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1. Aspectos clínicos 

2. Transmissão

A Febre Maculosa Brasileira (FMB) é uma 
doença infecciosa, febril, aguda, de início 
abrupto, com sintomas inicialmente ines-
pecíficos: febre elevada, cefaléia, mialgia 
intensa, mal estar geral, náuseas e vômitos.

Nesta fase inicial é importante realizar 
uma anamnese completa, para verificar se há 
história de picada de carrapatos e/ou que te-
nha frequentado área sabidamente de trans-
missão de febre maculosa e/ou frequentado 
ambientes de risco nos últimos 15 dias. 

A doença pode cursar com o apareci-

mento de exantema máculo-papular, predo-
minantemente nas regiões palmar e plantar 
(2º ao 6º dia após início sintomas); manifesta-
ções hemorrágicas (petéquias, sangramento 
muco-cutâneo, digestivo, pulmonar); edema 
de membros inferiores; hepatoesplenomega-
lia; manifestações gastrointestinais (náusea, 
vômitos, dor abdominal, diarréia); manifesta-
ções renais (oligúria, insuficiência renal agu-
da); manifestações pulmonares (tosse, edema 
pulmonar, pneumonia intersticial, derrame 
pleural); manifestações neurológicas.

O Agente etiológico da FMB é a Ricket-
tsia rickettsii, uma bactéria gram-negativa 
(espiroqueta). Essas bactérias podem ser 
encontradas nas glândulas salivares e ová-
rios dos artrópodes transmissores.

Os principais reservatórios são carrapatos 
do gênero Amblyomma das espécies sculp-
tum, cooperi (dubitatun) e aureolatum1. 

O Amblyomma sculptum (denomi-
nado anteriormente como Amblyomma 
cajennense) possui ampla distribuição na 
América. Seu hospedeiro preferencial é 
o cavalo, entretanto, possui pouca espe-
cificidade parasitária, principalmente nas 
fases de larva e ninfa, podendo parasitar, 
também, outros mamíferos, como o boi, 
carneiro, cabra, cão, porco, veado, capiva-
ra, cachorro do mato, coelho, cotia, quati, 
tatu, tamanduá.

É conhecido como “carrapato estrela”, 
“carrapato de cavalo” ou “rodoleiro” e, como  
hematófagos obrigatórios, infectam-se ao 
sugar animais silvestres. 

São reservatórios, uma vez que ocorre 
transmissão transovariana e transestadial entre 
os carrapatos, mantendo o ciclo da doença.

Estudos mostram que a capivara, em-
bora não seja um reservatório, amplifica e 
dissemina a bactéria entre os carrapatos(2).

Os carrapatos permanecem infectados 
por toda sua vida, em geral, de 18 a 36 meses.

A transmissão ocorre a partir da pica-
da de carrapato infectado, independen-
temente do tempo de permanência do 
mesmo no corpo do indivíduo.

O contato com o carrapato ocorre, em 
geral, em atividades de trabalho ou de lazer.

No Brasil, a doença foi descrita inicial-

O objetivo dessa publicação é o repasse 
de informações técnicas detalhadas aos 
profissionais de saúde e à população, para 
que haja uma redução da exposição aos 

ambientes e fatores de risco como, tam-
bém, a suspeita diagnóstica oportuna e o 
tratamento precoce da doença.
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mente como de transmissão em áreas ti-
picamente rurais e silvestres. Nos últimos 
anos, entretanto, a FMB vem ocorrendo 
também em áreas periurbanas e urbanas. 

São apontados como ambientes de 

maior risco, áreas de pastagens, as matas 
ciliares e a proximidade de coleções hídri-
cas, principalmente se houver a presença 
de animais como equinos e capivaras.

3. Diagnóstico diferencial

4. Diagnóstico laboratorial

O diagnóstico clínico-epidemiológico 
é baseado em sinais e sintomas compatí-
veis e na história de contato com carrapa-
to. O diagnóstico precoce é muito difícil, 
em função dos sinais e sintomas inespe-
cíficos durante os primeiros dias da doen-
ça, sendo necessário fazer o diagnóstico 

diferencial com outros agravos como a 
leptospirose, sarampo, febre tifóide, den-
gue, febre amarela, meningococcemia, 
viroses exantemáticas, lúpus, febre purpú-
rica brasileira, doença de Lyme e sepses, 
dentre outras. 

A confirmação do diagnóstico é feita 
através do exame de imunofluorescência 
indireta (RIFI), utilizando-se antígenos es-
pecíficos. São necessárias duas amostras 
de sangue, coletadas com intervalo de 14 
a 21 dias entre elas. A RIFI é o teste padrão 
de referência para o diagnóstico da FMB. 

O diagnóstico laboratorial é geralmen-
te tardio, ocorrendo após a cura ou óbito 
do paciente, uma vez que menos de 15% 
dos pacientes apresentam títulos detectá-
veis de IgM e IgG nos primeiros sete dias 
de doença, 50 a 60% dos pacientes ape-
nas entre o 7º e 9º dia de doença; 75% dos 
pacientes no 14º dia de doença e 100% 
dos pacientes após o 15º dia de doença3.

Se não tratada precocemente, a febre 
maculosa pode se tornar grave e evoluir 
para óbito.

Por isso, o médico deve fazer o trata-
mento diante da suspeita clínica, antes 
mesmo do resultado do exame labora-
torial, que pode, inclusive, ser negativo 

no início da doença. 
Utiliza-se, ainda, o método direto de 

PCR (Biologia Molecular) para diagnósti-
co da febre maculosa, pela necessidade 
de elucidar óbitos com suspeita clínica 
de FMB, quando não foi possível a coleta 
oportuna da(s) amostra(s) ou quando a so-
rologia for negativa ou de baixa titulação.

A PCR é uma reação baseada na re-
plicação do DNA, na qual, utilizando-se 
oligonucleotídeos iniciadores específicos 
para o agente que se quer detectar, é pos-
sível, in vitro, amplificar um fragmento de 
DNA deste patógeno, se o mesmo estiver 
presente na amostra clínica. 

Quanto mais precoce a coleta de 
amostras, maiores são as possibilidades de 
se detectar o agente diretamente, e me-
nores são as possibilidades de se detectar 
os anticorpos específicos.  

Quanto mais tardia a coleta da amostra, 
menores as possibilidades de se detectar o 
agente diretamente, porém, maiores as pos-
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5. Epidemiologia

5.1. Áreas de transmissão em Belo Horizonte

Registram-se casos de febre maculosa 
ao longo de todo o ano. Entretanto, a maior 
incidência da FMB ocorre no período de sa-
zonalidade do vetor, de junho a setembro. 

Nas fases de larva e de ninfa, o vetor sobe 
e desce do hospedeiro várias vezes para se ali-
mentar e completar o seu desenvolvimento. 

No período da manhã, os vetores são 
mais facilmente encontrados na extremi-
dade superior da vegetação, descendo 
para próximo do solo nos horários mais 
quentes do dia. 

Conforme observado em outras doen-
ças transmitidas por carrapatos, a FMB é 
um agravo de transmissão focal e esporá-
dica, com ocorrência ocasional de surtos.

A FMB tornou-se uma doença reemer-
gente e relevante problema de saúde pú-
blica no Brasil a partir da década de 1980. 
Desde então, observou-se aumento no 
número de casos, expansão das áreas de 
transmissão, ocorrência da transmissão 
em áreas urbanas e, principalmente, ma-
nutenção de elevadas taxas de letalidade. 

A orla da Lagoa da Pampulha e o Parque 
Ecológico da Pampulha são consideradas 
áreas sabidamente de transmissão no muni-
cípio de Belo Horizonte, uma vez que foram 
registrados casos humanos autóctones de 
FMB no município, com local provável de in-
feção (LPI) nessa região. Durante a investiga-
ção epidemiológica desses casos, foram de-

tectados carrapatos do gênero Amblyomma 
e capivaras infectados pela Rickettsia spp. 

As condições ambientais do local, por 
possuir área de mata e recursos hídricos abun-
dantes (Figura 1), favorecem a permanência 
de vetores e reservatórios/amplificadores res-
ponsáveis pela transmissão da doença. 

sibilidades de se detectar anticorpos no soro.
Quanto maior a gravidade do caso, 

maior a probabilidade de se detectar o 
agente diretamente2.

Em casos não fatais, a confirmação do 
caso deve ser feita pela sorologia, após o 
envio da segunda amostra. 

É importante informar ao paciente so-
bre a necessidade da coleta da 2ª amostra 
14 a 21 dias após a primeira, sendo papel 
do profissional de saúde buscar vencer 
a resistência por parte do doente e dos 
familiares em coletar uma 2ª amostra de 
sangue, após a cura do paciente. 
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Figura 2 - Circunstancias de risco para FMB na orla da Lagoa da Pampulha e no Parque Ecológico

Fonte: Apresentação em Power Point – Ciclo de Palestras Vigilância e Controle da Febre Maculosa - FEVEREIRO 
DE 2019 – Gerência de Zoonoses da Pampulha - GERZO-P

A Região da Pampulha é uma impor-
tante área de lazer e turismo, com grande 
e frequente afluxo de pessoas para diver-
sas atividades e eventos (Figura 2), sendo 

importante realizar ações educativas para 
a população, para redução da exposição 
ao risco e adoção de medidas de proteção 
e prevenção da FMB.

No entorno da Lagoa da Pampulha 
funcionam estabelecimentos com presen-
ça e/ou criação de cavalos, como haras, 

hípicas e sítios, contribuindo para poten-
cializar as circunstâncias de risco ambiental 
da região. 
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Figura 3 - Haras, hípicas e sítios na região da Pampulha

Figura 4 - Outras circunstâncias de risco na periferia de Belo Horizonte e Região Metropolitana

Fonte: Apresentação em Power Point – Ciclo de Palestras Vigilância e Controle da Febre Maculosa - FEVEREIRO 
DE 2019 – Gerência de Zoonoses da Pampulha - GERZO-P

Fonte: Apresentação em Power Point – Ciclo de Palestras Vigilância e Controle da Febre Maculosa - FEVEREIRO 
DE 2019 – Gerência de Zoonoses da Pampulha - GERZO-P

É frequente a visita de carroceiros à re-
gião da Pampulha, em busca de vegeta-
ção para alimentação dos animais. 

Além da Pampulha, outras regionais do 
município de Belo Horizonte contam com 

áreas de Parques e Jardins e de preserva-
ção ambiental. E em bairros da periferia e 
nos municípios do entorno, são frequen-
tes a criação e a circulação de equinos, 
cães e outros animais (Figura 4).
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6. Vigilância epidemiológica da FMB

Em 2001, a FMB tornou-se doença de no-
tificação compulsória no Brasil, devendo ser 
informada pelo meio mais rápido disponível.  

A Portaria de Consolidação nº 4 de 
03/10/17 GM/MS e a Resolução SES MG nº 
6.532 de 05/12/18 mantiveram a FMB como 
doença de notificação compulsória imediata.  

É obrigatória a investigação epidemioló-
gica, com busca ativa das informações, 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 labora-
torial da doença. 

A investigação epidemiológica inclui a 
análise das condições ambientais e iden-
tificação de fatores de risco e potenciais 
hospedeiros e reservatórios da doença. 

6.1. Definição de caso suspeito

6.2. Ficha de notificação

•		 Indivíduo	 que	 apresente	 febre	 de	
início súbito, cefaléia, mialgia e que 
tenha relatado história de picada de 
carrapatos e/ou contato com ani-
mais domésticos e/ou silvestres e/
ou ter frequentado área sabidamen-
te de transmissão de febre maculo-
sa, nos últimos 15 dias.

•	Indivíduo	 que	 apresente	 febre	 de	
início súbito, cefaléia e mialgia, se-
guidas de aparecimento de exante-
ma máculo-papular, entre o 2º e o 
5º dias de evolução, e/ou manifesta-
ções hemorrágicas.

As notificações de FMB são realizadas 
em ficha própria, disponível no link:

http://portalsinan.saude.gov.br/ima-
ges/documentos/Agravos/Febre%20Ma-
culosa/Febre_Maculosa_v5.pdf 

No momento do atendimento do pa-
ciente e diante da suspeita clínica da 
doença, a ficha de notificação deve ser 
preenchida de forma completa e as infor-
mações importantes sobre os aspectos 
clínicos e epidemiológicos devem ser des-
critas no campo de observação da ficha 
ou em relatório anexo. 

As informações epidemiológicas de-
vem ser bem detalhadas, com registro do 
endereço completo e/ou referências do 

local provável de infecção (LPI), permitin-
do que as equipes de Controle de Zoono-
ses façam as intervenções e orientações 
necessárias e oportunas no local, a fim 
de evitar a ocorrência de outros casos ou 
surtos. 

As informações da ficha de notificação 
e os resultados laboratoriais são digitados 
no Sistema Nacional de Agravos de Noti-
ficação (SINAN), permitindo a geração de 
estatísticas sobre o agravo e o planeja-
mento estratégico de ações, inclusive de 
aquisição de insumos. 
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Tabela 1 - Distribuição dos casos confirmados de febre maculosa nas unidades federativas do 
Brasil, no período de 2007 a 2017

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN Net.
Dados de 2007 a 2013 atualizados em 17/01/2018. Dados de 2014 a 2017 atualizados em 29/01/2019, dados sujeitos 
à revisão.

7. Panorama da Febre Maculosa 

7.1. No Brasil 

Segundo dados do Ministério da Saú-
de, procedentes do Sistema Nacional de 
Agravos de Notificação - SINAN, e apresen-
tados abaixo nas Tabelas de 1 a 6, foram 
confirmados um total de 1572 casos de Fe-
bre Maculosa no país, no período de 2007 
a 2017, com 1417 casos confirmados por 
critério laboratorial (90,1%).

Os maiores números de casos foram re-
gistrados nos Estados de São Paulo, Santa Ca-
tarina, Minas Gerais e Rio de Janeiro (Tabela 1). 

O coeficiente médio de letalidade para 
o período foi de 34% (Tabela 2). 

Observa-se um predomínio de casos 
entre jovens e adultos do sexo masculino 
e de raça branca ou parda (Tabelas 3, 4 e 5).

De acordo com dados publicados Bole-
tim Epidemiológico Paulista(5), no período 
de 2007 a 2012, foram notificados 9.644 ca-
sos de FMB em 10 unidades da federação. 

Destes, 734 foram confirmados (7,6%), 
sendo 667 por critério laboratorial (90,8%). 

O coeficiente médio de letalidade para 
o período foi de 28,9%. 

Um maior número de ocorrências foi 
observado no mês de Outubro. 

A tabulação atualizada dos dados de fe-
bre maculosa no país, segundo mês de início 
dos primeiros sintomas, demonstrou, tam-
bém, um predomínio de casos nos meses de 
setembro (210 casos) e outubro (256 casos), 
semelhante aos dados publicados no BEPA4. 

UF de residência 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL
São Paulo 33 43 66 66 80 82 60 83 104 67 72 756
Santa Catarina 35 25 38 26 26 38 33 52 21 27 27 348
Minas Gerais 14 12 12 10 18 11 17 13 19 22 41 189
Rio de Janeiro 14 8 8 7 17 5 6 22 12 14 18 131
Espírito Santo 4 2 1 5 8 3 4 5 7 7 4 50
Paraná 2 2 1 3 2 4 2 3 6 3 10 38
Ceará 0 0 0 1 0 1 4 3 5 3 3 20
Rio Grande do Sul 2 0 2 0 1 0 2 1 0 0 3 11
Goiás 0 0 0 1 0 2 0 0 2 2 4 11
Mato Grosso do Sul 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 6
Rondônia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 5
Distrito Federal 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3
Paraíba 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Pernambuco 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Bahia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Mato Grosso 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Total 104 92 128 121 152 147 129 182 183 151 183 1572
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Tabela 2 - Evolução dos casos confirmados e a letalidade de febre maculosa no Brasil, no perío-
do de 2007 a 2017

Tabela 3 - Distribuição dos casos confirmados de febre maculosa no Brasil, no período de 2007 a 
2017, segundo faixa etária

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN Net
Dados de 2007 a 2013 atualizados em 17/01/2018.
Dados de 2014 a 2017 atualizados em 29/01/2019, dados sujeitos à revisão.

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN Net
Dados de 2007 a 2013 atualizados em 17/01/2018.
Dados de 2014 a 2017 atualizados em 29/01/2019, dados sujeitos à revisão.

Evolução 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total
Cura 80 64 93 81 87 86 78 99 96 92 100 956
Óbito por FMB 20 21 32 32 59 57 44 73 77 54 65 534
Óbito p/ outra 
causa 1 0 0 3 0 0 1 4 2 0 3 14

Ignorada 3 7 3 5 6 4 6 6 8 5 15 68
Total 104 92 128 121 152 147 129 182 183 151 183 1572
LETALIDADE (%) 19 23 25 26 39 39 34 40 42 36 35 34

Faixa etária 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL
< 1 Ano 2 1 0 0 2 2 1 1 1 0 2 12
1-4 4 3 0 6 5 5 7 6 8 8 15 67
5-9 11 3 10 12 7 7 11 6 9 5 8 89
10-14 10 5 9 12 8 8 6 6 11 9 4 88
15-19 6 8 5 13 6 3 12 10 11 6 13 93
20-39 37 32 49 44 48 55 33 58 48 43 52 499
40-59 28 32 51 26 63 48 48 65 64 57 54 536
60-64 3 3 3 3 4 7 6 14 13 8 14 78
65-69 0 3 1 2 3 8 4 8 4 8 14 55
70-79 3 2 0 1 6 4 1 8 13 7 5 50
80 e + 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 5
Total 104 92 128 121 152 147 129 182 183 151 183 1572
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Tabela 4 - Distribuição dos casos confirmados de febre maculosa no Brasil, no período de 2007 a 
2017, segundo raça/cor

Tabela 5 - Distribuição dos casos confirmados de febre maculosa no Brasil, no período de 2007 a 
2017, segundo sexo

Tabela 6 - Distribuição dos casos confirmados de febre maculosa no Brasil, no período de 2007 a 
2017, segundo critério de confirmação

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN Net
Dados de 2007 a 2013 atualizados em 17/01/2018.
Dados de 2014 a 2017 atualizados em 29/01/2019, dados sujeitos à revisão.

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN Net
Dados de 2007 a 2013 atualizados em 17/01/2018.
Dados de 2014 a 2017 atualizados em 29/01/2019, dados sujeitos à revisão.

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN Net
Dados de 2007 a 2013 atualizados em 17/01/2018.
Dados de 2014 a 2017 atualizados em 29/01/2019, dados sujeitos à revisão.

Raça/cor 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL
Branca 76 72 87 82 87 102 81 127 106 92 98 1010
Parda 11 9 21 16 32 25 22 29 39 36 61 301
Preta 5 3 3 8 9 5 10 6 6 8 12 75
Amarela 0 0 2 3 0 0 0 1 1 0 2 9
Indígena 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 4
Ignorada 12 8 15 11 24 15 16 17 31 14 10 173
Total 104 92 128 121 152 147 129 182 183 151 183 1572

Critério conf. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total
Laboratório 97 82 117 112 136 137 118 157 169 137 155 1417
Clínico-
epidemiológico 6 7 7 7 16 8 8 23 12 11 22 127

Ignorado 1 3 4 2 0 2 3 2 2 3 6 28
Total 104 92 128 121 152 147 129 182 183 151 183 1572

Sexo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Masculino 66 56 87 82 106 111 98 133 132 107 131
Feminino 38 36 41 39 46 36 31 49 51 44 52
Total 104 92 128 121 152 147 129 182 183 151 183
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De acordo com dados apresentados 
pela Diretoria Estadual de Vigilância Am-
biental (DVA/SVEAST– Sub VPS – SES/MG) 
em fevereiro de 2019, o Estado de Minas 
Gerais apresentou um total de 209 casos 
e 89 óbitos no período de 2008 a 2018, 
com uma taxa de letalidade de 42,6%. A 
ocorrência de FMB foi predominante em 
indivíduos do sexo masculino (77,3%), na 
faixa etária de 10 a 29 anos (37,4%). Em 
Minas Gerais a letalidade ficou acima do 
coeficiente médio observado no país em 
período semelhante. 

Entre os dias 22/05/19 e 03/06/19 foram 
notificados pelos estabelecimentos de 
saúde de Belo Horizonte 16 casos suspei-
tos de febre maculosa, um caso foi descar-
tado e quatro evoluíram para óbito, sendo 
dois confirmados laboratorialmente para 
FMB. Continuam em investigação 11 casos. 
Dos casos atendidos, 14 residiam em Con-
tagem e apresentavam em comum o local 
provável de infecção (LPI) em um Haras, 
naquela cidade. Os dois suspeitos, residen-
tes em Belo Horizonte, não apresentavam 
vínculo com o LPI de Contagem.

Tabela 7 - Distribuição dos casos e óbitos confirmados de 
febre maculosa, Minas Gerais, 2008 a 2018*

*Dados parciais sujeitos à alteração 
Fonte: DVA/SVEAST/SES-MG, dezembro/2018 (9)

Ano Casos Óbitos Letalidade
2008 20 10 50,0
2009 6 2 33,3
2010 15 6 40,0
2011 16 6 37,5
2012 8 4 50,0
2013 8 4 50,0
2014 10 4 40,0
2015 18 6 33,3
2016 17 6 35,3
2017 35 19 54,3
2018* 56 22 39,29
Total 209 89 42,6

7.2. Epidemiologia da Febre Maculosa no estado de 
Minas Gerais
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Em Belo Horizonte, no período de 2007 
a 2019, foram notificados e investigados 
622 casos suspeitos de Febre Maculosa 
Brasileira (FMB) entre residentes no mu-

nicípio (Tabela 8). Destes, 23 (3,7%) tive-
ram o diagnóstico confirmado através de 
exames laboratoriais (87%) ou por critério 
clínico-epidemiológico (13%). 

Tabela 8 - Distribuição dos casos notificados de Febre Maculosa entre residentes no Município de Belo Hori-
zonte no período de 2007 a 2019, segundo classificação final

FONTE: SINAN_NET/GVIGE/DPVS/SMSA/PBH - última atualização 22/07/19

Class. Final 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total
Confirmado 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 4 11 3 23
Descartado 17 12 19 15 13 24 28 31 60 58 66 98 39 480
Inconclusivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Sob Investigação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 112 115
Total 17 12 19 15 14 24 29 32 60 60 70 112 158 622

Entre os casos confirmados, 14 evo-
luíram para cura e 9 (39%) deles foram a 
óbito (Tabela 9). 

Observa-se, no período, que o muni-
cípio de Belo Horizonte apresentou letali-

dade inferior àquela observada em Minas 
Gerais. 

Não houve casos confirmados de fe-
bre maculosa em residentes de Belo Ho-
rizonte no período de 2007 a 2010.

Tabela 9 - Distribuição dos casos confirmados de Febre Maculosa residentes no 
Município de Belo Horizonte no período de 2011 a 2019, segundo evolução

Tabela 10 - Distribuição dos casos confirmados de Febre Maculosa residentes no 
Município de Belo Horizonte no período de 2011 a 2019, segundo sexo

FONTE: SINAN_NET/GVIGE/DPVS/SMSA/PBH - última atualização 22/07/19

FONTE: SINAN_NET/GVIGE/DPVS/SMSA/PBH - última atualização 22/07/19

Evolução 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
Cura 1 0 1 0 0 1 1 7 3 14

Óbito por FMB 0 0 0 1 0 1 3 4 0 9
Total 1 0 1 1 0 2 4 11 3 23

Sexo 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total
Masculino 1 0 1 1 0 2 4 4 0 13
Feminino 0 0 0 0 0 0 0 7 3 10

Total 1 0 1 1 0 2 4 11 3 23

Houve discreta predominância de ca-
sos confirmados entre pacientes do sexo 
masculino (57%) (Tabela 10) e observou-se 

a ocorrência de casos em todas as faixas 
etárias no período analisado (Tabela 11), di-
ferente do observado nos dados do Brasil.

7.3. Situação da Febre Maculosa em Belo Horizonte
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Tabela 11 - Distribuição dos casos confirmados de Febre Maculosa residentes no Municí-
pio de Belo Horizonte no período de 2011 a 2019, segundo faixa etária

FONTE: SINAN_NET/GVIGE/DPVS/SMSA/PBH - última atualização 22/07/19

Faixa Etária 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total
1-4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
5-14 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3
15-24 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3
25-34 1 0 0 0 0 0 0 2 1 4
35-44 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
45-54 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
55-64 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4
65 e+ 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3
Total 1 0 1 1 0 2 4 11 3 23

No relato dos pacientes quanto ao lo-
cal provável de infecção, temos históricos 
de frequência a ambientes com mata, flo-
resta, rios e cachoeiras e contato com ani-
mais, como capivara, cão, gato, bovinos, 
equinos e roedores, e referência ao conta-
to com carrapatos.

Muitas vezes esse contato ocorreu fora 
do município de Belo Horizonte (Tabela 12). 

Entre os pacientes residentes em Belo 
Horizonte, existe relato de contato com 
carrapatos no Parque Ecológico e na orla 
da Lagoa da Pampulha. 

Entretanto, somente um dos casos 
apresentou relato de contato exclusivo 
com esses dois ambientes, em período 
compatível que antecedeu ao início dos 
sintomas. Os demais possuem relato de 
viagens a outras áreas, que também po-
dem ser consideradas suspeitas. 

Houve confirmação de casos de FMB 
em residentes de todas as regionais, con-
forme demonstrado na Tabela 13. 

O comportamento da FMB entre resi-
dentes em Belo Horizonte não diferiu da-
queles observados em Minas Gerais e no 
restante do país, conforme análise. 

Tendo em vista a presença de animais 
que se constituem em hospedeiros e re-

servatórios no ambiente do Parque Ecoló-
gico e na orla da Lagoa da Pampulha, essa 
região está recebendo atenção especial 
por parte dos órgãos públicos de pesqui-
sa, controle epidemiológico, sanitário e 
ambiental e sendo alvo de investigações 
mais detalhadas quanto ao agente circu-
lante, hospedeiros, reservatórios e fatores 
de risco deste ambiente, bem como, têm 
sido adotadas medidas de intervenção, 
educativas e de prevenção. 

Entretanto, existe a circulação de po-
tenciais hospedeiros e reservatórios em 
outras áreas do município e da região me-
tropolitana de Belo Horizonte.
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Tabela 12 - Distribuição dos casos confirmados de Febre Maculosa residentes no municí-
pio de Belo Horizonte no período de 2011 a 2019, segundo município onde provavelmen-
te houve a infecção (MPI). 

FONTE: SINAN_NET/GVIGE/DPVS/SMSA/PBH - última atualização 22/07/19

Município do LPI 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total
Baldim 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Belo Horizonte 1 0 1 0 0 2 0 0 0 4
Brumadinho 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Esmeraldas 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Ferros 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Igaratinga 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Jaboticatubas 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Lagoa da Prata 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Matozinhos 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Nova União 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Ribeirão das Neves 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Sabará 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
São José da Lapa 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Ignorado 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3
Total 1 0 1 1 0 2 4 11 3 23

Tabela 13 - Distribuição dos casos confirmados de Febre Maculosa residentes no Municí-
pio de Belo Horizonte no período de 2011 a 2019, segundo regional de residência

FONTE: SINAN_NET/GVIGE/DPVS/SMSA/PBH - Última Atualização 22/07/19 

Regional de residência 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total
 Barreiro 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Centro Sul 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Leste 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
Nordeste 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Noroeste 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3
Norte 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3
Oeste 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Pampulha 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3
Venda Nova 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3
Total 1 0 1 1 0 2 4 11 3 23
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8. Prevenção e controle

Recomenda-se para a prevenção da 
FMB, evitar áreas infestadas pelo carrapa-
to e, se possível, usar calças e camisas de 
manga comprida e de cor clara para facili-
tar 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 ime-
diatamente. 

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; embora 
a transmissão possa ocorrer independen-
temente do tempo de permanência do 
vetor no corpo do indivíduo. 

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 aumen-
ta o risco de infecção.

Deve-se fazer o rodízio de pastos e a 
capina da vegetação para controle da po-
pulação de carrapatos, e o manejo ade-
quado dos animais que são potenciais 
hospedeiros e reservatórios da doença, 
inclusive o controle de carrapatos em ani-
mais domésticos.

Para a prevenção do óbito, é impor-
tante buscar imediatamente o atendi-
mento médico, caso apresente sinais e 
sintomas compatíveis com a doença. Esse 
atendimento deve incluir uma anamnese 
completa, para verificar se há história de 
picada de carrapatos, e a indicação de tra-
tamento precoce (antibioticoterapia).

8.1. Ações de prevenção e controle da FMB em 
Belo Horizonte

Em Belo Horizonte, a Prefeitura Munici-
pal desenvolve, em parceria com a Escola 
de Veterinária da UFMG, um projeto deno-
minado “Projeto Carroceiros”. 

O objetivo deste projeto é reduzir a 
disposição irregular de resíduos sólidos na 
malha urbana da capital. 

Os carroceiros são considerados par-
ceiros da administração pública ao coletar 
e destinar, corretamente, os resíduos reco-
lhidos para as Unidades de Recebimento de 
Pequenos Volumes (URPVs). 

Eles participam de palestras e apren-
dem que jogar lixo em vias públicas, lotes 

vagos e cursos d’água causam prejuízo ao 
meio ambiente urbano, além de recebe-
rem orientações sobre trato dos animais. 

Os animais têm assistência de veteri-
nários, incluindo vacinação e exames de 
prevenção de doenças. 

Todos os participantes do projeto rece-
bem uma carteira com os dados pessoais 
e a identificação do cavalo, que é cadas-
trado e marcado com nitrogênio líquido5.

Na região da Pampulha, o mapeamen-
to ambiental e o monitoramento do sta-
tus sorológico das capivaras teve início 
em maio de 2012 (empresa privada con-
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tratada e foi sendo ampliado e mantido 
até os dias atuais, sob a coordenação da 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
de Belo Horizonte. 

A vigilância e controle da FMB, envol-
vem ações setoriais, desenvolvidas pela 
Diretoria de Zoonoses (DIZO) da Secretaria 
Municipal de Saúde e ações intersetoriais, 
com participação da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente (SMMA), da Fundação 
Municipal de Parques e Zoobotânica, do 
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (IBA-
MA), da Fundação Ezequiel Dias, da FIO-
CRUZ, dentre outros.

Em janeiro de 2014, elaborou-se o Pro-
jeto de Vigilância da Febre Maculosa Brasi-
leira na orla da lagoa da Pampulha.

Em fevereiro de 2015, elaborou-se o “Pla-
no de Ação para Vigilância e Controle da Febre 
Maculosa Brasileira em Belo Horizonte”, em 
uma pactuação com o Ministério Público.

Esse plano subdivide-se em três eixos 
de ação:

•	Eixo	de	Educação	em	Saúde.
•	Eixo de Vigilância Ambiental e Controle.
•	Eixo	de	Vigilância	Epidemiológica	e	

Assistência ao paciente.

Dentre as ações desenvolvidas nesses 
planos, programas e projetos destacam-se:

•	Ações	 programadas	 de	 vigilância	
acarológica na orla da Pampulha e 
Parque Ecológico: consiste na cap-
tura de exemplares de carrapatos, 
através da técnica do arrasto e/ou 
armadilhas de gelo seco, com en-
vio para o Laboratório de Referência 
da FUNED e realização de PCR para 
detecção de Rickettsias ssp na linfa 
desses vetores. 

•	Participação	 dos	 Técnicos	 de	 Con-
trole de Zoonoses em programas 
de capacitações e simpósios sobre 

doenças transmitidas por carrapa-
tos, bem como, em treinamentos de 
campo para captura de carrapatos e 
controle vetorial em equídeos. 

•	Realização	de	ações	educativas	para	
sensibilização de profissionais de 
saúde, de profissionais da vigilância 
epidemiológica e para a população. 

•	Confecção	de	cartazes	e	folders	para	
distribuição nas unidades de saúde, 
durante as ações rotineiras de con-
trole de zoonoses nos domicílios e 
estabelecimentos, e em campanhas 
e eventos da saúde. 

•	Levantamento	de	informações	rela-
tivas aos equídeos mantidos na re-
gião da Pampulha, para avaliação de 
riscos e estratégias (quantificação e 
mapeamento).

•	Controle vetorial químico em equídeos 
de carroceiros que utilizam as URPV’s.

•	Elaboração e utilização de protocolos 
padronizados para as ações de vigilân-
cia epidemiológica de casos humanos.

•	Aquisição	e	distribuição	de	medica-
mentos na rede pública de saúde 
para o tratamento dos casos suspei-
tos de FMB. 

•	Capacitações de profissionais de 
saúde e de profissionais da vigilância 
epidemiológica no diagnóstico, tra-
tamento e controle das chamadas fe-
bres hemorrágicas, incluindo a FMB. 

•	Manejo	das	capivaras	na	orla	da	La-
goa da Pampulha e no Parque Ecoló-
gico, através de ações intersetoriais, 
envolvendo a Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente, Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, Superintendên-
cia de Desenvolvimento da Capital, 
Fundação Municipal de Parques e 
Zoobotânica, Universidade Federal 
de Minas Gerais, Centro Universitá-
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rio Newton Paiva; a Empresa Execu-
tora: Instituto Serra Dical, a Guarda 
Municipal de Belo Horizonte, a Su-
perintendência de Limpeza Urbana 
(SLU), o Corpo de Bombeiros da Po-
lícia Militar e BHTRANS.

Durante as análises laboratoriais dos 
materiais coletados na vigilância acarológi-
ca, foram encontradas amostras com PCR 
positivo para Rickettsia na orla da Lagoa 
da Pampulha e Cidade Administrativa, em 
abril de 2019.

8.2. Manejo das capivaras

O Manejo das capivaras na orla da La-
goa da Pampulha e no Parque Ecológico 
incluiu o tratamento individual de cada 
capivara, através de cirurgia de esterili-
zação, aplicação de carrapaticida de lon-
ga ação, microchipagem, marcação na 
orelha, pesquisa de pesticidas em tecido 

gorduroso, pesquisa de metais pesados 
em pelos, exames de sangue, dosagens 
bioquímicas e documentação individual 
das cirurgias.

A área de abrangência do manejo e as 
etapas do tratamento individual das capiva-
ras podem ser visualizados nas Figuras 5 e 6. 

Figura 5 - Área de abrangência do manejo de capivaras na região da Pampulha (orla da Lagoa e 
Parque Ecológico)

Fonte: Google maps / GVIGE/DPSV/SMSA
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Figura 6 - Ações de manejo das capivaras

Fonte: SMMA-PBH

Cirurgia de esterilização

Microchipagem Marcação de orelha

A cirurgia de esterilização tem por ob-
jetivo a redução progressiva da população 
de capivaras na região, sem impactos am-
bientais significativos, uma vez que esses 
animais acabam por atuar como controla-
dores da doença, ao protegerem seus ter-
ritórios contra a entrada de “estrangeiros”, 
e por já possuírem imunidade protetora 
contra a infecção. 

Quando o animal é um hospedeiro 
susceptível, ele acaba atuando como am-
plificador, pois, mantém a bactéria em al-
tos níveis na corrente sanguínea por dias 
ou semanas, garantindo que novos carra-
patos se infectem, amplificando assim a 
infecção por R. rickettsii em populações de 
carrapatos (BURGDORFER, 1988)2.

A aplicação de carrapaticidas de longa 
ação tem como objetivo utilizar as pró-
prias capivaras como agentes de com-
bate à população de carrapatos da orla 

da Lagoa da Pampulha e do Parque Eco-
lógico, especialmente nas áreas de matas 
fechadas existentes na localidade de difícil 
acesso para atuações humanas (Figura 7). 
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Figura 7 - Áreas de matas fechadas por onde circulam as capivaras na Região da Pampulha

Figura 8 - Resultados observados no manejo das capivaras na 
região da Pampulha em 2014 e 2018

Fonte: SMMA-PBH

Fonte: SMMA-PBH

A microchipagem e a marcação na 
orelha permitem a identificação dos ani-
mais já capturados e o monitoramento da 
entrada de animais vindos de outras áreas. 

O estado de saúde das capivaras tam-

bém é avaliado, bem como, o status de in-
fecção e/ou de proteção contra a Rickettsia. 

A Figura 8 mostra os resultados dos es-
tudos realizados com as capivaras na região 
da Pampulha em dois períodos distintos.

A Vigilância Acarológica, com coleta de 
carrapatos para exames na FUNED ocor-
re geralmente na 2ª quinzena dos meses 
de abril, agosto e novembro (calendário 
anual), ou mediante situação de risco (no-
tificação de caso suspeito de FMB ou de 

infestações por Amblyomma). O trabalho 
é realizado por equipes regionais de zo-
onoses (2 técnicos superiores em saúde 
capacitados em cada regional). Em 2018 
foram programadas ações nas regionais 
Barreiro, Norte, Pampulha e Venda Nova.

2014 2018
Censo: 88 animais Censo: 63 animais 
52 capturados 53 capturados
32 óbitos 6 óbitos
População Final: 56 animais População Final: 57 animais 
26 fêmeas 26 fêmeas
16 machos 26 machos
46 adultos 29 adultos
33 jovens 23 jovens
18 animais sorologia (+) 21 animais sorologia (+)
28 animais sorologia (-) 16 animais sorologia (-)

57% carrapatos (+)
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