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31 de dezembro de 2014 

Assunto: Febre Maculosa – clínica, epidemiologia, tratamento e prevenção 

 
 

ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS 
 

O Agente etiológico da Febre Maculosa Brasileira (FMB) é a Rickettsia rickettsii, uma 
bactéria gram-negativa (espiroqueta). Essas bactérias podem ser encontradas nas glândulas 
salivares e ovários dos artrópodes transmissores. 
 Os principais reservatórios são carrapatos do gênero Amblyomma das espécies 
cajannense, cooperi (dubitatun) e aureolatum. 

O Amblyomma cajennense é conhecido como “carrapato estrela”, “carrapato de cavalo” 
ou “rodoleiro”.  Seu hospedeiro preferencial é o cavalo, entretanto, possui pouca especificidade 
parasitária, principalmente nas fases de larva e ninfa, podendo parasitar, também, outros 
mamíferos, como o boi, carneiro, cabra, cão, porco, veado, capivara, cachorro do mato, coelho, 
cotia, quati, tatu, tamanduá.  
Esses artrópodes são reservatórios, uma vez que ocorre transmissão transovariana e transestadial 
entre os carrapatos, mantendo a transmissão da doença.  
Estudos mostram que a capivara, embora não seja um reservatório, amplifica e dissemina a 
bactéria entre os carrapatos.  

Os carrapatos permanecem infectados por toda sua vida, em geral, de 18 a 36 meses. O 
contato com o carrapato pode ocorrer, em atividades de trabalho ou de lazer.  

São apontados como ambientes de maior risco, áreas de pastagens, as matas ciliares e a 
proximidade de coleções hídricas, principalmente se houver a presença de animais como 
eqüinos e capivaras.  

Registram-se casos de Febre Maculosa ao longo de todo o ano. Entretanto, a maior 
incidência da FMB ocorre no período de sazonalidade do vetor, no período de junho a setembro.  

Nas fases de larva e de ninfa, o vetor sobe e desce do hospedeiro várias vezes para se 
alimentar e completar o seu desenvolvimento.  No período da manhã, os vetores são mais 
facilmente encontrados na extremidade superior da vegetação, descendo para próximo do solo 
nos horários mais quentes do dia.  
  Conforme observado em outras doenças transmitidas por carrapatos, a FMB é um 
agravo de transmissão focal e esporádica, com ocorrência ocasional de surtos. 

É obrigatória a notificação e a investigação epidemiológica, com busca ativa de 
expostos, para evitar a ocorrência de novos casos e óbitos. Realiza-se também a busca ativa dos 
casos confirmados, para coleta da 2ª amostra de sangue e confirmação laboratorial da doença. A 
investigação epidemiológica inclui a análise das condições ambientais e identificação de fatores 
de risco e potenciais hospedeiros e reservatórios da doença.  

 
 

ASPECTOS CLÍNICOS 
 

A febre maculosa pode se manifestar de várias formas, indo desde apresentações 
oligossintomáticas até quadros de evolução rápida e fulminante. 

O período de incubação varia entre 2 e 14 dias (média de cinco a sete dias) e, apesar da 
história de contato com carrapato auxiliar na suspeita diagnóstica, cerca de um terço dos 
pacientes acometidos não relata picada prévia, por ser parasitado pelas ninfas que são de difícil 
percepção. 

Nos casos sintomáticos, a febre está quase sempre presente, sendo muito frequentes 
também a cefaleia, mialgia, náuseas e mal-estar. 

Entre o terceiro e o quinto dias de doença, surge, em 80% a 90% dos casos, exantema 
maculopapular não pruriginoso, acometendo inicialmente pulsos e tornozelos antes de 



 
generalizar para o restante do corpo. O exantema se torna petequial, acometendo 
caracteristicamente palmas das mãos e plantas dos pés. 

Nas formas mais graves da doença, o paciente evolui com edema, 
hepatoesplenomegalia, insuficiência renal, icterícia e manifestações hemorrágicas com 
sangramentos digestivo, pulmonar e da pele. As manifestações neurológicas incluem meningite, 
cefaleia e déficit neurológico. Podem ocorrer necrose e gangrena das extremidades e sequelas 
do tipo bexiga neurogênica e paralisias. 

Do ponto de vista laboratorial, podem ocorrer plaquetopenia, aumento das 
aminotransferases, das bilirrubinas, da ureia e da creatinina. 

Deve ser feito o diagnóstico diferencial com outros agravos infecciosos como 
leptospirose, dengue, meningococcemia ou sepse bacteriana de outra etiologia e viroses 
exantemáticas como sarampo. 

O diagnóstico específico é feito principalmente pela reação de imunofluorescência 
indireta (RIFI). Deve-se coletar duas amostras com intervalo entre 14 e 21 dias entre elas para 
análise pareada: a primeira amostra logo no início dos sintomas e a segunda, para a confirmação 
diagnóstica. Considera-se confirmado o indivíduo que apresentar a soroconversão de títulos de 
IgG quatro vezes entre a primeira e a segunda, conforme descrito no quadro abaixo. Quando não 
ocorre a soroconversão, mas a suspeita permanece forte, uma terceira amostra deve ser coletada 
14 dias após a segunda. A realização de exame de biologia molecular (PCR) é geralmente 
reservada para a elucidação de casos fatais suspeitos, quando não fora possível a coleta de duas 
amostras para observar a soroconversão.  

 

 
 
O diagnóstico laboratorial é geralmente tardio, ocorrendo após a cura ou óbito do 

paciente. Desta forma, havendo suspeita da doença, não se deve aguardar resultado dos exames 
para iniciar o tratamento. O sucesso deste, com consequente redução da letalidade 
potencialmente associada à FMB, está diretamente relacionado à precocidade de sua introdução 
e à especificidade do antimicrobiano prescrito.  

Atualmente as evidências estabelecem que a doxiciclina é o antimicrobiano de primeira 
escolha para o tratamento de todos os casos suspeitos de infecção pela Rickettsia rickettsii ou 
outras riquetsioses, independente da faixa etária ou da gravidade da doença. O cloranfenicol é 
citado como droga alternativa, na indisponibilidade da doxiciclina oral ou venosa. 

A partir da suspeita de febre maculosa, a terapêutica com antibióticos deve ser iniciada 
imediatamente, não se devendo esperar a confirmação laboratorial do caso. Em geral, quando a 
terapêutica apropriada é iniciada nos primeiros 5 dias da doença, a febre tende a desaparecer 
entre 24 e 72 horas após, e a evolução tende a ser mais benigna. A terapêutica é empregada 
rotineiramente por um período de 7 dias, devendo ser mantida por 3 dias, após o término da 
febre, o que acontecer por último. 

Não é recomendada a profilaxia com estes antibióticos para pessoas que foram picadas 
por carrapatos, mas se encontram assintomáticas: tal conduta poderia prolongar o período de 
incubação da doença e, portanto se tornar fator de confusão para o adequado manejo clínico. 



 
O esquema terapêutico preconizado encontra-se no quadro a seguir: 

 
 
Em Belo Horizonte, a doxiciclina em comprimidos de 100mg já está disponível tanto 

nas Unidades Básicas de Saúde quanto nas Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) mediante 
prescrição médica. Já o cloranfenicol em apresentação de suspensão 25mg/ml – frasco de 
100ml, para uso específico em crianças com peso até 45kg (pois não se pode fracionar o 
comprimido de doxiciclina), ficará centralizado no Centro de Informações Estratégicas em 
Vigilância em Saúde (CIEVS), e sua liberação ocorrerá após discussão do caso suspeito com 
uma das médicas plantonistas que fazem parte do mesmo.  
 

 
PREVENÇÃO E CONTROLE DA FMB  

 
Recomenda-se para a prevenção da FMB, evitar áreas infestadas pelo carrapato e, se 

possível, usar calças e camisas de manga comprida e de cor clara para facilitar a visualização do 
artrópode.  

Após a exposição a ambientes de risco, deve-se inspecionar o corpo para verificar a 
presença de carrapatos e retirá-los imediatamente.  

A retirada dos carrapatos do corpo deve ser feita utilizando-se luvas e pinças, o mais 
rápido possível, pois, quanto maior o tempo de permanência do carrapato aderido ao corpo, 
maiores as chances de contrair a doença, caso o carrapato esteja infectado pela bactéria 
Rickettsia.  

A retirada deve ser cuidadosa, realizando-se movimentos giratórios com o vetor, para 
garantir a retirada do carrapato inteiro, sem deixar o aparelho sugador aderido à pele, o que pode 
aumentar o risco de infecção.  

Não se deve esmagar o vetor com as mãos ou entre as unhas, pois, isso aumenta o risco 
de infecção. 

Deve-se fazer o rodízio de pastos e a capina da vegetação para controle da população de 
carrapatos, e o manejo adequado dos animais que são potenciais hospedeiros e reservatórios da 
doença, inclusive o controle de carrapatos em animais domésticos. 
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VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA-BH  
(horário comercial) 

 
GERENCIA DE EPIDEMIOLOGIA:  nucleoep@pbh.gov.br  
DISTRITO SANITÁRIO BARREIRO: 3277-5921/5946 FAX 5897 
DISTRITO SANITÁRIO CENTRO–SUL  3277-4331 FAX 4845 
DISTRITO SANITÁRIO LESTE: 3277- 4998/4477 FAX 4741 
DISTRITO SANITÁRIO NORTE: 3277-7853 FAX 77855 
DISTRITO SANITÁRIO NORDESTE: 3277-6241/6242 FAX 6241 
DISTRITO SANITÁRIO NOROESTE: 3277-7618/7647 FAX 7645 
DISTRITO SANITÁRIO OESTE: 3277-7082/7085 FAX 7085 
DISTRITO SANITÁRIO PAMPULHA: 3277-7938 
DISTRITO SANITÁRIO VENDA - NOVA: 3277-5413/5414 

CIEVS-BH  

cievs.bh@pbh.gov.br 

Plantão: (31) 8835-3120 

 

CIEVS-MINAS 

notifica.se@saude.mg.gov.br 
Plantão:(31) 9744 6983 

GERENCIA DE EPIDEMIOLOGIA:  nucleoep@pbh.gov.br 


