coprólito no 1, diluído 

1:20 (1ª eluição); 3- coprólito no 1, diluído 1:20 (2ª eluição); 4- coprólito no 3 (2ª 

eluição); 5- coprólito no 1 (1ª eluição); 6- coprólito no 1 (2ª eluição); 7- controle 

positivo dessecado – P.megistus; 8- Controle negativo - MIX da PCR; 9- Controle 

negativo PCR; 10- Marcador 100pb 

 

• Alvo para detecção de Ixodidae 

 

Na figura 17, observa-se amplificações sem contaminação do 

coprólito nº1 com alvo 16S+1/-1. Também foram testadas as amplificações com as 

diluições de cada eluição do DNA (1:20). O coprólito nº1 sem diluição não mostrou 

amplificações, porém como visto no poço 2 da figura 13, a diluição de 1:20 resultou 

em amplificação da altura desejada do primer. Desse modo, mesmo que em PCRs 

independentes, foi possível a amplificação alvo a alvo para cada um dos artrópodes 

com controles negativos de extração e PCR sem amplificação. 
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Figura 17. Corrida Eletroforética com DNA extraído de carrapato dessecado e 

coprólito experimental no1. Legenda: Poço: 1- DNA extraído de coprólito no 1 com 

alvo 16S+1/-1; 2- DNA extraído de coprólito no 1 com alvo 16S+1/-1, diluído 1:20; 3-

Controle negativo MIX da PCR; 4- Controle negativo PCR; 5- Marcador 100pb; 6- 

DNA extraído de R. sanguineus dessecado; 7- DNA extraído de R. sanguineus 

fresco 
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5.1.2 Análise das sequências do Ensaio Experimental com Artrópodes 

 

As figuras referentes aos sequenciamentos constam como material 

suplementar no ítem 10.1. 

 

5.1.2.1 Rhipicephalus sanguineus frescos e dessecados 

 

A amplificação resultante da PCR com DNA de R. sanguineus fresco 

não foi submetida ao sequenciamento, já que a amplificação resultada do espécime 

dessecado foi obtida logo em seguida, portanto o sequenciamento do fresco não foi 

necessário. Em relação ao controle dessecado, a sequência foi 100% similar a R. 

sanguineus, com um score máximo de 754, query cover de 100% e E-value=0. Os 

negativos da PCR dos coprólitos experimentais, controles dessecados e frescos não 

amplificaram. 

 

5.1.2.2 Pediculus humanus capitis frescos e dessecados 

 

Para Pediculus humanus capitis proveniente da amostra fresca com 

a PCR primária convencional utilizando os primers PhND4F1/R1, observou-se 89% 

de similaridade com sequências de piolhos humanos depositadas no Genbank. O 

resultado do Blast (programa disponível do banco de sequências GenBank) 

apresentou o max score de 129; query cover de 100% e E-value=1e-26. O resultado 

das sequências dos controles dessecados do piolho tiveram o resultado de 98% de 

similaridade com as sequências disponíveis no Blast, com o max. score de 294; 

query cover de 100% e E-value= 4e-76. 

O resultado do sequenciamento da PCR nested com DNA extraído 

de amostra fresca resultou em 94% de similaridade com P. h. capitis: max. score de 

226; query cover de 98% e E-value= 1e-55. 
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5.1.2.3 Panstrongylus megistus frescos e dessecados 

 

As sequências resultantes de P. megistus do material fresco com 

PCR convencional resultou em 100% de similaridade com P. megistus: max score: 

115, query cover: 100%, E-value 1e-22. Em relação ao DNA extraído de P. megistus 

dessecado, houve similaridade de 95% com P. megistus: score 91,6, query cover 

88% e E-value de 2e-15. O resultado do sequenciamento do controle negativo do 

mix da PCR em torno de 800 pb não deu similaridade com nenhuma sequência do 

GenBank. 

 

5.1.2.4 Rhodnius sp. frescos e dessecados 

 

A PCR de Rhodnius sp. resultou em amplificações com qualidade 

inadequada para enviar para o sequenciamento. Portanto, sequenciamos somente o 

controle positivo do material fresco, já que o controle positivo para P. megistus tanto 

fresco quanto dessecado estava funcionando satisfatoriamente. As sequências 

analisadas resultantes do PCR convencional apresentaram 100% de similaridade 

com Triatoma dimidiata e Panstrongylus geniculatus: max score 196; query cover: 

100%; E-value = 7e-47. Não houve similaridade com sequências do gênero 

Rhodnius.  

 

5.1.2.5 Coprólitos experimentais 

 

• Rhipicephalus sanguineus 

 

O resultado da sequência do coprólito experimental nº 1 diluído 1:20 

mostrou 99% de similaridade com R. sanguineus. O max. score foi de 743, com 

query cover de 100% e E-value = 0. 
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• Pediculus humanus capitis 

 

As sequências resultantes do coprólito nº 3 foram analisadas, e 

devido ao pequeno fragmento e qualidade das porções inicial e final de cada uma 

das fitas, estas não puderam ser alinhadas pelo BioEdit. Contudo, foi possível 

analisar cada fita separadamente. Com uma das fitas (PAD25) foi observado 

identidade de 86%  com P.h.capitis e apresentou: max score =124; query cover= 

98%; E-value=4e-25. A outra fita correspondente (PAD26) apresentou identidade de 

92%  com P.h.capitis e apresentou: max. score =158; query cover= 80%; E-

value=5e-35. O amplicon do negativo da PCR não apresentou similaridade com 

nenhuma sequência do Genbank. 

 

• Panstrongylus megistus 

 

O resultado da sequência do coprólito experimental nº1 sem 

diluições com amplificações geradas pelo par de primers TRIF/TRIR resultou em 

98,51% de similaridade com P. megistus, com max. score de 117, query cover de 

100% e E-value=4e-23. A sequência do coprólito experimental nº3 diluído 1:20 com 

amplificação com primers TRIF/TRIR resultou em 99% de similaridade com 

P.megistus. O max. score foi de 117, com query cover de 100% e E-value = 3e-23. 

O amplicon do negativo do mix (800pb) não apresentou similaridade com nenhuma 

sequência do Genbank. 
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Tabela 2. Síntese do resultado do modelo experimental

Tipo de 
Amostra 

Amostras 
Testadas 

TRIF/TRIR 
(Triatominae) 

PhND4F1/R1 
(P. h. capitis) 

 PhND4F2/R2 
(P. h. capitis) 

16S+1/-1 
(Ixodidae) 

Controles 
Negativos 

Fezes frescas 
sem artrópodes Negativo Negativo Negativo Negativo 

Fezes 
dessecadas 
sem artrópodes Negativo Negativo Negativo Negativo 

Controles 
Positivos 

R. sanguineus 
fresco Negativo Negativo Negativo Positivo 

R. sanguineus 
dessecado Negativo Negativo Negativo Positivo 

P. h. capitis 
fresco Negativo Positivo Positivo Negativo 

P. h. capitis 
dessecado Negativo Positivo Positivo Negativo 

P. megistus 
fresco Positivo Negativo Negativo Negativo 

P. megistus 
dessecado Positivo Negativo Negativo Negativo 

Rhodnius sp. 
fresco Positivo Negativo Negativo Negativo 

Rhodnius sp. 
dessecado Negativo Negativo Negativo Negativo 

Coprólitos 
Experimentais 

Coprólito 
experimental 
nº1 

Positivo com 
DNA de  
P. megistus Positivo Positivo Positivo 

 Coprólito 
experimental 
nº3 

Positivo com 
DNA de  
P. megistus Positivo Não testado Positivo 
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5.2 ENSAIOS MOLECULARES COM AS AMOSTRAS ANTIGAS  

 

• Diagnóstico Molecular de agentes etiológicos causadores de Doenças 

Transmitidas por Artrópodes 

 

➢ Amostras com DNA já extraído em outros estudos 

 

5.2.1 PCR e Análise de Sequências em amostras do Sítio Justino, São José e Sítio 

Funerário Igreja São Gonçalo Garcia para Trypanosoma cruzi com Primers 

TC/TC1 

 

Observa-se na figura 18 que nos poços 1, 2, 6, 12 e 13 houve 

amplificação na altura esperada, de 350 pares de base. Apesar de ter havido 

amplificações no Controle Negativo da PCR (poço 12, figura 20) e no controle 

negativo da extração (poço 8), a sequência do primeiro não tinha similaridade com 

as sequências amplificadas com este primer para as amostras; e o segundo estava 

em altura diferente do que é amplificado por este primer: 450pb e 200pb. 

Os produtos da PCR amplificados e grifados (n=6) na figura 18 

foram purificados e submetidos ao sequenciamento.  

Somente a sequência amplificada com a amostra aplicada no poço 2 

(amostra A1269, proveniente do sítio Justino, Sergipe, Brasil) mostrou 99% de 

similaridade com a bactéria Cutibacterium (Propionibacterium) acnes: Max score 

=527; query cover =100%; E-value= 8e-146; (alinhamento com sequência do 

Genbank na figura 19). 
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Figura 18. Corrida Eletroforética de amostras antigas com alvo TC/TC1 para 

detecção de T. cruzi. 

Legenda: poço 1- A1268; 2- A1269; 3- A1270; 4- A1271; 5- A1272; 6- A1273; 7- 

A1274; 8- Controle negativo de Extração; 9- A1278; 10- A1279 (A); 11- A1279 (B); 

12- A1280; 13- A1281; 14- Marcador 400pb; 15- M180pb; 16- Ladder 50pb  

 

350 
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        10       20    30        40  50    60        70         80       90        100 

     ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

CP003084.1 TACAAATGGCTCAAGAAGATCATCTCCCCCAATGTCCA-GATGATCTTCGTACCCTTCCTCACCATGCTCATCATGATCCCGCTGACGGCCTTCCTCATC 

A1269      ......................C...............-............................................................. 

 

   110       120       130       140       150       160       170       180       190       200          

            ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

CP003084.1  GGCCCGATCGGTGTCTACGCCGGTGCTGGACTGGCCAACGGGCTCAAGGCGGTCAACGACGTCAGCCCCTTCATCTTCGCGGTCCTCATCCCCCTGCTGT 

A1269       .................................................................................................... 

     210       220       230       240       250       260       270       280        290 

            ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

CP003084.1  ACCCATTCATGGTTCCGTTGGGCCTGCACTGGC-CGCTCAACGCTGTCATGCTGCTCAACATCCAGACTCTGGGTTACGACTACATCCAG 

A1269       .................................-........................................................ 

 

Figura 19. Alinhamento da sequência nucleotídica do estudo comparada as do Genbank usando como alvo TC-TC1 que amplifica 
região gênica mini-éxon de Trypanosoma cruzi. 
Legenda: CP003084.1 – Cutibacterium (Propionibacterium) acnes, número de acesso de sequência do GenBank utilizada como 
comparação; A1269- amostra antiga óssea utilizada neste estudo 
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Em relação a figura 20, a PCR resultou em amplificações na altura 

de 350 pares de bases em 6 poços: 3- Controle Negativo de Extração; 7- SJ5 – 

amostra proveniente do Sítio Funerário Igreja São Gonçalo Garcia, no Rio de 

Janeiro, RJ; 9- SJ8 – também do Sítio Funerário Igreja São Gonçalo Garcia, no Rio 

de Janeiro, RJ; 10 e 11- controles negativos de extração; e 12- Controle Negativo da 

PCR. Apesar da contaminação do Controle Negativo da PCR, em torno de 450 pb, 

optamos por purificar e sequenciar todas as amostras (n=6) grifadas na figura abaixo 

(20), principalmente em virtude da raridade das amostras. A sequência amplificada 

no poço 7, da amostra SJ5 resultou em 71% de similaridade com a bactéria 

Agrobacterium tumefaciens: Max score =140; query cover 82%; E-value =3e-29 

(figura 21).  

 

 

Figura 20. Corrida Eletroforética de amostras antigas com alvo TC/TC1 para 

detecção de T. cruzi.  

Legenda: Poço 1- A1282; 2- A1283; 3- Controle Negativo Extração; 4- SJ1; 5- SJ3; 

6- SJ4; 7- SJ5; 8- SJ7; 9- SJ8; 10- Controle negativo de Extração; 11- Controle 

negativo da Extração; 12- Controle negativo da PCR; 13- Marcador 400pb; 14- 

M180pb; 15- Ladder 50pb  

350 
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10        20        30        40        50        60        70        80        90       100                   

           ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

CP011247.1 TTATCAAGGATTGCGAGGAATGCGGCCGCATCTCGGGGCGTATCAACGCCGCCTATTGTGTTTCCGTTTTCTGAGCGACCTAGTACGCCATACTCCCA 

SJ5        .....C..T..C.AC.....C.....G......TCA.CG.A...C.....A.TG.....C..A~~~~~~..C..C...T.C.AC...........AT. 

 

              110       120       130       140       150       160       170       180       190       200          

           ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

CP011247.1 AAGCGACCAGCACTGGAATGGCGTCAGGAAGGGAAGGATAAGGTCAGCGGCATCTGCGAAATTTGGGCCAGCGGCTGCCGGAAAATCGGCGAGTGCGTCA 

SJ5        G..T......GTA.C......T..G...T.T..G.....G....TT.TC..T..C..A....G...T.TG..CTT...T..G..G..C...........C 

 

              210       220       230       240       250       260       270        

           ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

CP011247.1 GACAGCGTGGGAGACGACAACGTCAGCTCCTTCGGCCATACGTTTTCAAAAAGCTCCTTGATCAACGTGAAGCG                           

SJ5        ....AT.C...G..T.....T.................G....C......C.C.........T..G.C...C.. 

 

Figura 21:Alinhamento de sequência nucleotídica desse estudo comparada a do Genbank com alvo específico para gene mini-
éxon para identificação de Trypanosoma cruzi.  
Legenda:CP011247.1 número de acesso de sequência do GenBank utilizada como comparação, espécie: Agrobacterium 
tumefaciens. Amostra utilizada no estudo: SJ5 
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5.2.2 PCR e Análise de Sequências em amostras do Sítio Justino, São José e Sítio 

Funerário Igreja São Gonçalo Garcia para Trypanosoma cruzi com Primers 

TC/TC2 

 

Para a detecção da linhagem TC2 de T. cruzi, utilizamos os alvos 

TC/TC2. Houve amplificação de quatro amostras (figura 22): poço 4, amostra A1271; 

poço 5, amostra A1272; poço 10, amostra A1279(A); poço 11, amostra A1279 (B), 

não houve amplificação no controle negativo de extração (fig. 22) e controle negativo 

de PCR (fig. 23). O marcador de 180 pb do poço 15 (fig. 22) e 14 (fig. 23) não 

amplificaram. Os produtos da PCR foram purificados e submetidos ao 

sequenciamento. Porém, apesar da amplificação em torno de 300-350 pares de 

base, tamanho esperado para este alvo, não houve similaridade com nenhuma 

sequência proveniente do banco de dados Genbank, NCBI. Não foi realizado o 

sequenciamento das amplificações da figura 23, pois não houve amplificação do 

tamanho esperado para os primers testados. 
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Figura 22. Corrida Eletroforética de amostras antigas com alvo TC/TC2 para 

detecção de T. cruzi.  

Legenda: Poço 1- A1268; 2- A1269; 3- A1270; 4- A1271; 5 A1272; 6- A1273;7- 

A1274; 8- Controle negativo de Extração; 9- A1278; 10- A1279(A); 11- A1279(B); 12- 

A1280; 13- A1281; 14- Marcador 400pb; 15- M180pb; 16- Ladder 50pb. Bandas 

marcadas foram sacadas e sequenciadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Corrida Eletroforética de amostras antigas com alvo TC/TC2 para 

detecção de T. cruzi.  

Legenda: Poço 1- A1282; 2- A1283; 3- Controle Negativo Extração; 4- SJ1; 5- SJ3; 

6- SJ4; 7- SJ5; 8- SJ7; 9- SJ8; 10- C-Extração; 11- Controle negativo de Extração; 

12- Controle negativo de PCR; 13- Marcador 400pb; 14- M180pb; 15- Ladder 50pb 
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5.2.3 PCR e Análise de Sequências em amostras do Sítio Enoque, Serra das 

Confusões para diagnóstico de Trypanosoma cruzi com Primers S67/S34 

 

Devido as amplificações inespecíficas dos alvos TC/TC1 e TC/TC2, 

optamos por utilizar também outros primers S67/S34 para identificação de T. cruzi 

na amostra A2826, porém as demais amostras dos outros sítios não puderam ser 

testadas por não haver mais o controle negativo de extração o que inviabiliza a PCR 

em material antigo. 

Como, durante a extração de DNA eluímos duas vezes, para se 

aproveitar o máximo possível o DNA como previamente informado, foi feita então a 

PCR reconstrutiva tanto da primeira quanto da segunda eluição do DNA extraído. 

Também optamos por testar o DNA direto da segunda eluição sem realizar a PCR 

reconstrutiva. Somente ocorreu amplificação com a PCR reconstrutiva da segunda 

eluição da amostra e do controle negativo de extração, amplificações em torno de 

400 pb e 500pb, respectivamente (fig. 24). Apesar de não estar na altura esperada 

para este alvo (121 pb), a amplificação foi recortada do gel e sequenciada. As 

sequências analisadas não deram similaridade com nenhuma sequência do 

GenBank, NCBI. 
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Figura 24. Corrida Eletroforética de amostras antigas com alvo para identificação de 

Trypanosoma cruzi usando primers S67/S34. 

Legenda: poço 1- marcador 100pb; poços 2, 3, 4 se referem a resultado de outro 

estudo; poço 5- produto PCR reconstrutiva da amostra A2826 (1ª eluição); 6- 

produto PCR reconstrutiva da amostra A282 (2ª eluição); 7- DNA bruto A2826 (2ª 

eluição); 8- controle negativo de extração; 9- controle Negativo de PCR. 

Amplificações marcadas foram purificadas e sequenciadas 

 
 
 
 
 
 
250 
200 
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5.2.4 PCR e Análise de Sequências em amostras do Sítio Funerário Igreja São 

Gonçalo Garcia para diagnóstico de Yersinia pestis com Primers Y. pestis F/R2 

 

Observa-se na figura 25 que amplificações na altura esperada de 

aproximadamento 130pb ocorreram para quatro amostras: poço 2, amostra SJ6; 

poço 3, amostra SJ2; poço 6, amostra SJ8 e poço 9, amostra SJ7. Os controles 

negativos de extração (poço 1) e de PCR (poços 12 e 13) não amplificaram, como 

esperado. Ainda que as amplificações para as amostras não estivessem na altura 

esperada, por motivo da raridade do material optamos por purificar e sequenciar o 

produto da PCR amplificado (grifado em branco; n=11).  

Somente a amostra SJ5, na altura de 300pb resultou em 92% de 

similaridade com a bactéria Actinomyces sp: Max score =217; query cover =83%; E-

value=9e-53 (ver alinhamento na figura 26). As demais sequências analisadas, 

ainda que com ótima qualidade, não deram similaridade com nenhuma sequência 

disponível até então no site do GenBank. 
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Figura 25. Corrida Eletroforética de amostras antigas com alvo Y. pestis F/R2 para 

detecção de Yersinia pestis. Legenda: Poço; 1-Controle Negativo Extração; 2- SJ6; 

3- SJ2; 4- SJ10; 5- SJ3; 6- SJ8; 7- Marcador 50pb; 8- SJ1; 9- SJ7; 10- SJ5; 11- SJ4; 

12- Controle negativo- PCR;13- Controle negativo- PCR. Bandas marcadas foram 

sacadas e sequenciadas 
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                10        20        30        40        50        60        70        80        90       100 

            ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

AP017896.1  TCCGGCACATGTCAAGCCTTGGTAAGGTTCTTCGCGTTGCATCGAATTAATCCGCATGCTCCGCCGCTTGTGCGGGCCCCCGTCAATTCCTTTGAGTTTT 

SJ5         ..G..................................................................................CAA.TACAA...... 

 

                 110       120       130       140       150           

             ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

AP017896.1   AGCCTTGCGGCCGTACTCCCCAGGCGGGGCACTTAATGCGTTAGCTACGGCGCG 

SJ5          ..................A......................-.......-.... 

 

Figura 26: Alinhamento de sequência nucleotídica desse estudo comparada a do Genbank com alvo específico para gene pla para 
identificação de Yersinia pestis.  
Legenda: AP017896.1 número de acesso de sequência de Actinomyces sp. do GenBank utilizada como comparação. Amostra 
utilizada no estudo: SJ5- F1 IND 4 MET  
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5.2.5 PCR e Análise de Sequências em amostras dos sítios Enoque Serra das 

Confusões para diagnóstico de Rickettsia rickettsii com Primers RR190.547F/ 

RR190.701R 

 

Somente uma amostra, A2826, foi testada para identificação de 

Rickettsia rickettsii. Nesta corrida houve amplificação na altura de 400 pb (fig. 27). O 

produto da PCR foi purificado e sequenciado. A qualidade das sequências não 

estava satisfatória e não foi possível editá-las. O controle negativo de extração 

apresentou uma amplificação em torno de 800 pb, muito acima da altura amplificada 

pelo primer e não foi sequenciado. Já o controle negativo da PCR não mostrou 

amplificação. A PCR utilizando o produto da PCR reconstrutiva também não 

apresentou amplificação 
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Figura 27. Corrida Eletroforética de amostras antigas com alvo para Rickettsia 

rickettsii.  

Legenda: Poço: 1- Produto PCR reconstrutiva da amostra A2826 -1ª eluição; 2-

Produto PCR reconstrutiva da amostra A2826 (2ª eluição); 3- DNA bruto A2826 (2ª 

eluição); 4- Controle negativo de extração; 5- Controle Negativo de PCR. Poços 6 e 

7 são referentes a outra análise com outro parasito; poço 8- Marcador 100pb. 

Amplificação marcada foi cortada do gel, purificada e sequenciada 

 

 

5.2.6 PCR e Análise de Sequências em amostras de coprólitos para diagnóstico de 

Triatominae com Primers TRIF/TRIR 

 

Como visto na figura 28, a PCR para diagnóstico de espécies de 

triatomíneos mostrou amplificação única para amostra M09 (poço 3) com altura em 

torno de 200 pb; e para amostra 643 (poço 4) amplificações ocorreram na altura 
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esperada (105 pb) e outras inespecíficas, acima da amplificação esperada. O 

controle negativo de extração destas amostras não apresentou amplificação (poço 1).  

Amostra M33 (poço 10) apresentou amplificações na altura de 150pb 

e 700pb; o controle negativo de extração (poço 6) não mostrou amplificação. 

O negativo de extração (poço 11) da amostra 338 (poço 12) mostrou 

amplificações em altura distinta (100pb e 250pb) do que foi amplificado na amostra 

338 (120pb, 250pb, 260pb e 300pb). O negativo da PCR se encontra na figura 29, 

poço 10, e não apresentou amplificação. Em razão da raridade das amostras, e 

mesmo um controle negativo de extração tendo amplificado (figura 28), optamos por 

purificar e analisar o sequenciamento, a fim de checar se era uma contaminação do 

ambiente ou se era endógeno a amostra. Todas as amplificações grifadas na figura 

28 foram submetidas ao sequenciamento (n=8), as amplificações dos poços 6 e 8 

não foram sequenciadas pois foram muito inespecíficas em alturas distintas a que o 

primer amplifica. As sequências amplificadas destas amostras não foram de boa 

qualidade e não mostraram similaridade com nenhuma das sequências depositadas 

até então no GenBank, NCBI. 
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Figura 28. Corrida Eletroforética de amostras antigas com alvo TRIF/TRIR para 

detecção de triatomíneos.  

Legenda: Poço 1- Marcador 50pb; 2 -Controle Negativo de Extração (das amostras 

correspondentes aos poços 3, 4, 5 e 6); 3- amostra 29; 4- M09; 5- 643; 6- 729-A; 7- 

Controle Negativo Extração (das amostras correspondentes aos poços 8, 9, 10 e 

11); 8- 17; 9- 1882; 10- 1172C; 11- M33; 12- Controle Negativo Extração (das 

amostras correspondentes aos poços 13, 14 e 15); 13- 338; 14- 1884; 15- M17; 16- 

Marcador 188pb. Bandas marcadas foram cortadas e sequenciadas 
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Na figura 29, observa-se que o controle negativo de extração das 

amostras 1476 (poço 3) e 1477 (poço 4) apresentou amplificação em torno de 150pb 

(poço 1). Amostra 1476 apresentou amplificação nas alturas de 100pb e 250pb. 

Amostra 1477 mostrou amplificação na altura de: 100pb, 150pb e 250pb.  

As outras amostras (poços 5, 7 e 8), controle negativo de extração 

(poço 6) e controles negativos da PCR (poços 9 e 10) não mostraram amplificações 

para este alvo. As amplificações grifadas foram purificadas e sequenciadas (n=5). A 

análise das sequências não mostrou similaridade com nenhuma sequência 

depositada no GenBank até então. 

 

 

Figura 29. Corrida Eletroforética de amostras antigas com alvo TRIF/TRIR para 

detecção de triatomíneos.  

Legenda: Poço 1- Marcador 50pb; 2- Controle Negativo Extração (das amostras 

correspondentes aos poços 3, 4 e 5); 3- 1476; 4- 1477; 5- 1478; 6- Controle 

Negativo Extração (das amostras correspondentes aos poços 7 e 8); 7- 22; 8- 676; 

9- Controle negativo da PCR; 10- Controle negativo da PCR das amostras da figura 

31; 11- Marcador 188pb. Amplificações marcadas foram cortadas, purificadas e 

sequenciadas 
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➢ Amostras antigas do Sítio Funerário Igreja São Gonçalo Garcia que foram 

submetidas à extração de DNA neste estudo 

 

As cinco amostras foram submetidas a PCR para um alvo inicialmente 

pensado para este estudo para detecção de Leishmania sp. Porém, por efeito de 

problemas de contaminação para este alvo e do armazenamento das amostras 

durante a execução dos experimentos, optamos por não dar continuidade a estes 

experimentos já que não teríamos segurança dos resultados.  

A síntese dos resultados obtidos com a análise dos sequenciamentos de 

todas as amostras antigas analisadas está discriminada na tabela 3.  

 

 

Tabela 3. Síntese dos resultados obtidos das sequências geradas com análise de 

amostras antigas 

Amostra Sítio 

Arqueológico 

Primer  Resultado obtido 

A1269 Sítio Justino TC/TC1 Cutibacterium (P.) acnes 

SJ5 Sítio funerário 

Igreja São 

Gonçalo Garcia 

TC/TC1 Agrobacterium tumefaciens 

Y. 

pest_F/R2 

Actinomyces sp. 
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5.3  ANÁLISE DAS AMOSTRAS ANTIGAS DE EAGLE CAVE, COMSTOCK, 

TEXAS 

 

5.3.1 Análise Macroscópica das Amostras de Sedimento de Latrina de Eagle Cave 

 

Uma variedade de componentes orgânicos, principalmente 

sementes de diversas espécies de plantas, fragmentos de artrópodes e ossos de 

pequenos mamíferos foram encontrados (quadros 18 e 19). A maior parte das 

sementes foram identificadas como Opuntia sp. e variaram em quantidade por 

amostra: mínimo de 29 (amostra 7b) a 108 (amostra 11). Embora os componentes 

da dieta tenham sido quantificados, estes serão analisados mais detalhadamente 

posteriormente por um especialista em paleobotânica para identificação taxonômica.  

Em relação aos artrópodes, não se observou a presença de 

triatomíneos, ou de outras espécies de vetores de parasitos e microrganismos. 

Porém, todas as amostras apresentaram um grande número de pupas de moscas da 

família Calliphoridae, com o número mínimo de 9 espécimes (amostra 9) a 46 

(amostra 11). Outros insetos também foram identificados, como besouros 

pertencentes à ordem Coleoptera, família Ptinidae e Dermestidae, formigas 

pertencentes a família Formicidae, ordem Hymenoptera nas amostras 7b, 8, 9, 10 e 

11. Um grilo identificado como 1º instar pertencente ao gênero Melanoplus na 

amostra 8. Outros espécimes de artrópodes estavam muito fragmentados para 

identificação taxonômica. 

Com referência aos ossos de mamíferos, foram encontradas em 

todas as amostras e em grande número, muitos deles queimados. A grande maioria 

dos ossos estavam fragmentados impossibilitando a identificação taxonômica, 

porém haviam algumas mandíbulas intactas e dentes sendo possível a identificação 

em nível de gênero. Na amostra 9 identificamos como gênero Sigmodon sp.; na 

amostra 10 identificamos como espécie Sigmodon hispidus. 
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Quadro 18. Componentes relacionados a dieta identificados no sedimento do sítio arqueológico Eagle Cave, Texas 

 

Amostra Opuntia sp. Outras sementes Pupa Fragmentos de Pupa Coleoptera Ptinidae 

7a 0 0 0 0 0 0 

7b 29 11 40 62 14 0 

8 0 199 29 51 10 1 

9 Presente 44 10 43 11 0 

10 96 180 37 98 9 0 

11 108 293 46 100 8 0 

12 45 223 39 110 14 0 
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Quadro 19. Outros componentes relacionados a dieta identificados nas amostras de sedimento do sítio arqueológico Eagle Cave, 

Texas 

 

Amostra Hymenoptera 

Cabeças de 

Hymenoptera 

 

Fragmentos de 

Insetos 
Ossos Dentes OBS 

7a 0 0 0 
Muito 

fragmentados 
0 

- 

7b 2 5 0 
Muito 

fragmentados 
0 

1 Araneae 

8 0 16 77 77 0 

1 grilo 

gênero 

Melanoplus; 

vertebra de 

peixe 

9 0 5 30 40 1 - 

10 2 0 118 173 3 - 

11 6 0 58 119 0  

12 0 0 43 179 0 

 



129 
 

 

5.3.2 Análise Macroscópica e Microscópica dos Coprólitos de Eagle Cave 

 

Apesar da degradação, componentes macroscópicos foram 

identificados nas amostras de coprólitos (quadro 20). De 11 amostras, 6 continham 

carvão. Três das 11 amostras (~27%) tinham sementes de Opuntia, e 4 das 11 

(~36%) tinham outras sementes que não puderam ser identificadas. Ossos de 

roedores estavam presentes em 5 das 11 amostras (~45%), e pelos de roedores em 

2 amostras (18%). Fragmentos não identificáveis de artrópodes foram encontrados 

em 18% das amostras (5 e 7a). Porém, uma amostra apresentou pupas como 

pertencentes a família Calliphoridae, e duas amostras continham mandíbulas 

pertencentes ao filo Orthoptera. Constatamos a presença de escamas de peixe na 

amostra 6 e fitólitos de Fabaceae, pertencentes ao gênero Prosopis na amostra 15. 

Apesar da composição macroscópica ser de melhor preservação, a 

degradação neste sítio arqueológico impossibilitou não só a interpretação dos dados 

macroscópicos, mas também dos dados microscópicos. 

No quadro 21 e figura 30 são descritos achados microscópicos nas 

amostras. Carvão estava presente em 54% das amostras. Epiderme de Poaceae foi 

identificada nas amostras 6, 14 e 17, e epiderme de Agave em 81% das amostras. 

Fitólitos também foram identificados, como por exemplo, estruturas como anéis de 

xilema na amostra 1, anéis de lignina nas amostras 4, 14 e 17 e fitólitos de cactos na 

amostra 6. Detectamos também a presença de amido em 36% das amostras. 

Fragmentos de madeira queimada também foram identificados nas amostras 4, 5 e 

15. Em consequência da alta degradação não foi possível identificar outros 

componentes microscópicos. Não foi observada a presença de parasitos em 

nenhum dos coprólitos estudados, e grãos de pólen estavam muito degradados para 

serem identificados. 
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Quadro 20. Elementos macroscópicos das amostras de coprólitos de Eagle Cave, Texas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: *Sem Identificação; + presente; x ausente  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Componente de dieta 
 

Identificação da Amostra 

1 2 3 4 5 6 7a 13 14 15 16 

Sementes de Opuntia + x + x + x x x x x x 

Sementes S.I.* x x + + x + x + x x x 

Ossos de roedores + x x x + x + + + x x 

Pelos de roedores + x x x x x x + x x x 

Carvão + + + + x + x + x x x 

Artrópodes x x x x + x + x x x x 

Escamas de peixe x x x x x + x x x x x 

Pupa de Calliphoridae x x x x x x + x x x x 

Mandíbulas de Ortóptera x x x x x x x x x + + 

Fitólitos de Prosopis x x x x x x x x x + x 



131 
 

 

 

Quadro 21. Elementos microscópicos encontrados nas amostras de coprólitos de Eagle Cave, Texas 

 
Legenda: + presente; x ausente 
 

 

 

Número 

amostra 

Esporos de 

Lycopodium 

contados 

Carvão 
Epiderme de 

Plantas 
Fitólitos Fungo 

Epiderme 

de Agave 
Amido  Madeira Artrópodes 

1 
44 + 

+ 
Anéis de 

xilema 
+ x x x 

x 

2 59 + + x x x x x x 

3 

10 x 

x Mal preservado x + x x 

x 

4 

18 + 

x 
Anéis de 

lignina 
x + + 

+ 

x 

5 25 + x x x + x + x 

6 

27 + 

Epiderme de 

Poaceae 

Cactos 

decompostos 
x + + x 

x 

7a 
52 

x x x x x x x 
x 

13 27 x x x + + + x x 
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Quadro 21 (continuação). Elementos microscópicos encontrados nas amostras de coprólitos de Eagle Cave, Texas 

 
Legenda: + presente; x ausente 
 

Número 

amostra 

Esporos de 

Lycopodium 

contados 

Carvão 

Epiderme 

de 

Plantas 

Fitólitos Fungo Epiderme de Agave Amido  Madeira Artrópodes 

14 

16 x 

Epiderme 

de 

Poaceae 

Traqueídeos; 

anéis de 

lignina 

 

 

 

x 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

15 

153 + 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

x 

 

 

 

+ 

+ 

(mandíbula 

de ácaro) 

17 

6 x 

Epiderme 

de 

Poaceae 

Traqueídeos; 

anéis de 

lignina 

 

 

 

x 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 
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Fig.30. Vestígios macroscópicos e microscópicos em amostras de Eagle Cave: (1) 

fragmentos de artrópodes achados na amostra 11 (aumento 2,5x no estereoscópio); 

(2) fragmento de Coleoptera e carvão identificados na amostra 11 (aumento 10x no 

estereoscópio); (3) pólen degradado não identificado na amostra 17; (4) diversidade 

de pólen não identificado na amostra 14.  

Legenda: setas apontam as microestruturas de cada vestígio encontrado. Fonte: 

Elisa Pucu 
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5.4  ANÁLISE DAS AMOSTRAS ANTIGAS DE LA CUEVA DE LOS MUERTOS 

CHIQUITOS, RIO ZAPE, DURANGO, MÉXICO 

 

5.4.1 Análises Microscópicas Das Amostras De Sedimento De La Cueva De Los 

Muertos Chiquitos 

 

Uma variedade de endoparasitos humanos e zoonóticos em cada 

enterramento foram observados. Enterobius vermicularis foi identificado em 3 

enterramentos (1, 3 e 4), com a máxima de 1.201,92 ovos/ grama e mínima de 58,14 

ovos/grama (figura 31). Além disso, foi possível identificá-lo tanto no sedimento fino 

quanto no normal. No entanto, o sedimento fino apresentou um número maior de 

ovos/grama (312,5 ovos/grama), quando comparado com o sedimento normal (58,14 

ovos/grama; fig. 32). No enterramento 3, no sedimento fino também foi encontrado 

um ovo com morfologia semelhante a Physaloptera sp. (fig. 33). 

As amostras referentes aos enterramentos 5 (fig. 35), 6a e 6b (fig. 

36) mostraram uma diversidade parasitária distinta das amostras dos enterramentos 

1, 3 (normal e fino) e 4, com a presença de ovos com morfologia compatível a 

Trichuris trichiura, Ascaris lumbricoides e Toxocara sp. (quadro 22). A amostra 8 foi 

negativa para a presença de parasitos. A amostra 6b teve o maior número de 

ovos/grama de A. lumbricoides, seguido pela amostra 5 com T. trichiura, com o total 

de 18.840,58 e 2.398,99, respectivamente (fig. 34; quadro 23). Em relação aos 

achados de Toxocara sp., os enterramentos 5 e 6a apresentaram ovos deste 

parasito, com uma maior concentração de 1.630,43 ovos/grama no 6a. 

A média das medidas dos parasitos foram: E. vermicularis 28,97 µm 

de largura por 56,37 µm de comprimento; A. lumbricoides 46,52 x 64,64 µm; T. 

trichiura 25,60 x 52,58 µm; e Toxocara sp. 71,30 x 80,51 µm (quadro 24).  

Em relação a outros componentes microscópicos foram identificados 

2 ácaros da família Nematalycidae nas amostras 1 e 8, e uma larva de ácaro não 

identificada na amostra 3 de sedimento fino (quadro 25; fig. 37). Fragmentos de 

ácaros e outros artrópodes foram encontrados em todas as amostras, além de pelos 

de morcegos e esporos de fungos.  
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Nas amostras 1 e 3 foram identificados grãos de pólen 

correspondentes a Helianthus sp., Pinus sp., Quercus sp. e Zea mays. As demais 

amostras não foram analisadas para a presença de pólen pois apresentavam pouca 

quantidade para análise e demos prioridade a análise parasitária.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 31. Fotos de ovos de E. vermicularis.  

Legenda: (1) Ovo encontrado no sedimento do enterramento 1; (2) ovo encontrado 

na amostra do enterramento 3, sedimento normal; (3) E. vermicularis em sedimento 

fino do enterramento 3; (4) Ovo de E. vermicularis em sedimento do enterramento 4. 

Fonte: Elisa Pucu 

1 2 

3

 

4
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Fig. 32. Comparação da concentração de E. vermicularis por amostra de sedimento 

de La Cueva de Los Muertos Chiquitos 

Fig. 33. Ovo com morfologia similar a Physaloptera sp. encontrado no enterramento 

3, sedimento fino. Fonte: Elisa Pucu 



137 
 

 

  

Fig. 34. Concentração de ovos/grama de helmintos em cada um dos enterramentos humanos de La Cueva de Los Muertos 

Chiquitos.  

Legenda: enterramento 3 corresponde ao sedimento fino junto com sedimento normal  
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Fig. 35. Fotos dos achados parasitológicos no sedimento do enterramento 5. 

Legenda: (1) Ovo de Ascaris sp. infértil; (2) ovo de Ascaris sp. fértil; (3) ovo de T. 

trichiura; (4) ovo de Toxocara sp. Fonte: Elisa Pucu 
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Fig. 36. Ovos de helmintos encontrados nos enterramentos 6a e 6b.  

Legenda: (1) ovo de T. trichiura do enterramento 6a; (2) ovo de T. trichiura do 

enterramento 6b; (3) Ovo de Toxocara sp. do enterramento 6a; (4) ovo fértil de 

Ascaris sp. encontrado no enterramento 6a. Fonte: Elisa Pucu 
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Quadro 22. Análise dos parasitos encontrados nas amostras de sedimento em contexto com enterramentos humanos do sítio La 

Cueva de Los Muertos Chiquitos, Rio Zape, México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número 

enterramento 

Esporos de 

Lycopodium 

contados E. vermicularis Trichuris trichiura Toxocara sp. A. lumbricoides 

 

 

 

Physaloptera sp. 

1 116 3 0 0 0 0 

3 (sedimento 

normal) 215 1 0 0 0 

0 

3 (sedimento 

fino) 200 5 0 0 0 

1 

4 104 10 0 0 0 

0 

5 99 0 19 5 84 0 

6a 69 0 8 9 104 0 

6b 61 0 1 0 0 0 

8 20 0 0 0 0 0 
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Quadro 23. Concentração/grama de endoparasitos encontrados nas amostras de sedimento de enterramentos humanos do sítio La 

Cueva de Los Muertos Chiquitos, Durango, México 

 

 

 

 

 

 

Número 

enterramento 

 

E. vermicularis 

ovos/grama 

T. trichiura 

ovos/grama 

Toxocara sp. 

ovos/grama 

A. lumbricoides 

ovos/grama 

 

 

Physaloptera sp. 

ovos/grama 

1 323,28 0 0 0 0 

3 

(sedimento normal) 58,14 0 0 0 

0 

3  

(sedimento fino) 312,5 0 0 0 

62,5 

4 1.201,92 0 0 0 0 

5 0 2.398,99 631,31 10.606,06 0 

6a 0 1.449,28 1.630,43 18.840,58 0 

6b 0 204,92 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 
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Quadro 24. Análise morfométrica dos parasitos identificados nos enterramentos humanos de La Cueva de Los Muertos Chiquitos, 

Durango, México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espécies 

Largura (µm) Comprimento (µm) 

Média Mínima Máxima 
Desvio 
Padrão 

Média Mínima Máxima 
Desvio 
Padrão 

E. vermicularis 28,97 23,07 34,56 3,05 56,37 47,69 61,22 3,57 

A. lumbricoides 46,52 34,22 61,7 6,12 64,64 45,08 79,10 8,05 

T. trichiura 25,60 22,63 29,14 1,48 52,58 45,01 60,43 3,87 

Toxocara sp. 71,30 55,03 80,54 8,05 80,51 70,08 91,51 6,23 
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Quadro 25. Outros achados na análise microscópica de amostras de sedimento dos enterramentos humanos de La Cueva de Los 

Muertos Chiquitos, Durango, México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número 

enterramento Ascósporos 

Pêlo de 

Morcego Fungo Fragmentos de ácaros Artrópodes OBS 

1 0 42 sim sim sim 1 Nematalycidae 

3 (sedimento 

normal) 0 sim sim sim sim - 

3 (sedimento 

fino) 0 4 não 2 

mandíbulas e outras 

estruturas 1 larva de ácaro 

4 0 46 sim sim 

mandíbulas e outras 

estruturas - 

5 sim 0 sim sim sim - 

6a sim 0   sim não - 

6b sim 0 sim sim sim - 

8 sim 7 sim sim sim 1 Nematalycidae 
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Fig 37. Ácaros e Tricoma de planta em amostras de sedimento dos enterramentos 

de La Cueva de Los Muertos Chiquitos, Durango, México.  

Legenda: (1) Ácaro identificado como da família Nematalycidae, do enterramento 1 

(valor da barra – 10 µm); (2) ácaro não identificado de amostra do enterramento 4 

(valor da barra – 10 µm); (3) larva de ácaro de amostra do enterramento 1 (valor da 

barra – 10 µm); (4) tricoma de planta também identificado no enterramento 4 (valor 

da barra – 10 µm). Fonte: Elisa Pucu 

 

5.4.2 Análise De Dieta Dos Coprólitos De La Cueva De Los Muertos Chiquitos 

 

A análise e os resultados da dieta dos coprólitos farão parte de um estudo 

futuro mais detalhado. O resultado referente a análise macroscópica e microscópica 

estão no material suplementar, quadros S1 e S2, respectivamente. 
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6. DISCUSSÃO 

 

6.1 ENSAIO EXPERIMENTAL  

 

A padronização de técnicas moleculares para detecção de 

artrópodes tem sido um desafio, principalmente para os coprólitos experimentais. 

Como relatado no referencial teórico, poucos são os estudos moleculares que 

detectam artrópodes em material antigo (DITTMAR et al., 2003; RAOULT et al., 

2006). Até então, não há estudos para detecção de DNA de artrópodes em 

coprólitos. Em virtude da inconsistência nos resultados e aos problemas de 

contaminação de amplicons gerados pelos primers TRIF/TRIR a padronização da 

PCR para detecção de triatomíneos necessita de mais análises e, possivelmente, 

outros primers mais específicos que amplifiquem outras regiões.  

Porém, apesar das adversidades relatadas para o estudo de 

triatomíneos, neste estudo nós conseguimos padronizar alvo-a-alvo, por PCR 

convencional, o diagnóstico molecular de artrópodes dos gêneros: Pediculus e 

Rhipicephalus em amostras de fezes dessecadas artificialmente. Ainda que a 

metodologia não tenha sido aplicada em amostras antigas em virtude do tempo hábil 

para o diagnóstico molecular, uma das perspectivas é aplicar esta metodologia em 

amostras de coprólitos e sedimento. 

Podemos também salientar que os primers utilizados detectam além 

das espécies incluídas nesse estudo, outras espécies, o que amplia ainda mais a 

potencialidade da metodologia aqui padronizada. O primer utilizado para detecção 

de R. sanguineus também detecta além de outras espécies de Rhipicephalus, como 

R. bursa, R. pusillus e R. turanicus, as espécies Dermacentor marginatus, Boophilus 

annulatus, Haemaphysalis punctata e Hyalomma lusitanicum (MANGOLD et al., 

1998). Um estudo de Nava et al. (2008) utilizou este primer para análises 

filogenéticas em carrapatos do gênero Amblyomma, com sucesso. No entanto, ainda 

que seja sensível há a possibilidade de inespecificidade em razão da amplificação 

de outros gêneros da família Ixodidade. Portanto, há uma ampliação do potencial de 

inclusão, porém há uma limitação na segurança diagnóstica. 
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O primer utilizado para detecção de P. h. capitis foi desenhado no 

intuito de diagnosticar P. h. humanus. No entanto, tivemos sucesso nas 

amplificações tanto com a PCR primária, quanto PCR nested para espécie P. h. 

capitis. A abrangência destes primers utilizados em detectar outras espécies de 

artrópodes com potencial patogênico é de suma importância para as análises 

antigas. Em razão da raridade destas amostras, a possibilidade de se identificar 

mais de uma espécie de artrópode por meio de um alvo molecular em uma reação 

de PCR é importante não só para a interpretação de resultados e a ocorrência 

destes parasitos, mas também para a otimização do uso das amostras. 

Análises moleculares de artrópodes em material fecal antigo, 

principalmente quando há a impossibilidade de identificação por análises 

morfológicas, possibilitam interpretações arqueológicas, ainda mais quando os 

artrópodes são vetores de agentes causadores doenças infecciosas, podendo-se 

inferir sobre a ocorrência e origem destas doenças nas populações antigas.  

Propomos com este estudo experimental não só a detecção de 

artrópodes vetores de parasitos e microrganismos patogênicos em coprólitos, por 

meio da biologia molecular, mas também de técnicas para se otimizar o uso das 

amostras minimizando ao máximo seu esgotamento para o emprego de outras 

análises.Tais análises e sua discussão fazem parte do artigo intitulado “Identification 

of arthropods by Polymerase Chain Reaction as probes for infectious disease studies 

in experimental coprolites” publicado em fevereiro de 2019 no Journal of 

Parasitology, e apresentado em anexo a esta tese. 

 

6.2 DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE PARASITOS TRANSMITIDOS POR 

ARTRÓPODES EM AMOSTRAS ANTIGAS ÓSSEAS 

 

6.2.1 Trypanosoma cruzi 

 

Nenhuma das amostras antigas analisadas foi positiva para T. cruzi. 

Porém, ao se analisar as sequências geradas com o par de primers TC/TC1, duas 

tiveram similaridade com sequências de outros organismos quando comparadas às 

depositadas nos Genbank. 
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O par de primers TC/TC1 foi desenhado por Souto e cols. em 1996, 

com o intuito de ser específico para o protozoário Trypanosoma cruzi, amplificando a 

região do mini-éxon do kDNA. Contudo, as sequências depositadas no Genbank que 

deram similaridade com as sequências deste estudo foram depositadas após o 

desenho deste par de primers. Uma das sequências deu alta similaridade com a 

bactéria Cutibacterium (Propionibacterium) acnes, o que indica que a bactéria pode 

ser endógena a amostra estudada, uma vez que esse micro organismo não 

amplificou nos controles negativos usados nos ensaios laboratoriais. A espécie C. 

(P.) acnes é um bacilo anaeróbio gram-positivo, comensal para a espécie humana. 

Ocorre na pele e é característico por causar acne. Porém, estudos recentes têm 

demonstrado um possível potencial patogênico e virulência desta bactéria, que pode 

causar osteomiolite, imunossupressão, e inflamação prostática, podendo levar a 

câncer de próstata (PERRY e LAMBERT, 2011; BAE et al., 2014). No entanto, esse 

potencial patogênico tem sido relatado com maior frequência em indivíduos que 

sofreram cirurgias para próteses de ossos (BAE et al., 2014)  

Barnes e Thomas (2006) amplificaram porções de 16S rRNA com 

99% de similaridade com C (P.) acnes em uma amostra óssea do século XVIII com 

lesões características de tuberculose. O objetivo do estudo era amplificar DNA da 

bactéria causadora da sífilis e tuberculose nas amostras com lesões características, 

e esse resultado foi concluído como contaminação pelos autores. No entanto, aqui 

chamamos atenção para o fato de que pode ser possível que o achado tenha sido 

autóctone, portanto, importante para o contexto arqueológico da amostra estudada 

pelos pesquisadores. Poucos estudos se referem a patogenicidade e virulência de C 

(P.) acnes, e achados como estes podem ser importantes para se entender o papel 

desta bactéria na população humana.  

Outras sequências analisadas geradas nesse estudo tiveram alta 

similaridade com Homo sapiens. Embora em alguns casos nos controles negativos 

não se tenha tido amplificação de DNA humano na mesma altura da amplificação 

das amostras, em outros casos houve amplificação e, quando analisada a sequência, 

essas deram similaridade com DNA humano. Sendo assim, as sequências geradas 

a partir das amostras com controles negativos "limpos", podem ser endógenas, mas 

sendo difícil estabelecer se são provenientes daquele indivíduo ou de época 
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contemporânea ao seu sepultamento, ou ainda se são referentes a pessoas que 

manipularam as amostras durante a coleta ou armazenamento. Naquelas em que os 

controles negativos de extração e/ou PCR apresentaram amplificação de fato a 

contaminação ocorreu no laboratório onde os ensaios moleculares foram realizados. 

O achado referente a espécie Agrobacterium tumefaciens em 

amostra SJ5 do sítio funerário Igreja São Gonçalo Garcia pode ser interpretado 

como contaminação no próprio sítio arqueológico. Esta bactéria, que ocorre 

normalmente no solo, já que é um patógeno de plantas dicotiledônias (DE GROOT 

et al., 1998), indica que estava em contato direto com a amostra. A contaminação 

pode ter ocorrido durante o enterramento e, neste caso, ser contemporânea à época 

do sepultamento, ou durante a escavação.  

Contudo, deve-se ressaltar que este alvo molecular inicialmente 

idealizado para amplificar DNA de T. cruzi, e que foi usado com sucesso para 

recuperar DNA desse protozoário em amostras antigas do Brasil (Fernandes et al., 

2008; Lima et al., 2008), nesse estudo mostrou sua inespecificidade. O que não 

significa que não houvesse DNA de T. cruzi nas amostras, mas se o DNA dos outros 

microrganismos estivesse presente em maior quantidade nas amostras, estes 

amplificariam preferencialmente ao DNA de T. cruzi. Esses achados ressaltam a 

importância de se relatar todas as amplificações ainda que não sejam o alvo 

inicialmente desejado, pois isso poderá contribuir e encorajar pesquisadores que 

estão tendo resultados semelhantes e optam por não relatar ou interpretá-los como 

contaminação. Estas observações e discussões foram apresentadas em dois artigos 

complementares, um deles em formato de crítica intitulado: “Finding the unexpected: 

a critical view on molecular diagnosis of infectious diseases in archaeological 

samples”, publicado no ‘Journal of Archaeological Science: Reports; e o outro foi a 

apresentação dos dados obtidos, denominado ‘Study of infectious diseases in 

archaeological bone material- a dataset’, publicado na revista Data In Brief. Ambos 

artigos se encontram em anexo a esta tese. Além disso, em consequência das 

dificuldades e desafios com o trabalho com DNA antigo também foi escrito um 

capítulo de livro intitulado: “Principais dificuldades encontradas no trabalho com DNA 

parasitário antigo” publicado no livro “Guia Prático: Protocolos para Estudo de 

Doenças Infecto-Parasitárias em Amostras de Acervo e Coleções, em 2016. 
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6.2.2 Yersinia pestis 

No caso do par de primers para detecção de Yersinia pestis, o 

desenho dos primers foi feito em 2013 para a detecção do gene pla e a sequência 

resultante no estudo foi depositada em fevereiro de 2017 (SEIFERT et al., 2013). 

Hänsch et al. (2015) relataram em outro estudo que o gene pla, considerado 

específico para a detecção de Yersinia pestis, não era tão específico quanto se 

imaginava já que também pode amplificar sequências de outras bactérias, como 

Escherichia coli.  

Para a amostra SJ5 onde foi gerada uma sequência com a utilização 

desse par de primer, a análise da mesma revelou similaridade com espécies dentro 

do gênero Actinomyces, não sendo possível afirmar, nesse último caso, se estaria 

presente no solo ou no organismo humano. Nos humanos, é considerada uma 

bactéria comensal, que por causa da imunossupressão, pode causar resposta 

inflamatória levando à inflamação nas gengivas e cárie, infecções pulmonares e no 

trato urogenital. Casos graves podem levar a disseminação hematogênica 

(KÖNÖNEN et al., 2015). 

De La Fuente et al. (2013) analisaram a diversidade bacteriana em 

amostras antigas datadas de 4 mil anos atrás, utilizando como fonte de DNA o 

cálculo dentário e conseguiram amplificar DNA de Actinomyces naeslundii em quatro 

amostras analisadas.  

As demais sequências amplificadas com o alvo para Yersinia pestis 

estavam com ótima qualidade, porém não apresentaram similaridade com nenhuma 

sequência depositada no GenBank. Estes resultados mostram que há a necessidade 

de se depositar sequências amplificadas no repositório do GenBank visto que estes 

resultados podem ser endógenos ao material antigo e de importância para 

interpretação arqueológica.  

 

6.2.3 Rickettsia rickettsii 

 

Estudos para a identificação de Rickettsia rickettsii em material 

antigo ainda não foram publicados na literatura. Em 2006, Raoult et al. identificaram 
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Rickettsia prowazekii em material antigo, criando perspectivas para o estudo de 

aDNA de R. rickettsii. 

A sequência gerada pelos primers utilizados não foi de boa 

qualidade, e não foi possível compará-la com a base de dados do GenBank. Neste 

estudo, somente uma amostra foi testada com este alvo e sabe-se que não estava 

inibida, pois apresentou amplificação, ainda assim, há a possibilidade do DNA ter se 

degradado gerando as sequências de má qualidade ou do efeito tafonômico ter 

levado a fragmentação do DNA de R. rickettsii. Ainda que negativo, a amostra 

escolhida para se tentar recuperar DNA de R. rickettsii foi de uma amostra óssea 

proveniente do Piauí na mesma região do sítio que Guerra et al. (2003) analisaram 

ácaros e carrapatos de coprólitos de felinos e encontraram o total de 4 larvas, destas, 

duas foram identificadas como Amblyomma sp. e as outras 2, Ixodes sp. Este 

achado mostra que os vetores de febre maculosa já circulavam na região. Análises 

relacionadas a identificação dos vetores, seja por morfologia ou biologia molecular, 

são de suma importância para o entendimento da ecologia e distribuição dos vetores 

junto as populações antigas.  

A presença de Amblyomma sp. pode ser um indício de que a 

bactéria já circulava na região. A história da febre maculosa ainda é pouco estudada, 

com poucos dados para corroborar os estudos (DUMLER, 1991; CHILDS e 

PADDOCK, 2007). Estudos como este são necessários para a contribuição e 

interpretação paleoepidemiologica da doença. 

 

6.3 DETECÇÃO DE TRIATOMINAE EM COPRÓLITOS DA AMÉRICA DO SUL 

 

Nenhuma das sequências geradas pelas amplificações do primer 

específico para detecção de triatomíneos foi de boa qualidade portanto, não foi 

possível analisá-las com o banco de sequenciamento, GenBank. A má qualidade 

das sequências pode ter sido resultante da degradação do aDNA, que foi extraído 

em estudo anterior; ainda que tenha sido armazenado corretamente a -20ºC no 

freezer do laboratório, o DNA resultante de amostras antigas é fragmentado e 

facilmente se degrada. Além disso, esta análise foi realizada antes da padronização 

com o modelo experimental, graças a disponibilidade do aDNA já extraído e do par 
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de primers no laboratório. Portanto, ainda que a PCR não tenha gerado 

amplificações específicas para o primer e sequências satisfatórias, as amostras, não 

necessariamente, estavam negativas para o DNA do vetor analisado. Esta análise 

mostra a necessidade de se aplicar metodologias em material antigo já testadas 

anteriormente em modelos experimentais e a aplicação de novos primers para a 

detecção de triatomíneos em material fecal antigo. 

 

6.4 SOBRE AS DIFICULDADES E NOVAS INTERPRETAÇÕES NO CONTEXTO 

ARQUEOLÓGICO: DESAFIOS DO aDNA 

 

Os achados referentes às amostras antigas demonstram que, 

mesmo que a amplificação e a sequência gerada não sejam referentes ao 

organismo do estudo, os resultados têm sua importância. Amostras arqueológicas e 

paleontológicas são únicas e muitas vezes são esgotadas para as análises. Estes 

resultados, ainda que possam ser contaminações, também podem ser endógenos as 

amostras estudadas. O achado de duas bactérias de solo na mesma amostra com o 

primer específico para Trypanosoma cruzi e outro específico para Yersinia pestis, 

reforça esta hipótese, importante para a interpretação do contexto arqueológico do 

sítio analisado. Podemos destacar que os negativos de PCR e de extração não 

amplificaram estes organismos. 

Os primers utilizados nos estudos de material antigo foram 

escolhidos por já terem sido utilizados em outros trabalhos com aDNA e serem 

específicos para os agentes das infecções estudadas. No entanto, podemos 

considerar as amostras arqueológicas como “amostras ambientais”, contaminadas 

desde o enterramento até o período da escavação, e até após: durante o transporte 

e manejo. Quando utilizamos primers “espécie-específicos” desenhados para 

amostras modernas (normalmente para organismos isolados e cultura) podemos 

obter resultados únicos e imprevisíveis. 

Ainda que primers escolhidos para este estudo tenham sido 

desenhados para a amplificação de alvos específicos (quando não são universais) 

eles amplificaram sequências que eram compatíveis com diferentes organismos do 

objetivo do estudo. Essa inespecificade dos primers pode ter sido acarretada pelo 
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grande número de depósitos de sequências nos bancos genéticos, de diferentes 

regiões gênicas. O grande número de sequências pode então afetar na especifidade 

dos primers utilizados neste estudo, já que há uma compatibilidade das sequências 

dos primers e de outros organismos, afetando na especificidade dos alvos e, 

também do produto amplificado (PUCU et al., 2017a). Ultimamente as plataformas 

de sequenciamento de Nova Geração (NGS) estão produzindo um número 

significativo de dados e a baixo custo, gerando um aumento no sequenciamento 

genético e seu subsequente depósito nos bancos de dados genéticos (KODAMA et 

al., 2012). Portanto, à medida que os resultados surgem e sequências vão sendo 

depositadas ao longo do tempo, a especifidade dos primers pode se alterar, 

influenciando nos resultados gerados 

Ressalta-se que alguns dos parasitos aqui analisados (detecção de 

Triatominae e R. rickettsii) nunca foram estudados em material antigo. Portanto, 

ainda que os resultados tenham sido negativos para estes organismos nestas 

amostras, eles são relevantes para estudos paleoparasitológicos. Ainda assim, 

ressalta-se que o estudo experimental deste trabalho para detecção de Triatominae 

ainda requer padronização, e em razão da falta de demais estudos sobre a detecção 

de R. rickettsii em material antigo, há a necessidade de trabalho experimental para 

padronização da técnica molecular deste microrganismo.  

 

6.5 SOBRE OS ACHADOS EM SÍTIOS DA AMÉRICA DO NORTE 

 

6.5.1 Eagle Cave, Texas 

 

A ausência de microvestígios nas amostras de Eagle Cave propiciou 

uma base para a discussão do processo tafonômico que, por causa de seu alto grau 

de decomposição, levou a uma perda de informação biológica do sítio. De acordo 

com Matheson e Brian (2003) o processo tafonômico é um processo biológico que 

afeta o organismo após a morte; e fatores antropogênicos e naturais podem 

influenciar na degradação do material. Coprólitos, sedimentos de latrina e tecidos 

mumificados possuem diferentes potenciais de preservação (MORROW et al., 2016) 

e são diretamente afetados por processos tafonômicos. 
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As amostras de sedimento e coprólito, quando processadas, 

liberaram um odor de óleo misturado com gordura, o que mostra que a cocção era 

prática daquela população. O descarte na latrina dos alimentos e outros fatores 

provavelmente contribuíram para a aceleração da decomposição dos elementos 

microscópicos. Além disso, a maior parte dos organismos encontrados bem 

preservados eram decompositores, o que consequentemente pode levar a 

deterioração dos parasitos e artrópodes vetores em contexto com o ambiente. 

Outrossim, estudos ecológicos mostraram que ovos de parasitos fazem parte da 

dieta de alguns organismos decompositores, como besouros e oligoquetas, o que 

reduz o número de ovos no ambiente (JOHNSON et al., 2010). 

No entanto, artrópodes decompositores também podem ser 

considerados vetores mecânicos de outros parasitos, favorecendo a dispersão de 

microrganismos infecto parasitários. Apesar da análise de parasitos ter sido negativa 

para a presença de endoparasitos, outras pesquisas apontaram que a grande 

quantidade de pupas de moscas Calliphoridae carreiam consigo ovos de parasitos, 

como Ascaris sp., Ancylostoma sp. e Taenia sp. (MALDONADO et al., 2003). A 

presença de outras espécies de decompositores, como formigas e besouros, 

também indicam a possibilidade de carreamento destes endoparasitos (ROBERTS; 

JANOVY, 2000). Ainda que o processo tafonômico tenha contribuído para uma alta 

degradação do sítio e dos microrganismos que possivelmente estavam em contexto 

com os habitantes, o grande número de decompositores que são vetores mecânicos 

podem levar a discussão da possibilidade da transmissão de outros parasitos para 

esta população. 

As amostras provenientes deste sítio arqueológico estavam com um 

grau de degradação muito alto, o que dificultou na identificação de espécies de 

artrópodes que não fossem relacionadas a decomposição. Do mesmo modo, as 

amostras de sedimento estavam em contexto arqueológico de uma latrina 

principalmente por causa da presença de insetos decompositores e ossos 

descartados e queimados. A ausência de vetores não necessariamente significa que 

não havia a presença destes organismos e sim que o fenômeno tafonômico 

aumentou o grau de decomposição daquele local degradando e impossibilitando a 

sua identificação. 
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Análises da amostra de coprólito número 16 foram pertinentes, pois 

além de pertencer a um corpo mumificado com patologia compatível para doença de 

Chagas (REINHARD et al., 2003b), análises prévias macroscópicas e microscópicas 

referentes a dieta mostraram a presença de ossos de vertebrados e insetos 

(VEROSTICK et al., 2019). Os autores deste estudo de 2019, discutiram a 

possibilidade de o indivíduo mumificado ter sido assistido pela população por causa 

da dieta distinta de outros coprólitos analisados da mesma região, com grande 

consumo de fibras (VEROSTICK et al., 2019). Para este trabalho o intuito é, além de 

reanalisar as amostras de coprólitos, tentar identificar as mandíbulas dos artrópodes 

encontrados compatíveis com as mandíbulas encontradas na amostra 15 e com o 

espécime do gênero Melanoplus na amostra de sedimento 8, do mesmo sítio, porém, 

até então, a análise das mandíbulas não possibilita o diagnóstico em nível de gênero, 

portanto, estas foram identificadas pertencentes ao filo Ortóptera. 

Van Itterbeeck (2015) fez uma curta revisão de achados 

entomofágicos em coprólitos da América do Norte, em que relatou evidências de 

besouros Dytiscidae em Lovelock Cave, Nevada (1.200 -150 AP); Isoptera em Dirty 

Shame Rockshelter, Oregon (9.500 AP); e Melanoplus sanguinipes Fabricius, 1798 

em Lakeside Cave, Utah (sem datação). Em Leigh Cave, Wyoming, foram 

encontrados mais de 100 grilos da espécie Anabrus simplex Haldeman, 1852. Estes 

dados corroboram com os achados de Melanoplus sp. e outros besouros 

encontrados em Eagle Cave, que apesar de muito fragmentados demonstram que a 

entomofagia era prática da população que residia naquele sítio.  

A presença de ossos de roedores, tanto no sedimento de latrina, 

quanto nos coprólitos, mostra que estes também eram componentes da dieta. Este 

dado é relevante pois nesta área há a ocorrência de Neotoma sp. que é reservatório 

de T. cruzi (CHARLES et al., 2013). É sabido que estes roedores faziam seus ninhos 

no mesmo local em que a população humana residia, e a diminuição da população 

de Neotoma possivelmente elevaria a chance dos triatomíneos de se alimentarem 

em outros hospedeiros. Aumentando assim, a chance de transmissão de T. cruzi 

para humanos (REINHARD e ARAÚJO, 2015). Até então não há estudos em 

material arqueológico desta região que tenham buscado a infecção por T. cruzi. Isso 
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mostra a necessidade de mais estudos moleculares na região em busca deste 

parasito, principalmente em sítios bem preservados. 

Wood (1953, 1955, 1957 e 1958) relatou a presença de espécies de 

triatomíneos em diversos parques nacionais do sudoeste americano. Nos relatos 

foram identificadas as seguintes espécies: Triatoma protracta, T. rubida, T. longipes, 

nos parques nacionais de Chaco Canyon, Carlsbad Caverns, Novo México, 

Montezuma Castle, Montezuma Wells, Tuzigoot, Clarkdale, Gila Pueblo e Globe, 

Arizona. Os triatomíneos foram testados para a presença de T. cruzi e os espécimes 

encontrados em Chaco Canyon, Montezuma Castle e Tuzigoot estavam infectados 

pelo protozoário (WOOD,1953; WOOD, 1954).  

Curtis-Robles et al. (2018) analisaram as interações parasitárias 

entre T. cruzi, triatomíneos, animais silvestres e domésticos no parque nacional Big 

Bend, no Texas, que fica na região dos cânions de Lower Pecos. As espécies de 

triatomíneos identificadas na região foram: T. rubida, T. gerstaeckeri e T. protracta. 

Dentre 320 adultos, 23,1% estavam infectados por T. cruzi e das 24 ninfas, 4,2% 

estavam infectadas. Os autores também analisaram o sangue digerido do intestino 

dos triatomíneos para identificar em quais hospedeiros eles se alimentaram, e dentre 

estes estavam os humanos, animais domésticos, aves e mamíferos silvestres. 

Apesar da evidência da ocorrência de triatomíneos nos dias de hoje 

e da sua ausência até então em sítios arqueológicos da região, isso não significa 

que não coabitavam a região com a população antiga. Porém, a sua ausência 

aponta a dificuldade de preservação destes artrópodes em sítios arqueológicos. A 

biologia molecular para identificação de triatomíneos seria então a ferramenta ideal 

para o diagnóstico destes vetores em sítios onde T. cruzi ocorria na população, mas 

que não tenha evidências macro ou microscópicas de triatomíneos, como no caso 

do sítio arqueológico de Eagle Cave. 

 

6.5.2 La Cueva de Los Muertos Chiquitos, México 

 

A análise microscópica de sedimento em contexto com 

enterramentos obteve resultados distintos da análise paleoparasitológica de 
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coprólitos em estudos prévios (JIMÉNEZ et al., 2012; CLEELAND et al., 2013; 

MORROW, 2016; MORROW; REINHARD, 2016; MORROW; REINHARD, 2018). 

No estudo conduzido por Jiménez et al. (2012) foram analisados 36 

coprólitos, e destes, 19 estavam positivos para parasitos. A análise parasitária 

revelou as seguintes espécies de parasitos: E. vermicularis (prevalência de 44%), 

Echinostoma sp. (8%), Ancylostoma duodenale (8%), Dipylidium caninum (6%), e 

Trichuris trichiura (6%). Cleeland et al. (2013) investigaram através de técnicas de 

biologia molecular, uma das amostras positivas para ascarídeos, analisadas 

previamente por Jiménez et al. (2012). Cleeland et al. (2013) optaram por utilizar 

como alvo específico Ascaris sp. e espécies do mesmo grupo. Os autores 

identificaram sequências de Physaloptera sp. e Contracaecum spiculigerum.  

Na tese de Morrow (2016) a autora analisou 100 coprólitos, dentre 

estes, 51 continham parasitos. Nestes, foram identificadas as seguintes espécies e 

gêneros: E. vermicularis; T. trichiura; Physaloptera sp.; Taenia sp.; e Toxascaris sp. 

No trabalho realizado por Morrow e Reinhard (2016), 90 coprólitos foram testados 

através do ensaio de imunoabsorção enzimática (ELISA) para a presença de três 

parasitos: Entamoeba histolytica, Giardia duodenalis e Cryptosporidium parvum. O 

total de 66 coprólitos foram positivos para C. parvum (prevalência de 73%), e todos 

foram negativos para os outros parasitos. 

Morrow e Reinhard (2018) analisaram o total de 100 coprólitos do 

mesmo sítio no mesmo contexto arqueológico do trabalho de Jiménez et al. (2012) e 

encontraram uma prevalência de 34% de coprólitos positivos para E. vermicularis.  

A comparação dos achados deste trabalho e o local da escavação 

levam a conclusão de que estes estavam em um contexto arqueológico diferente 

dos coprólitos analisados anteriormente. Em nossa pesquisa encontramos uma 

diversidade parasitária distinta formada por ovos com morfologia compatível aos 

seguintes parasitos: A. lumbricoides, T. trichiura, E. vermicularis, Toxocara sp. e 

Physaloptera sp. Portanto, graças a diversidade parasitária e localização das 

amostras na caverna, podemos concluir que haviam duas populações distintas 

naquela caverna, provavelmente em períodos distintos. 

Os enterramentos estavam cobertos por uma camada de adobe, o 

que selava o contato com a superfície do solo e, desse modo, não houve 



157 
 

 

contaminação com os coprólitos que estavam na camada acima. Cada enterramento 

possui uma diversidade parasitária distinta, com diferentes concentrações de 

ovos/grama. Além disso, o alto número de ovos/grama de Ascaris lumbricoides e 

Trichuris trichiura nas amostras de sedimento aponta para uma possível infecção 

desta população por estes parasitos. Isso indica que a contaminação ambiental era 

muito elevada e favorecia a infecção dos indivíduos. 

O tipo de material encontrado nos microresquícios das amostras de 

sedimento é compatível com componentes encontrados por Brooks et al. (1962), 

devido a presença de agave, plantas que foram cultivadas como milho e fragmentos 

de madeira. Apesar dos achados de E. vermicularis e T. trichiura levarem a 

interpretação de que houve contaminação com os coprólitos que estavam no sítio, o 

contexto arqueológico mostra que não foi o caso. Os materiais identificados em 

contexto com cada enterramento consistiam em sedimento fino e agregado, sizal e 

panos de algodão. Depósitos de resíduo orgânico também estavam presentes nos 

enterramentos. Não havia a presença de nenhum fragmento de coprólito ou de 

coprólitos inteiros nos enterramentos. Ademais, as amostras de sedimento foram 

coletadas da área próxima a cabeça de cada indivíduo, e por este motivo há uma 

menor probabilidade de que os ovos de parasitos estivessem no trato intestinal dos 

indivíduos enterrados. Esses dados mostram, então, que de fato, o sedimento do 

sítio arqueológico continha grande quantidade de ovos desses nematoides, 

favorecendo a infecção dos indivíduos que habitavam a caverna. 

Ovos de E. vermicularis identificados em três amostras de sedimento 

mostram que é possível que os indivíduos enterrados estivessem altamente 

infectados por este parasito, e também outros indivíduos da mesma população. O 

enterramento 4 tem a maior concentração de E. vermicularis, com 1.201,92 

ovos/grama.  

Em virtude da presença de um alto número de ovos/grama deste 

parasito provavelmente uma das formas de infecção foi pela inalação dos ovos 

(HUGOT et al., 1999). Locais fechados, como cavernas, aumentam a chance deste 

tipo de transmissão, além do alto índice populacional e o clima frio que leva a 

agregação dos indivíduos nas cavernas fechadas e sem espaços abertos que 

poderiam aumentar o risco de infecção, já que este parasito já é eliminado em sua 
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forma infectante para a espécie humana. O alto número de ovos/grama em 

sedimento confirma que provavelmente a população estava infectada por este 

endoparasito. 

Normalmente, devido ao ciclo biológico desse helminto, o 

diagnóstico em amostras modernas é realizado pela técnica de Graham, onde uma 

fita adesiva é usada em toda a região perianal para que os ovos presentes no local 

possam se aderir a fita, e dificilmente o diagnóstico é feito com sucesso em 

amostras de fezes. Porém, em material antigo não há a possibilidade do uso da 

Técnica de Graham para este tipo de diagnóstico sendo necessária a aplicação de 

outras técnicas para o diagnóstico em amostras de coprólitos e sedimento. Neste 

trabalho encontramos um alto número deste parasito no ambiente o que evidencia 

uma alta infecção daquela população. O encontro de E. vermicularis em amostras de 

sedimento de enterramento mostra que em ambientes fechados com aglomerados 

populacionais há uma maior chance de infecção por este parasito, o que viabiliza 

este tipo de amostra para análise parasitária. 

Enterobíase é uma das infecções causadas por helmintos mais 

comuns no mundo, sendo mais frequente em ambiente de aglomerações 

populacionais (KIM et al., 2013). Esta infecção pode levar a sinais e sintomas como 

perda de apetite, náusea, diarreia, prurido anal e na vulva. A higiene inadequada do 

ambiente pode limitar o controle da infecção, podendo causar reinfecção recorrente 

(KIM et al., 2013). 

Em relação a A. lumbricoides e T. trichiura, estas espécies são geo-

helmintos que necessitam passar parte do ciclo da vida no solo e este achado 

mostra que o solo e as condições ambientais foram ideais para sustentar o ciclo de 

vida destes parasitos. Estas duas espécies são raras no Novo Mundo em amostras 

pré-colombianas, provavelmente em consequência da diminuição do contágio fecal, 

uso de terapias anti-helmínticas e uma baixa densidade populacional (LELES et al., 

2010). Porém, neste trabalho identificamos uma grande quantidade de ovos destas 

espécies, o que sugere que esta população, por ser de agricultores, utilizavam 

material fecal como fertilizante e tinham maior contato com o solo. 

Embora as amostras analisadas sejam provenientes do período do 

pré-contato, cada região possui parâmetros distintos de ocupação e preservação 



159 
 

 

dos sítios arqueológicos. Portanto, o achado referente aos parasitos intestinais no 

México pode ser distinto dos demais sítios arqueológicos do mesmo período da 

América do Norte. Ademais, foi visto que nos trabalhos publicados referentes a 

diversidade parasitária dos coprólitos, há uma diferença em relação a diversidade 

parasitária dos coprólitos e do sedimento (JIMÉNEZ et al., 2012; MORROW et al., 

2016). E como já exposto, possivelmente existem duas populações distintas que 

ocuparam esta caverna em diferentes períodos, o que explicaria estes achados tão 

distintos. 

O achado referente ao ovo com morfologia compatível ao gênero 

Physaloptera no enterramento 3 não pode ser interpretado, como de fato, presença 

deste parasito no ambiente. Como só foi encontrado um ovo, este pode ter sido em 

razão de uma contaminação no ambiente do sítio arqueológico. 

Por último, o achado de Toxocara sp. corrobora com os achados 

anteriores de que, possivelmente, canídeos coabitavam aquele ambiente, devido a 

presença de ovos de Physaloptera sp., D. caninum e Toxascaris sp. que foram 

encontrados em coprólitos no mesmo sítio (JIMÉNEZ et al., 2012; CLEELAND et al., 

2013; MORROW, 2016). Toxocara sp. é um parasito zoonótico que causa 

toxocaríase em humanos, podendo ser um problema para a saúde dos indivíduos 

que habitavam aquele ambiente, já que pode causar larva migrans visceral e ocular 

(REY, 2008). Na forma visceral, a larva invade tecidos causando febre, perda de 

peso, tosse, hepato-esplenomegalia e hipereosinofilia, e na forma ocular pode 

causar problemas oftalmológicos, além de poder invadir o sistema nervoso central 

causando problemas neurológicos (NICOLETTI et al., 2019).  

Este é o primeiro achado de Toxocara sp. em amostras 

arqueológicas da América do Norte, e o primeiro no Novo Mundo com uma grande 

concentração de ovos no ambiente em contexto com enterramentos humanos. O 

contato com o solo pode levar a infecção por este parasito, porém, mais análises 

são necessárias para a identificação destes parasitos em material humano 

confirmando a toxocaríase.  

O sedimento analisado continha uma grande concentração de 

ovos/grama, o que evidencia a provável infecção deste parasito em cães e a 

eventual exposição destes parasitos nos humanos que residiam no local. Em relação 
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a infecção canina, o parasito do gênero Toxocara pode causar infecção através das 

vias transplacentária e transmamária com a ativação de larvas somáticas nos 

tecidos da fêmea (DE SOUZA et al., 2017). As larvas migram para a região 

pulmonar até serem deglutidas e chegam ao intestino adultas e os filhotes fazem a 

liberação dos ovos férteis. A fêmea lactante é a principal fonte de contaminação dos 

ovos do ambiente. A infecção por humanos pode ser causada pela ingestão de ovos 

embrionados e larvas (DE SOUZA et al., 2017).  

Análises da cultura pré-hispânica no México, possibilitaram o 

encontro, em sítios arqueológicos da presença de esqueletos de cães, pinturas em 

vasos e petroglifos em forma de cães (MOUNTJOY, 2000; FLORANCE, 2000). 

Porém, neste sítio, a única evidência da presença de cães são os parasitos, e a 

identificação de Toxocara sp. corrobora com os achados de coprólitos de que cães 

coabitavam a caverna com aquela população (MORROW, 2016).  

Brooks et al. (1962) analisaram os macrovestígios presentes nos 

enterramentos e foram encontrados em todos enterramentos a presença de espigas 

de Zea mays, nos enterramentos 2, 2a, 3 e 3a Cucurbita pepo; enterramento 3, C. 

mixta; e enterramento 2a, Lagenaria sp. A presença de espigas de milho corrobora 

com o dado de que aquela população era composta de agricultores. Como visto em 

outros trabalhos, as populações de agricultores eram mais parasitadas do que de 

caçadores-coletores (REINHARD; PUCU DE ARAUJO, 2014), devido à 

comportamentos que levavam a exposição ao material fecal e sedimento 

contaminado com ovos de parasitos, como a fertilização de plantações com fezes 

contaminadas com ovos de parasitos.  

Apesar de estarem em contextos distintos, a análise de dieta dos 

coprólitos pode também contribuir para a interpretação da ocorrência de infecções 

parasitárias e a paleoepidemiologia da população nos enterramentos analisados. 

Como visto na análise dos coprólitos, a maior parte da dieta era composta por milho, 

abóbora, feijão, agave e roedores. A infecção por geo-helmintos pode ocorrer 

através da ingestão dos vegetais citados contaminados por ovos, possivelmente 

devido a fertilização do solo com fezes humanas contaminadas. Além disso, 

roedores também podem fazer parte do ciclo de vida de Toxocara sp., já que são 

hospedeiros paratênicos (NICOLETTI et al., 2019). A ingestão de roedores por cães 
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e humanos pode levar à infecção pela ingestão de carne contaminada com larvas de 

Toxocara sp. 

Portanto, podemos concluir que além de enterobíase, ascaríase e 

tricuríase, a população Loma San Gabriel estava exposta ao parasito do gênero 

Toxocara. Neste trabalho mostramos também a importância do uso de amostras de 

sedimento para a identificação de parasitos, os quais podem auxiliar na 

interpretação de diferentes contextos arqueológicos.  

A ausência de artrópodes vetores biológicos, tanto nas amostras de 

coprólitos quanto de sedimento é indicativo de que a preservação destes 

organismos é dificultada, principalmente pela presença de decompositores. Porém, a 

presença de larvas de Lepidoptera em uma amostra de coprólito também é sinal de 

que a entomofagia era prática daquela população. Em relação a identificação dos 

ácaros, este é o primeiro relato de identificação de Nematalycidae em amostras 

arqueológicas. Ácaros desta família ocorrem em solo profundo, arenoso e mineral, 

sendo considerados extremófilos. Os hábitos alimentares destes ácaros não são 

conhecidos, porém pesquisadores levantaram hipóteses de que se alimentam de 

fungos e bactérias (BOLTON et al., 2017), o que pode atuar nos efeitos tafonômicos 

e na preservação de outros microrganismos presentes no local, influenciando na 

interpretação do contexto do sítio arqueológico analisado.  



162 
 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS 

 

O ensaio experimental se mostrou promissor para a análise de 

artrópodes vetores de microrganismos em coprólitos. Ainda que o alvo para a 

detecção de espécies de triatomíneos não tenha mostrado um padrão na 

amplificação, tanto nos coprólitos experimentais, quanto no material antigo; os 

outros alvos, que amplificam as espécies de carrapatos e piolhos humanos, foram 

bem-sucedidos no estudo experimental. A dificuldade na amplificação do DNA dos 

artrópodes se deve não só ao fato de que as amostras modernas sofreram 

processos tafonômicos em consequência do processo de dessecação aos quais 

foram submetidas, mas também por conter substâncias inibidoras que têm a 

capacidade de afetar o potencial de lise celular, inativar a DNA polimerase e também 

interferir nos ácidos nucleicos (COOPER, 1994). Portanto, somadas às dificuldades 

também inerentes ao material moderno, o processo de dessecação em fezes pode 

ter acarretado na degradação dos artrópodes devido a bactérias e fungos que 

crescem com o calor, diminuindo a especificidade do alvo para detecção de 

triatomíneos. 

Posto que tenhamos com sucesso recuperado DNA dos artrópodes 

nos coprólitos experimentais, uma perspectiva é aplicar este modelo com os 

mesmos alvos (carrapatos e piolhos) utilizando como técnica a PCR multiplex, que 

tem como objetivo usar vários alvos em uma só reação, diminuindo a quantidade de 

DNA utilizado, o que para amostras antigas e raras é algo importante. Ademais, 

também testar novos alvos para detecção de espécies de triatomíneos. Destacamos 

que neste trabalho foi aplicado o primeiro estudo experimental na detecção de 

artrópodes em material fecal, com sucesso. Como visto na revisão de literatura, 

ainda há poucos trabalhos publicados sobre análise molecular de artrópodes vetores 

em material antigo, e o emprego de estudo experimental para se testar a viabilidade 

da metodologia se faz necessário.  

A análise molecular e morfológica de diferentes sítios arqueológicos 

possibilitou a discussão a respeito do fenômeno tafonômico e seu impacto na 

recuperação de dados em material antigo. Neste trabalho foram analisados: dois 

sítios arqueológicos situados na América do Norte (período pré Colombiano) para a 
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presença de artrópodes vetores e outros parasitos de interesse; 9 sítios do Brasil, 

dentre esses 8 são do período pré-Colombiano e um do século XVIII; e 4 sítios de 

outros países da América do Sul, para a análise da presença de artrópodes e 

microrganismos transmitidos por vetores. 

O trabalho com DNA antigo é um desafio. Ainda que não tenhamos 

tido resultados para as infecções inicialmente pensadas para esta pesquisa, 

obtivemos resultados relevantes sobre possíveis infecções bacterianas, como de C 

(P.) acnes, e trouxemos discussões sobre a importância de se relatar esses achados 

no contexto arqueológico. 

A detecção de T. cruzi em material antigo ainda necessita de 

aperfeiçoamento. Neste estudo aplicamos alvos que já haviam sido utilizados e que 

amplificaram com sucesso T. cruzi em material antigo (FERNANDES et al., 2008; 

LIMA et al, 2008), mas que em nosso estudo mostramos que amplificam outros 

microrganismos bacterianos que não haviam sido considerados em estudos 

anteriores. 

Em relação ao histórico de Yersinia pestis optamos por analisar esta 

bactéria em amostras provenientes do sítio funerário Igreja São Gonçalo Garcia. 

Apesar das amostras serem datadas antes da entrada histórica de Y. pestis no 

Brasil (1899 no porto de Santos), os indivíduos enterrados eram escravizados 

africanos que foram sepultados entre os anos de 1791 e 1849 (NASCIMENTO 

CAMPOS et al., 2015). Por causa da origem destes indivíduos foi testada a 

presença de Y. pestis a fim de se verificar uma possível entrada desta bactéria junto 

com a população europeia e africana em navios. Análises das cepas de Y. pestis 

mostraram a presença de 5 cepas distintas no Norte da África (Tunísia, Argélia e 

Marrocos), 2 no Nordeste (Mauritânia), 7 no Oeste (Senegal), e 10 na África 

equatorial (Quênia e Congo; ANISIMOV et al., 2004). Este estudo por Anisimov et al. 

(2004) mostra que análises da presença desta bactéria em indivíduos provindos de 

países africanos é relevante para se entender mais sobre o histórico da ocorrência 

desta bactéria no Brasil. Assim, ainda que não tenhamos recuperado DNA de Y. 

pestis nas amostras analisadas com o par de primers empregado, esta pesquisa se 

mostra importante para o entendimento da epidemiologia histórica desta bactéria, 

mostrando que indivíduos escravizados provindos de países africanos poderiam 
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estar negativos para esta bactéria. Ainda assim, há a necessidade do emprego de 

outros primers que sejam específicos para Y. pestis com regiões gênicas distintas, 

para maior sensibilidade da técnica.  

Embora este tenha sido o primeiro estudo para se testar a presença 

de R. rickettsii em material antigo, devido a qualidade ruim das sequências geradas, 

o estudo necessita de otimização, talvez com algum ensaio experimental ou uso de 

outro par de primers para uma região mais conservada e, posteriormente, mais 

análises em amostras antigas. 

Em relação ao estudo das amostras da América do Norte existe um 

paradoxo em relação a preservação dos dois sítios arqueológicos analisados. 

Contrariando outros sítios da região, que possuem uma excelente preservação, em 

consequência do ambiente árido e sua localização dentro de cavernas (KOENIG, 

2012), a preservação de Eagle Cave mostrou que a análise arqueológica é um 

desafio. A presença de pupas de moscas que são vetores mecânicos mostra que 

possivelmente a população que lá habitava poderia estar não só exposta a míiase, 

como também a possíveis infecções parasitárias. Porém, a análise microscópica e 

macroscópica mostrou que poucos microrganismos foram de fato preservados. 

Ainda assim, os resultados mostraram que pela análise dos coprólitos a entomofagia 

era prática da população, e que a ausência de artrópodes vetores não significa que 

não estavam presentes, mas que possivelmente a degradação impossibilitou a sua 

identificação.  

Em contrapartida, as análises das amostras do sítio La Cueva de 

Los Muertos Chiquitos mostraram que as amostras do sítio estavam bem 

preservadas, possibilitando a identificação de parasitos intestinais que não são 

comuns para o período analisado. Neste trabalho mostramos então a importância do 

estudo de sedimento, não só para a presença de artrópodes, mas também de 

parasitos intestinais.  

A presença de ovos de E. vermicularis em amostras de sedimento 

mostra que, principalmente em sítios fechados, pode haver a preservação dos ovos 

no ambiente. O selamento por adobe nos enterramentos possibilitou que estes 

parasitos se preservassem e que provavelmente um grande número da população 
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estava infectada por estes parasitos, podendo ter morbidades associadas a 

parasitose. 

A identificação de A. lumbricoides corrobora com os dados de que 

este parasito, ainda que não seja comum no Novo Mundo, estava presente em 

populações antigas do período do pré-contato e talvez com mais frequência do que 

se presume. Este achado e o de T. trichiura estão relacionados ao comportamento 

da população de Loma San Gabriel, composta por agricultores que possivelmente 

fertilizavam as plantações com fezes humanas, aumentando o risco de infecção.  

Em relação à Toxocara sp., este é o primeiro achado deste parasito 

zoonótico em material antigo proveniente da América do Norte. Ademais, a grande 

concentração de ovos no ambiente sinaliza que, possivelmente, a população que 

habitava o local estava exposta a este helminto com risco real de infecção. Este é o 

primeiro achado com grandes concentrações de ovos em contexto arqueológico com 

habitações humanas na América do Norte. Portanto, estudos moleculares se fazem 

necessários para a identificação da espécie, o que poderá contribuir para um melhor 

entendimento sobre a parasitose no período pré-Colombiano, e o papel da 

toxocaríase nos humanos em razão da domesticação de cães. 

Os itens de dieta identificados nos coprólitos farão parte de estudos 

futuros onde se tentará correlacionar com os parasitos encontrados para 

compreender mais sobre o comportamento daquelas populações.  

Finalmente, esta pesquisa mostrou a necessidade do trabalho 

experimental, principalmente para o emprego de técnicas moleculares, e a 

dificuldade de se trabalhar com material antigo, tanto para a identificação de 

microrganismos, quanto para artrópodes. Mais uma vez se comprova que no 

contexto paleontológico e arqueológico a combinação de técnicas para diagnóstico é 

essencial para o estudo da ocorrência de parasitos, principalmente para aqueles que 

não foram estudados previamente. 
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8. CONCLUSÕES 

• Foi padronizada com sucesso uma metodologia para 

identificação molecular de artrópodes (piolhos do gênero Pediculus e carrapatos da 

família Ixodidae) em amostras dessecadas experimentalmente, o que traz 

perspectivas para a identificação de artrópodes fragmentados em amostras de 

coprólitos e sedimento. 

• A identificação molecular de insetos da subfamília Triatominae 

ainda necessita de padronização, com uso de outros primers para regiões gênicas 

distintas. 

• O uso dos primers para diagnóstico molecular de Trypanosoma 

cruzi mostrou inespecificidade ao amplificar bactérias de diferentes espécies, sendo 

necessário utilizar outros primers mais específicos para detecção deste protozoário. 

• Foi detectada uma espécie de bactéria da microbiota epitelial 

humana (Cutibacterium (Propionibacterium) acnes) em uma amostra do sítio Justino. 

Não se pode descartar que seja um achado autóctone. 

• Também foi identificada em uma amostra do sítio funerário 

Igreja São Gonçalo Garcia a espécie de bactéria Agrobacterium tumefaciens, que 

ocorre normalmente no solo. 

• Não houve amplificação das amostras ósseas testadas para 

Yersinia pestis e Rickettsia rickettsii, sugerindo que possam estar negativas para 

estas bactérias. Porém, foi identificada em uma amostra do sítio funerário Igreja São 

Gonçalo Garcia, através de biologia molecular com o uso de primers para 

identificação de Y. pestis, a bactéria do gênero Actinomyces, o que contribui com 

estudos arqueológicos sobre o contexto do sítio analisado. 

• A análise macroscópica de sedimentos e coprólitos de Eagle 

Cave mostrou evidências de entomofagia e do consumo de roedores que, 

possivelmente, eram hospedeiros para T. cruzi. 

• A identificação de Enterobius vermicularis em amostras de 

sedimento de enterramentos de La Cueva de Los Muertos Chiquitos mostrou que a 

população poderia estar em contato e possivelmente infectada por este parasito. 
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• Os achados referentes a Ascaris lumbricoides e Trichuris 

trichiura são relevantes para a paleoepidemiologia destes parasitos em populações 

antigas do Novo Mundo. Ainda que achados de A. lumbricoides sejam raros para 

amostras arqueológicas do período pré-colombiano no Novo Mundo, este sítio 

mostra que esta população estava provavelmente infectada por estes parasitos, 

possivelmente em razão das práticas agrícolas e, consequentemente, o contato com 

o solo contaminado com ovos férteis. 

• Apesar da ausência de ossos de canídeos, a identificação de 

ovos de Toxocara sp. em amostras de sedimento mostra que estes hospedeiros 

possivelmente estavam presentes no local junto com a população humana, 

aumentando a chance dos indivíduos se infectarem. Ressalta-se que este é o 

primeiro achado deste parasito em amostras arqueológicas na América do Norte. 
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10. MATERIAL SUPLEMENTAR 

 

10.1 ALINHAMENTO DAS SEQUÊNCIAS DO TRABALHO EXPERIMENTAL 

                           10        20        30        40        50        60        70        80        90       100                   

                       ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

AY883868               1AGGAAATTAAAAGTTGAACAAACTTCTTTTTTTAATATCTTCATTAAAAAAGTATCCTAATCCAACATCGAGGTCGCAAACTTTTTTGTCAATATGATCT 

Coprólito              .................................................................................................... 

R.sanguineus dessecado .................................................................................................... 

 

                          110       120       130       140       150       160       170       180       190       200          

                       ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

AY883868.              1ATCAAAAAATATAACGCTGTTATCCCTAGAGTATTTAACATAAAATCATTAATAATGGATCATTTTATTTTTAAAAAGTTCATAATATTTTCTAGCCGCC 

Coprólito              .................................................................................................... 

R.sanguineus dessecado .................................................................................................... 

 

                          210       220       230       240       250       260       270       280       290       300          

                       ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

AY883868.1             CCAGCCAAAATTTTTCTAATAGTAATTACATATTAAATAAAAATTTAATAAATTCATAGGGTCTTCTTGT-CTTTAATATAAATAATTGTTTCTGCACAA 

Coprólito              ..................................................................Y...G............................. 

R.sanguineus dessecado ......................................................................-............................. 

 

                           310       320       330       340       350       360       370       380       390       400          

                       ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

AY883868.              1ATTAAAAAAACTTCAATTTTTAATTTAAAAAAAGTTTTTTTCTGGACTTCCATTCTCTTAGCATTCAATTAAAATCTTATTTCAATACCTTTGTATAGTC 

Coprólito              .................................................................................................... 

R.sanguineus dessecado .................................................................................................... 

 

                         410      

                       ....|....| 

AY883868.              1AAAATACTA 

Coprólito              .......C. 

R.sanguineus dessecado .......C. 

 

Fig 38. Alinhamento das sequências nucleotídicas do fragmento da região 16S rRNA de Ixodidae desse estudo comparados com 
sequência do GenBank. Legenda: AY883868.1 número de acesso de sequência do GenBank utilizado para comparação, 
sequência proveniente de R. sanguineus strain 7 16S gene ribossomal RNA; 1) Amostra de coprólito experimental; 2) 
Rhipicephalus sanguineus dessecado 
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                          10        20        30        40        50        60        70        80        90       100                   

                      ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

KC685711.1            TTTTATGTCTCTTGTTATAAGGTTTTTATTTAAGA-ATTTCCTTA----TTTGTTTAGCT-TTTTCTCCTTCTATCTTTCTTTTAGCTC------TTCAT 

P.h.capitis dessecado ...................................-.........----...........-............................CA----.CT.. 

P. h. capitis fresco  ...................................-........---TT..C...C.TT--.......................C..------TCG..-. 

 

                          110       120       130       140       150       160       170             

                       ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|.... 

KC685711.1             TCGTCTCCTTTTGGCGGGTGACCTGGATGTACGGGCTCTTATTTCGGTTTAATTCAAAGATTTTCTAGTTGAAATATAA 

P.h. capitis dessecado ............................................................................... 

P.h.capitis fresco     .TT..........------------------------------------------------------------------ 

 

Fig 39.  Alinhamento das sequências nucleotídicas do fragmento do gene NAD desidrogenase subunidade 4 (NADH 4) de 
Pediculus desse estudo comparados com sequências do GenBank. 
Legenda: KC685711.1 número de acesso de sequência do GenBank utilizado para comparação- sequência de P. h. capitis 
voucher Australia Bane (gene NAD4); 1) Sequência de Pediculus humanus capitis dessecado; 2) Sequência de Pediculus 
humanus capitis fresco 
 

                10        20        30        40        50        60        70        80        90       100                   

             ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

KC685693.1   ATTGTTGT-GCTTTTGACTTCTTGTTTTATGTCTCTTGTTATAAGGTTTT-TATTTAA-GAATTTCCTTATGTGTTTAGCTTTTTCTCCTTCTATCTTTC 

P.h.capitis  T.......A.........................................A..AGA..T............T............................ 

 

                110       120       130       140       150           

            ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|.. 

KC685693.1  TTT-TAGCTCTTCATTCGTCTCCTTTTGG–--GGTGACCTGGATGTACGGGCTCTT 

P.h.capitis .---...........................--...................G...A 

 

Fig 40. Alinhamento da sequência nucleotídica do fragmento do gene NAD desidrogenase subunidade 4 (NADH 4) de Pediculus 
desse estudo comparados com sequência do GenBank. 
Legenda: KC685693.1 número de acesso de sequência do GenBank utilizado para comparação – sequência de P. h. capitis 
voucher B2471H5 (gene NAD4); P.h. capitis- Sequência de Pediculus humanus capitis fresco amplificado com PCR nested 
 

 



191 
 

 

                10        20        30        40        50        60        70        80        90       100                   

            ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

KC685711.1  --------------TTGTTGTGCTTTTGACTTCTTGTTTTATGTCTCTTGTTATAAGGTTTTTATTTAAGAATTTCCTTATTTGTTTAGCTTTTTCTCCT 

Pad26       --GCCCTCCCCTTT...........................................-.A..........................-....G........ 

 

               110       120       130       140    

            ....|....|....|....|....|....|....|....|... 

KC685711.1  TCTATCTTTCTTTTAGCTCTTCATTCGT--------------- 

Pad26       ........A-.C.......G...G....TGGCATGATGTCCAC 

 

Fig 41. Alinhamento da sequência nucleotídica do fragmento do gene NAD desidrogenase subunidade 4 (NADH 4) de Pediculus 
desse estudo comparados com sequência do GenBank. 
Legenda: KC685711.1 número de acesso de sequência do GenBank utilizado para comparação - sequência de P. h. capitis 
voucher Australia Bane (gene NAD4); PAD 26 – alinhamento de fita obtida pelo sequenciamento de coprólito experimental 
 

   10        20        30        40        50        60        70        80        90       100                   

           ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

KC685703.1 -AGCTCTTCATTCATCCCCTTTTGGAGGATGATCTGGTTGTATAGGTTCTTATCTCGGCTTAATTCAAAGATTTTCTAGTTGAAATATAAGAGTTTCTTT 

PAD25 G    .....G..-......TG.A....A.A..A.......A....A..AC......T..........C.C................................. 

 

                   110       

           ....|....|....|... 

KC685703.1 AATACTTCAAGTCAGGG- 

PAD25      ..........A......A 

 

Fig 42. Alinhamento da sequência nucleotídica do fragmento do gene NAD desidrogenase subunidade 4 (NADH 4) de Pediculus 
desse estudo comparados com sequência do GenBank. 
Legenda: KC685703.1 número de acesso de sequência do GenBank utilizado para comparação - sequência de P. h. capitis 
voucher B2560H (gene NAD4); PAD 25- alinhamento de fita obtida pelo sequenciamento de coprólito experimental 
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                           10        20        30        40        50        60        70        80                        

                       ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

AJ243336.1             GCGGCATGTCCTGTCGGTGGTGAACGGAGTCCAC-AATGCTACATAGGCT–--ATAGCCGATGTTAGCGTC 

P.megistus  Fresco     ...C...A.......................----.................--.................. 

P.megistus dessecado   ---...............................-...............C.CT.....A....A..TG... 

Coprólito              ---...............................C.................--.................. 

 

Fig 43. Alinhamento das sequências nucleotídicas do fragmento da região 18S rRNA de Triatominae desse estudo comparados 
com sequências do GenBank. 
Legenda: AJ243336.1 número de acesso da sequência do GenBank utilizada para comparação - sequência de P. megistus 18S r 
RNA; sequência de Panstrongylus megistus de amostra fresca; sequência de P. megistus de amostra dessecada; sequência de P. 
megistus de coprólito experimental nº3  
 

 

                10        20        30        40        50        60        70        80        90       100                   

            ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

JQ897609.1  GGTGTAACTGGCATGTCGCGGCATGTCCTGTCGGTGGTGAACGGAGTCCACAATGCTACATAGGCTTTATAGCCGATGTTAGCGTCGTGTGTACTTCCGT 

JQ897585.1  .................................................................................................... 

Rhodnius sp .................................................................................................... 

 

               110                      

            ....|. 

JQ897609.1  TGGCCG 

JQ897585.1  ...... 

Rhodnius sp ...... 

 

Fig 44. Alinhamento das sequências nucleotídicas do fragmento da região 18S rRNA de Triatominae desse estudo comparados 
com sequências do GenBank. 
Legenda: JQ897609.1 número de acesso da sequência de Triatoma dimidiata18 S rRNA, depositada no GenBank utilizada para 
comparação; JQ897585.1 número de acesso da sequência de Panstrongylus geniculatus depositada no GenBank utilizada para 
comparação; Rhodnius sp. – amostra fresca do estudo 
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10.2 ANÁLISE DE DIETA DOS COPRÓLITOS PROVENIENTES DE LA CUEVA DE LOS MUERTOS CHIQUITOS, MÉXICO 

 

Quadro S1 – Identificação e concentração dos grãos de pólen, e outros fósseis microscópicos 

Concentração de 

microvestígios 

Zape  

1 

Zape 

13 

Zape 

30 

Zape 

43 

Zape 

46 

Zape 

66 

Zape 

87 

Zape 

92 

Zape 

98 

Zape 

100 

Ustilago maydis 0 0 0 0 0 0 32.278 125 575 0 

Zea mays - intacto 53.289 0 0 0 0 595 949 125 718 1.389 

Z. mays - dobrado  161.842 436 0 0 0 0 0 0 0 146 

Z. mays – quebrado 113.158 0 0 0 0 0 0 0 0 219 

Quercus sp. 1.316 145 272 0 298 0 633 750 1.437 0 

Ephedra sp. 0 0 0 0 0 0 949 0 0 73 

Artemisia sp. 0 145 272 0 0 149 0 0 0 0 

Brassicaceae 0 0 0 0 0 0 0 125 575 0 

Chenopodium sp. 0 145 272 0 50 149 0 0 2.011 292 

Poaceae 0 145 0 0 50 0 0 0 287 73 

Helianthus sp. 0 436 272 0 99 0 158 0 1.580 0 

Soledago sp. 0 0 272 0   0 0 0 0 0 

Rosacea 1.316 0 0 0 50 0 0 0 0 0 

Pinus sp. 0 145 543 0 298 595 316 3.000 862 146 

Solanaceae 0 145 0 0  0 0  0  0  8.046 0  

Senecio sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 144 73 

Cucurbitaceae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 439 

Malvaceae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 

S.I.* 658 0 543 391 149 744 791 500 1.006 146 

SI- sem identificação 
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Quadro S2. Análise Macroscópica dos coprólitos de La Cueva de Los Muertos Chiquitos, México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: *Sem Identificação; + presente; x ausente 

Vestígios macroscópicos Zape 1 Zape 13 Zape 30 Zape 43 Zape 46 Zape 66 Zape 87 

Epiderme de planta S.I.* + x x x x x x 
Frutos de Juniperus sp. x + x x x x x 
Sementes de Zea mays 
trituradas 

x + + + + + + 

Fibras de Agave 
mastigadas 

x x + x + x x 

Ossos de pequenos 
mamíferos 

x x + x x + x 

Pelos de pequenos 
mamíferos 

x x + x x x x 

Semente de 
Cucurbitaceae 

x x x x x x + 

Larvas de Lepidoptera x x x x x x x 
Escamas de lagarto x x x x x x x 
Platicládio de Opuntia x x x x x x x 
Frutos de Physalis sp. x x x x x x x 
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Quadro S2 (continuação). Análise Macroscópica dos coprólitos de La Cueva de Los Muertos Chiquitos, México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: *Sem Identificação; + presente; x ausente 

 

Vestígios macroscópicos Zape 92 Zape 98 Zape 100 

Epiderme de planta S.I.* x x x 

Frutos de Juniperus sp. x x x 

Sementes de Zeamays trituradas x + x 

Fibras de Agave mastigadas x x x 

Ossos de pequenos mamíferos x x + 

Pelos de pequenos mamíferos x x x 

Semente de Cucurbitaceae x x x 

Larvas de Lepidoptera + x x 

Escamas de lagarto + x x 

Platicládio de Opuntia x x + 

Frutos de Physalis sp. x x + 
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11. ANEXOS 

 

11.1 PRODUÇÕES CIENTÍFICAS E CARTA DO COMITÊ DE ÉTICA 

 

Capítulo de livro publicado no ebook: Pucu E, Cascardo P, 

Leles D. Principais dificuldades encontradas no trabalho com DNA parasitário 

antigo. In: Leles D, editor. Guia prático – Protocolos para Estudo de Doenças 

Infecto-Parasitárias em Amostras de Acervo e Coleções. Editora Albatroz. 

2016. Disponível online com acesso aberto em: <http://mip.sites.uff.br/mundo-

micro-e-parasito/>. Acesso em: 11 de setembro de 2019.  

Nota de pesquisa publicada no The Journal of Parasitology em 

2019, intitulado: Identification of Arthropods by Polymerase Chain Reaction as 

Probes for Infectious Disease Studies in Experimental Coprolites. Devido as 

normas de acesso da revista, o artigo só pode ser acessado através do 

seguinte link: <https://www.journalofparasitology.org/doi/abs/10.1645/18-136>. 

A carta do comitê de ética e as demais produções científicas se 

encontram nas páginas seguintes. 

 

 

 

 

 

http://mip.sites.uff.br/mundo-micro-e-parasito/
http://mip.sites.uff.br/mundo-micro-e-parasito/
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Specifications Table
S
M

T
H

D
E

E

D

ubject area
 Biology

ore specific
subject area
Molecular Biology and Paleoparasitology
ype of data
 Figure, Table and Text File

ow data was
acquired
Automatic Sequencer (Applied Biosystems); Chromas Lite 2.1; BioEdit 7.2.5
ata format
 Analyzed

xperimental
factors
DNA extracted from ancient bone samples
xperimental
features
We extracted DNA from Bone samples and tested for Trypanosoma cruzi with
conventional PCR
ata source
location
Justino Site, Sergipe, Brazil; Funerary Site São Gonçalo Garcia Church, Rio de
Janeiro, Brazil; Lagoa dos Porcos Site, Piauí, Brazil. Data was analyzed at Flu-
minense Federal University, Niterói, Brazil.
ata accessibility
 The data are available with this article
D
Value of the data

� Data will be useful to investigate differences in DNA sequence results
� This data allows the comparison with samples of similar archeological context.
� Data can be used to investigate methodologies and primers’ design.
1. Data

We present data from bones of human remains from Brazil: Justino site, Sergipe (n¼7), dated from
4380–3200 BP (Before Present); and Funerary Site São Gonçalo Garcia Church, Rio de Janeiro (n¼7)
dated from the end of the 18th century [1]. Some (n¼5) bone fragments were also analyzed from an
individual extinct giant ground sloth of the genus Eremotherium spp., from Lagoa dos Porcos site,
Piauí, Brazil dated from 30.000 BC (Before Christ) [1]. Data include methodologies, primers’ infor-
mation and conditions (Table 1) and sequence alignment. (Figs. 1–3).
2. Experimental design, materials and methods

2.1. Pre-treatment and DNA extraction

Prior to DNA extraction, we macerated bone samples with a mortar and pestle in liquid nitrogen.
Samples were re-suspended in a small amount of nuclease-free water for the sample to acquire
adequate consistency for manipulation. The solution was incubated at 37 °C for 30 mi. This step was
followed by DNA extraction using PureLinks Genomic DNA Kit (Invitrogen), according to the tissue
sample protocol. We followed manufacturer's instructions, with the following modifications: samples
were incubated with digestion buffers proteinase K and RNAse for 2hs and the DNA was eluted in a
final volume of 50 mL, previously incubated at room temperature for 3 min and centrifuged for
2 minutes.

2.2. Amplification of products

We conducted a reconstructive PCR on the samples, as the DNA was fragmented and this is
recommended to increase amplification product. This step does not add primers in the mix. Protocol



Fig. 1. Sequence alignment of archeological sample A1269 obtained with the pair of primers TC/TC1 compared to the fragment
of Propionibacterium acnes (Genbank access# CP013693.1) with 99% of similarity (Symbols:.¼similarity).

Fig. 2. Sequence alignment of archeological sample FUNDHAM 185878 obtained with the pair of primers TC/TC1 compared to
the fragment of Pseudomonas putida (Genbank access# CP018846.1) with 89% of similarity (Symbols:.¼similarity).

Fig. 3. Sequence alignment of archeological sample SJ5RJ obtained with the pair of primers TC/TC1 compared to the fragment
of Agrobacterium tumefaciens (Genbank access # CP011247.1) with 71% of similarity (Symbols:.¼similarity; �¼gaps).

Table 1
Sequences, Regions and product size of primers used in the analysis.

Organism Primers Sequences Region Product
size (bp)

Trypanosoma
cruzi

TC 50CCCCCCTCCCAGGCCACACTG Mini-Exon non transcribed spacer region for
genotypingTC1 50GTGTCCGCCACCTCCTTCGGGCC 350 bp

TC2 50CCTGCAGGCACACGTGTGTGTG 300 bp

E. Pucu et al. / Data in Brief 13 (2017) 692–695694
was followed as described by Golenberg et al. [2] using conditions with the total volume of 25 ml: 1U
Taq Platinum; 2.5 ml [10X] Buffer; 0.2 ml [25 mM] dNTP; 1.5 ml [2.5 mM] MgCl2. Cycling conditions
were as followed: 94 °C 2 min; 20 cycles [94 °C 4 s; 50 °C 4 s; 72 °C 40 s].

After this step, PCR was conducted with amplification products of the reconstructive PCR and also
with purified DNA. We conducted the protocol described by Fernandes et al. [3], with the following
conditions: [1X] Buffer; [2.5 mM] MgCl2; [0.2 mM] dNTPs; 200 ng of each pair of primers; [2.5U] Taq;
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5 ml DNA. Cycling conditions were as follows: 7094 °C; 45 cycles [30″94 °C, 30″55 °C, 40″72 °C];
7072 °C. The pair of primers used were described by Souto et al. [4]. The authors amplified a part of the
intergenic region of Trypanosoma cruzi mini-exon genes using a pool of oligonucleotides (see Table 1
for primers sequences and fragment sizes). These DNA markers define two phylogenetic lineages of
Trypanosonoma cruzi (TC1 and TC2).

2.3. Sequencing and analysis

Amplified products were purified with Kit Wizards SV Gel and PCR Clean-Up System (Promega),
following manufacturers’ protocols. Obtained products were sequenced directly in both strips in an
automatic sequencer (Applied Biosystems) by platform UFF/Instituto Biomédico. The softwares
Chromas Lite 2.1 and BioEdit 7.2.5 were used to edit, analyze, and align sequences, which were
compared to the Genbank database.
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A B S T R A C T

In the 1980s the polymerase chain reaction (PCR) technique was developed and opened the possibility to analyze
ancient DNA (aDNA) in archaeological remains and identify the etiological agent of several infectious diseases.
The main concern in analyzing aDNA is to successfully verify its authenticity and the information that it
contains. Primers are often designed to target the desired DNA sequences, however they can target unknown
sequences amplifying different organisms. With the development of next-generation sequencing platforms, the
production of sequence data is increasing. There is a universe of unknown sequences that are to be discovered
and deposited in the database. Could we then state in the future that we have species-specific primers? We
analyzed bones of human and ground sloth remains for Trypanosoma cruzi by PCR. Although the samples
analyzed did not amplify this parasite some bacteria were amplified. Normally this would be interpreted as a
contamination and would not be reported. Yet, in this article we ask researchers to rethink about these findings,
especially due to the age of these samples and consider the archaeological context for the data interpretation.

1. Introduction

In the 1980s the polymerase chain reaction (PCR) technique was
developed opening the possibility to analyze ancient DNA in archae-
ological remains and to identify the etiological agent of several infectious
diseases, establishing what is called molecular Paleoparasitology and
Paleomicrobiology. While DNA from ancient organic remains has been
extracted in a number of cases, there are still complications with
analyses. The main concern in analyzing aDNA (ancient DNA) is to
successfully verify its authenticity and the information that it contains
(Fulton, 2012). However, not only there are issues with contamination
and conservation of aDNA, but also with primers design. Primers are
often designed to target the desired DNA sequences, still in some
situations primers target unknown sequences amplifying different organ-
isms than the one specific to the primers (Rose et al., 1998).

With the development of next-generation sequencing platforms, the
production of sequence data is increasing vastly (Kodama et al., 2012).

In 2016, the National Institutes of Health (NIH) Sequence Read Archive
(SRA) contains ~3 petabases of sequence information (Solomon and
Kingsford, 2016). In April 2016, a total of 193,739,511 sequences, and
211,423,912,047 bases were deposited in the Genbank by direct
submission, collaboration/agreement, and/or internal NCBI/NLM cura-
tion (National Center for Biotechnology Information et al., n.d.; NCBI
Resource Coordinators, 2016).

Herein, we will discuss results obtained by using the primers TC/
TC1 and TC2 described by Souto et al. (1996) and explore the
possibility of updating primers as new sequences are deposited in the
database.

2. Methodology

We analyzed bones of human remains from Brazil: Justino site,
Sergipe (n= 7), dated from 4380 to 3200 BP (Before Present); and São
Jorge Church, Rio de Janeiro (n = 7) dated from the end of the 18th
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century. Some (n = 5) bone fragments were also analyzed from an
individual extinct giant ground sloth of the genus Eremotherium spp.,
from Lagoa dos Porcos site, Piauí, Brazil dated from 30.000 BCE (Before
Christ). Samples were provided by the Collection of Coprolites and
Paleoparasitological Materials Luiz Fernando Ferreira – Fiocruz, and
also by the National Historic and Artistic Heritage Institute – IPHAN
(01500.002205/2013-84).

In this study, we used primers that amplify a part of the intergenic
region of Trypanosoma cruzi mini-exon genes: 5′-
GTGTCCGCCACCTCCTTCGGGCC (TC1 – group 1-specific); 5′-
CCTGCAGGCACACGTGTGTGTG (TC2 – group 2-specific); 5′-
CCCCCCTCCCAGGCCACACTG (TC, common to both groups). These
DNA markers define two phylogenetic lineages of Trypanosonoma cruzi
(TC1 and TC2), which show a high phylogenetic divergence and were
used as primers for T. cruzi identification using archaeological remains
subsequently with successful results (Lima et al., 2008; Fernandes et al.,
2008). Samples were analyzed and sequenced at the Laboratory of
Parasitology at the Fluminense Federal University.

Further information about sample preparation, DNA extraction and
products amplification can be accessed at Pucu et al. (submitted).

3. Results

All samples tested with TC2 primer were negative. For the TC1
primer 3 samples had amplifications matching 350 base pairs that
corresponds with the TC1 primer amplification base pairs for T. cruzi.
The one sample from Justino Site had 99% of similarity with the
bacteria Propionibacterium acnes strain A1–14 (accession number
Genbank: CP013693.1), and one from São Jorge Church had 71% of
similarity solely with the bacteria Agrobacterium tumefaciens strain Ach5
(aCP011247.1), for the ground sloth remains one sample had 89% of
similarity with a bacteria Pseudomonas putida strain AA7 (CP018846.1).
The sequence alignment is at the Data in Brief.

4. Discussion

All DNA sequences amplified were deposited after the TC1 primer
was designed, i.e. in 1996, showing a probable congruence among the
sequences. Some primers specificity might be put to a test due to the
universe of new information and the daily sequencing of new organ-
isms. Everyday new DNA sequences are being deposited in different
databases; besides, it is very common for primers' to amplify unknown
sequences even in studies with modern samples. However, some of
these sequences are unknown and are not reported in the studies,
therefore not deposited in the Genbank database.

Even though some primers in the literature are used many times,
with positive results, there are some surprises concerning their speci-
ficity in new studies. Hänsch et al. (2015) showed evidence that the pla
gene, thought to be specific to Yersinia pestis and widely used in aDNA
studies, also occurs in strains of other bacteria species, such as
Escherichia coli. The authors suggest a combination of at least two
different molecular targets for proper identification of Y. pestis.

Propionibacterium acnes is an anaerobic Gram-positive bacillus that
can be found in the human skin and maintains the inflammatory phase
of acne. The complete DNA sequence amplified was deposited in 23
December 2015. It is considered a commensal organism that can occur
in the conjunctiva, mouth, and intestine; and it is a common con-
taminant of cultures (Zylberberg et al., 1996; Levy et al., 2008). P. acnes
has also been identified in sites with bone infection causing osteomye-
litis, and associated with the presence of foreign bodies, immunosup-
pression, preceding surgery, trauma, diabetes, obstruction of sinuses or
ducts, and has been associated with the development of prostate cancer
(Funke et al., 1997; Levy et al., 2008; Bae et al., 2014).

Barnes and Thomas (2006) published a study that tested tubercu-
losis and syphilis on archaeological remains. One of their samples,
positive for tuberculosis morphologically, matched portions of the

16SrRNA of P. acnes with 99% of identity. Although P. acnes is a
human skin commensal there have been cases of infection, indicating
that there is a probability of the individual we analyzed to be
immunosuppressed. Even though P. acnes was identified in this
previous study it was considered a contamination, however, perhaps
there is a link between bone lesions caused by tuberculosis and other
pathogens with the presence of P. acnes. Tuberculosis can cause
immunosuppression in the host, which can benefit the occurrence of
P. acnes. Hence, further studies are needed to understand the patho-
genicity of this bacterium, and its co-occurrence with other pathogens.
Many times, an unexpected result might indicate another previous
disease that it was in fact the cause of the dissemination of an
etiological agent, which in an individual immunocompetent would
not cause any harm.

Agrobacterium tumefaciensis (=Rhizobium radiobacter) an aerobic
gram-negative soil pathogen that can cause crown gall tumors on
infected dicotyledonous plants (De Groot et al., 1998). The complete
sequence of the strain Ach5 chromosome linear was deposited in 23
June 2015. The presence of this bacterium might indicate that it was in
the soil in direct contact with the bones we analyzed. However, in this
case it is difficult to establish that this contamination occurred at the
time the remains were buried or later, when the bones were excavated.

Pseudomonas putida is an aerobic, gram-negative soil bacterium that
occurs in the soil and can bio-catalyze some chemical products, i.e.
polystyrene foam (Nicoletti et al. 2015). The genome sequence was
deposited in 13 March 2017. The presence of P. putida shows that the
contamination of archaeological samples with these bacteria might be
high, since this species is also found in the soil. In some archaeological
context, the soil will be in direct contact with bones until they are
excavated, and due to the bone's porosity not only minerals but also the
soil might replace and impregnate the bone matrix. Even with the
removal of the outer layer of the bone the soil will not be cleaned off,
regardless of the piece of bone used (we used the bone marrow). This can
be aggravated when scientific collections wrap the samples with
polystyrene for transportation. Therefore, we advise archaeologists to
seek for a different material to prevent impact to prevent contamination.

Generally, primers are used and designed for “pure cultures” and/or
isolated organisms. However, the archaeological material can be
considered an environmental sample that translates not only the host's
information and its parasites, but also the environment of where it
lived, where it was deposited until excavated, and even what happens
to the material during its transportation, storage, and laboratory
experiments. When we apply these primers primarily designed for
modern samples in archaeological ones, they can reflect unique and
unpredictable contexts and results.

Although checking primers is a premise in any research, not always
this strategy will have the expected efficiency. Several organisms
deposited recently did not exist when many primers were designed
years ago, and even today the hybridization area of primers might not
be in the sequence database. Besides, there is a universe of unknown
sequences that are to be discovered and deposited in the database.
Could we then state in the future that we have species-specific primers?
How many researchers have found in analyses almost “perfect se-
quences” that when compared to the database they have zero similarity
with any organism? However, there is a tendency to “discard” these
results because they did not match what was looked for, and we believe
that this is a mistake. Unexpected results, especially ones from
archaeological materials, should be reported not only because it is a
rare material, but also due to the fact that we can be facing new
discoveries. With unexpected results, methodologies can be improved
and new findings reported and analyzed even though it is a challenge to
discover whether results from aDNA are authentic or a contamination.

5. Conclusion

In Brazil, there is a saying: “aimed at what I saw but hit what I did not
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foresee,” that agrees with research in the paleoparasitological field that
aims at what you might expect to find. Nonetheless, in this letter we call
attention to what we did not expect we would find.

Even though the possibility of contamination is very high, since P.
acnes normally occurs on human skin; A. tumefaciens in the soil; and P.
putida in soil and polystyrene, we advise researchers to report un-
expected results as discussed above. These organisms could also be
present at the time the individuals were living, since negative controls
of extraction and PCR did not amplify these organisms. Due to the
importance of the materials we stress that results should not be
discarded; owing to the archaeological context that might indicate that
it was in fact an endogenous and ancient DNA.
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