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111...   IIINNNTTTRRROOODDDUUUÇÇÇÃÃÃOOO   

 

1.1 Febre Maculosa: Aspectos gerais 

 

A importância dos carrapatos como transmissores de doenças data de 

1886 quando Theobald Smith descreveu a “Texas Cattle Fever”, atualmente 

conhecida como babesiose bovina e de 1899, quando Maxcy relatou as 

manifestações clínicas da Febre Maculosa das Montanhas Rochosas (FMMR) 

em humanos, nos Estados Unidos (COX, 1952). No início do século XX, 

MacCalla e Brereton demonstraram a transmissão da FMMR por carrapatos 

removendo um exemplar encontrado em um paciente colocando-o, em 

seguida, para se alimentar em dois voluntários saudáveis que, 

subseqüentemente, desenvolveram a doença (WALKER, 1998). Em 1907, 

Ricketts isolou o agente etiológico da FMMR, a partir de carrapatos 

(RICKETTS, 1909). Wolbach, em 1919, descreveu o agente etiológico e, em 

reconhecimento a contribuição de Ricketts, nomeou-o Rickettsia rickettsii 

(WOLBACH, 1919, MOULDER, 1974).  

As riquétsias pertencem à ordem Rickettsiales, família Rickettsiaceae, 

gênero Rickettsia. São bactérias gram negativas, pleomórficas, pequenas com 

0,3 a 0,5 µm de diâmetro e 0,8 a 2,0 µm de comprimento. São parasitas 

intracelulares obrigatórios, localizando-se tanto no citoplasma, como no núcleo 

das células infectadas, dependendo da espécie em questão. Infectam 

principalmente as células endoteliais do hospedeiro humano e podem ser 

encontradas nas glândulas salivares e ovários dos artrópodes transmissores. 

Apresenta-se aos pares, em cadeias curtas ou filamentosas, podendo ocorrer 

também como elementos individuais. Sua visualização é extremamente difícil, 

porém a coloração de Gimenez (GIMENEZ, 1964) torna-a mais fácil, uma vez 

que as riquétsias se coram em vermelho enquanto que a célula infectada em 

verde azulada (ELISBERG; BOZEMAN, 1979, WEISS; MOULDER, 1984). 
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Análises filogenéticas baseadas nas seqüências de 16S rRNA dividem 

os membros da família Rickettsiaceae em dois gêneros, Orientia e Rickettsia 

(DUMLER et al., 2001). O gênero Orientia é representado por uma única 

espécie Orientia tsutsugamushi (Febre Fluvial – Scrub typhus), transmitida por 

ácaros trombiculídeos, tendo ocorrência na região asiática, ilhas do Pacífico 

Oeste e norte da Austrália (EREMEEVA; DASCH, 2000). 

As espécies do gênero Rickettsia estão subdivididas, de modo geral, no 

Grupo Tifo (GT) e no Grupo Febre Maculosa (GFM). O GT inclui Rickettsia 

prowazekii (Tifo Epidêmico) e Rickettsia typhi (Tifo Murino), ambas de 

distribuição mundial, são transmitidas, respectivamente, por piolhos e pulgas. O 

GFM inclui cerca de 20 outras riquétsias, distribuídas por diversas regiões 

geográficas e as riquetsioses por elas determinadas recebem, por vezes, 

distintas denominações (SEKEYOVA et al., 2001). Pelo menos nove dentre as 

espécies do GFM são reconhecidas como patogênicas ao homem: Rickettsia 

rickettsii (Febre Maculosa das Montanhas Rochosas), Rickettsia conori (Febre 

Maculosa Mediterrânea ou Febre Botonosa), Rickettsia africae (Febre da 

Picada do Carrapato), Rickettsia australis (Tifo do Carrapato de Queensland), 

Rickettsia honei (Tifo da Ilha Flinders), Rickettsia sibirica (Tifo do Carrapato do 

Norte da Ásia ou Tifo Siberiano), Rickettsia japonica (Febre Maculosa Oriental), 

Rickettsia akari (Riquetsiose variceliforme ou Riquetsiose vesicular) e 

Rickettsia felis (Pseudotifo da Califórnia). Quase todas as riquétsias do GFM 

são transmitidas por espécies de carrapatos pertencentes a distintos gêneros 

(Dermacentor, Rhipicephalus, Amblyomma, Ixodes, Haemophysalis, e 

Hyalomma), com exceção de Rickettsia akari e Rickettsia felis que estão 

associadas, respectivamente, a ácaros Allodermanyssus e pulgas 

Ctenocephalides (RAOULT; ROUX, 1997, BEATI; RAOULT, 1998). A Rickettsia 

felis, reconhecida como patogênica somente nos últimos anos, foi inicialmente 

classificada dentro do GT com base nas características sorológicas 

desencadeadas nos hospedeiros. Entretanto, análises filogenéticas recentes, 

com utilização de técnicas da biologia molecular, a classificam no GFM 

(EREMEEVA; DASCH, 2000).  
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Outras riquétsias deste grupo consideradas não patogênicas são: 

Rickettsia amblyommii, Rickettsia parkeri, Rickettsia montanensis, Rickettsia 

rhipicephali, Rickettsia peacockii, Rickettsia helvetica, Rickettsia slovaca, 

Rickettsia massiliae, Rickettsia mongolotimonae, Rickettsia aeschlimanii, 

Rickettsia helongjiangi, Rickettsia sharonii (RAOULT; ROUX, 1997, BEATI; 

RAOULT, 1998). É possível que, no futuro, algumas destas riquétsias, 

detectadas até o momento apenas em vetores, possam ser diagnosticadas em 

pacientes humanos e, então, serem incluídas no grupo das patogênicas. 

Nos Estados Unidos, a despeito das possíveis sub-notificações nos 

últimos 50 anos, aproximadamente entre 250 a 1200 casos de FMMR, tem sido 

relatados anualmente. Cerca de 90% dos pacientes com FMMR são infectados 

durante o mês de abril até setembro, período de aumento no número de 

adultos e ninfas dos carrapatos Dermacentor (CDC 2000). Os dois principais 

vetores são Dermacentor andersoni (carrapato da madeira) e Dermacentor 

variabilis (carrapato do cão) que determinam diferentes perfis epidemiológicos 

da doença. As maiores freqüências ocorrem entre o homens e crianças e, entre 

estas, observa-se um pico na faixa etária de cinco a nove anos de idade. Cerca 

da metade dos casos são notificados na região do Atlântico Sul, mas podem 

ocorrer em áreas do Pacífico e do sudoeste central. Rickettsia rickettsii também 

tem sido relatada em outros países do continente americano, tais como a 

Argentina, Brasil, Colômbia, México e Panamá (GALVÃO, 1996, RIPOLL et al. 

1999, CDC 2000). 

Os carrapatos, além de vetores das riquétsias para os vertebrados, são 

considerados, também, seus reservatórios uma vez que podem manter o ciclo 

destes agentes dentro de sua própria população, graças aos mecanismos de 

transmissão transovariana e transestadial. A transmissão das riquétsias para 

os vertebrados, incluindo-se o homem, ocorre através da saliva durante a 

alimentação do artrópode, necessitando de aproximadamente 6 a 36 horas de 

fixação para que ocorra a infecção do hospedeiro (MAGALHÃES, 1952, 

GREENE, 1987). 
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Os órgãos mais afetados freqüentemente por Rickettsia rickettsii são 

aqueles com circulação endoarterial, como a pele, cérebro, coração e rim 

(WALKER; MATTERN, 1980). Como resultado da destruição provocada pela 

multiplicação das riquétsias podem ocorrer edemas, hemorragias, tromboses, 

necroses, infiltrados celulares, perivasculares, vasculites no sistema nervoso 

central, coração, músculos, rins e outros órgãos. O período de incubação da 

FMMR, após a picada do carrapato, é cerca de dois a quatorze dias, com 

média de sete dias. A doença inicia-se bruscamente com febre alta, cefaléia e 

mialgias intensas. É comum a presença de edema nos membros inferiores e 

oligúria nos casos mais graves. Em geral, entre o terceiro e o quinto dia da 

doença, surge o exantema que se inicia como máculas róseas nos punhos e 

tornozelos, propagando-se centrípetamente para o tronco e face e, também, 

para as mãos e pés. Hepatoesplenomegalia pouco acentuada pode ser 

observada. O paciente não tratado evolui para um estágio torporoso, de 

confusão mental, com freqüentes alterações psicomotoras, chegando ao coma 

profundo. Convulsões e icterícia leve podem ocorrer em fase terminal. Com a 

evolução da doença, entre o segundo e sexto dia, o exantema pode se 

apresentar maculopapular, coalescente e, nos casos mais graves, as lesões 

exantemáticas da pele tornam-se petequiais, posteriormente hemorrágicas, 

constituídas principalmente por equimoses. Em pacientes não tratados, as 

equimoses tendem a evoluir para necrose, principalmente nos lóbulos das 

orelhas, no escroto e extremidades. Embora o exantema seja típico da febre 

maculosa, ele nunca se desenvolve em aproximadamente 15 a 20% dos 

pacientes (WALKER; MATTERN, 1980, TURNER et al., 1986, WALKER, 1995). 

A letalidade da FM diminui de maneira acentuada, quando o tratamento 

é introduzido em tempo hábil. Preconiza-se antibioticoterapia precoce 

(tetraciclina, cloranfenicol ou rifampicina), tão logo ocorra suspeita 

clínica/epidemiológica antes do desenvolvimento de alterações patológicas 

avançadas irreversíveis, como trombose e necrose tissular (PRICE, 1954, 

TIRIBA; MONTEIRO, 1982, HELMICK et al., 1984, TONELLI; FREIRE, 2000). 
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1.2 Diagnóstico laboratorial da Febre Maculosa 

 

Os recursos laboratoriais disponíveis para o diagnóstico das 

riquetsioses, como da Febre Maculosa, baseiam-se em métodos diretos e 

indiretos.  

 

1.2.1. Métodos indiretos: Os testes sorológicos constituem os meios 

usuais para o diagnóstico das riquetsioses.  Vários testes foram desenvolvidos 

e, dentre eles, são citados: Weil-Felix, Fixação de Complemento, 

Microaglutinação, Hemaglutinação Indireta, Aglutinação em Látex, 

Imunoperoxidase e Imunofluorescência Indireta. A reação de 

imunofluorescência indireta (RIFI) é a técnica de referência, utilizada pelo 

Center for Disease Control and Prevention (CDC) e por muitos laboratórios de 

Saúde Pública. É um teste simples e econômico para o diagnóstico precoce de 

riquetsioses, para estudos soroepidemiológicos e para a diferenciação de 

alguns isolados de riquétsias (BROWN et al., 1983, RAOULT et al., 1986, 

SCOLA; RAOULT, 1997). 

Entretanto, nenhum destes testes permite a discriminação de espécies 

devido à existência de reações cruzadas entre membros de um mesmo grupo 

ou até mesmo, em alguns casos, entre espécies de diferentes grupos. A 

utilização dos testes de microimunofluorescência indireta, uma adaptação do 

teste de imunofluorescência, vem sendo utilizada para a tipificação de 

riquétsias, principalmente nos estudos sobre determinação das relações 

taxonômicas e epidemiológicas entre as cepas (PHILIP et al., 1976). Este teste 

possibilita, com uma única gota de soro diluído, a reação simultânea com 9 a 

16 antígenos diferentes, aumentando a capacidade de diferenciação entre as 

cepas. A dificuldade deste teste é que, para atingir resultado de maior precisão 

necessita-se da disponibilidade de antígenos das diversas espécies de 

riquétsias, restringindo sua utilização a alguns poucos laboratórios (PHILIP et 

al., 1978). Além dos testes sorológicos convencionais acima citados, os 

ensaios ELISA (imunoenzimáticos) ou Western Blotting podem ser agregados  
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como ferramentas valiosas nas pesquisas sobre riquétsias. O teste ELISA, com 

emprego de anticorpos policlonais ou monoclonais tem se mostrado tão 

sensível e específico, quanto a RIFI para o diagnóstico da FMMR. Constata-se, 

ainda, ser mais sensível que a RIFI na detecção de baixos títulos de anticorpos 

verificados após vacinação ou no período tardio de convalescença (DOBSON 

et al. 1989, SCOLA; RAOULT, 1997). Entretanto, deve-se considerar, que o 

teste ELISA consome longo tempo para a purificação dos antígenos e que os 

anticorpos espécie-específicos empregados estão disponíveis para um número 

limitado de espécies (REGNERY et al., 1991). O Western Blotting, baseado no 

padrão eletroforético e na identificação imunológica de epítopos específicos 

das riquétsias, tem se mostrado eficiente em estudos soroepidemiológicos e 

para a confirmação de resultados obtidos por outros testes, possibilitando a 

determinação da prevalência real das riquétsias especialmente pela eliminação 

de resultados falso-positivos. Constitui o mais específico e sensível dentre os 

testes sorológicos disponíveis e pode detectar anticorpos em fases mais 

recentes da doença, não detectáveis pelos demais. Tem, entretanto, a 

inconveniência de despender um longo e laborioso tempo para a purificação 

rigorosa da amostra sem que ocorram alterações nos epítopos específicos 

(SCOLA; RAOULT, 1997).  

Na escolha do teste sorológico a ser utilizado no diagnóstico de 

infecções agudas, devem ser consideradas a sua sensibilidade e a duração do 

período necessário para o aparecimento de títulos de anticorpos detectáveis. 

Entretanto, para estudos soroepidemiológicos, recomendam-se testes com alta 

específicidade para evitar resultados falso-positivos (SCOLA; RAOULT, 1997). 

Além disto, na escolha do teste, é preciso considerar as quantidades e custos 

dos antígenos necessários e o material mínimo requerido. 

Embora muitos empregados, existe um problema inerente aos testes 

sorológicos. Em geral, raramente é possível detectar a infecção por qualquer 

tipo de riquétsias antes da segunda semana do início da doença e, assim, o  

diagnóstico poderá não estar disponível antes da recuperação ou da morte do 

paciente (SCOLA; RAOULT, 1997). 
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1.2.2. Métodos diretos 

 

Com o objetivo de reduzir a demora nos resultados dos diagnósticos, 

vários métodos laboratoriais foram desenvolvidos, para a detecção direta de 

riquétsias nos materiais de pacientes em fase de infecção aguda. Dentre eles, 

destaca-se a imunodetecção de riquétsias em tecidos (Imunohistoquímica) ou 

em células endoteliais circulantes extraídas de sangue total, o isolamento em 

cultura de células com emprego do sistema “shell vial” e a amplificação de DNA 

riquetsial pela reação em cadeia da polimerase, PCR (SCOLA; RAOULT, 

1997). 

 A imunohistoquímica é uma metodologia amplamente utilizada para o 

diagnóstico em biópsia de pele de pacientes infectados (antes da 

antibioticoterapia ou dentro das primeiras 48 horas pós-antibiótico) ou em 

tecidos de autópsia, frescos ou preservados em formalina, embebidos em 

parafina e, então, submetidos a imunufluorescência ou imunoperoxidase. Esta 

metodologia é bastante preconizada, para a detecção de riquétsias do GFM 

pelo CDC, por alguns departamentos de Saúde Pública, hospitais universitários 

e laboratórios comerciais dos Estados Unidos (CDC 2000). Convém ressaltar 

que as riquétsias se distribuem focalmente nas lesões da FMMR, sendo que 

algumas vezes torna-se impossível a sua detecção.  

Através de técnicas de isolamento é possível a obtenção de resultados 

positivos antes da soroconversão pelo paciente infectado com riquétsias sendo, 

portanto, um recurso que pode ser utilizado no diagnóstico de casos agudos. O 

isolamento das riquétsias pode ser realizado a partir de triturado de coágulo, 

plasma, biópsia de pele, tecido de necropsia e amostras de artrópodes. O 

material pode ser inoculado em animais experimentais, em culturas primárias 

de embrião de galinha, linhagens de células VERO, HeLa, WI-38, LLC-MK2, 

BSC-1 ou Hep-2 entre outras (COX, 1941; CORY et al., 1974, JONHNSON; 

PEDERSON, 1978). A introdução do sistema “shell vial” no cultivo de riquétsias 

em células VERO, originalmente empregado para pesquisa de citomegalovírus 

(PAYA et al., 1987), tornou viável sua execução por um número maior de  
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laboratórios já que dispensa a necessidade de condições de biossegurança 

nível 3 (NB3) e de pessoal com larga experiência em cultivo (KELLY et al., 

1991, SCOLA; RAOULT, 1997). A multiplicação riquetsiana pode ser 

acompanhada através do efeito citopático (ECP) e a confirmação do grupo de 

riquétsias é feita através da RIFI. Todavia a multiplicação de patógenos é 

extremamente difícil, sendo frustrante em grande parte das tentativas 

realizadas com espécimens obtidos de pacientes, mesmo que estes 

apresentem sorologia e clínica compatível com FM. Os procedimentos para o 

cultivo celular são laboriosos, lentos e ainda oferecem riscos de contaminação 

ambiental e de infecção para o operador, dificultando seu uso rotineiro. O 

isolamento, seguido de caracterização molecular é fundamental para a 

descoberta de novas riquetsioses, especialmente em regiões onde as 

riquétsias ainda não tenham sido identificadas, pois, diferentes riquetsioses 

podem apresentar as mesmas manifestações clínicas e os testes sorológicos, 

frente a determinados antígenos, podem resultar positivos em função da 

existência de reações cruzadas (JONHNSON; PEDERSON, 1978, WALKER; 

CAIN, 1980). 

As técnicas de biologia molecular para a detecção e identificação de 

riquétsias podem ser baseadas na reação em cadeia da polimerase (PCR), 

PCR associada à análise de polimorfismos de tamanho de fragmentos de 

restrição (PCR/RFLP) ou, ainda, PCR/Sequenciamento. A PCR tem sido 

utilizada com frequëncia, para a detecção de riquétsias em amostras humanas 

(sangue e tecidos) e em artrópodes. A PCR/RFLP, primeira técnica molecular 

utilizada na identificação de riquétsias, apresenta resultados reprodutíveis, 

porém, muitos isolados apresentam o mesmo perfil eletroforético, não sendo 

possível a identificacão de todas as espécies do GFM (SCOLA; RAOULT, 

1997). Para comparação precisa entre os perfis apresentados, é necessário 

incluir todas as espécies de riquétsias em um mesmo gel, tornando o 

procedimento inviável, especialmente em áreas geográficas onde as riquétsias 

não são bem conhecidas. As recentes análises de seqüências de bases de 

fragmentos genes riquetsiais, amplificados pela PCR, permitiram a 
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diferenciação de inúmeras espécies. Alguns destes genes (gltA, ompA, ompB, 

17kDa) vêm sendo propostos para o uso no diagnóstico das riquétsias, tarefa 

facilitada pelo desenvolvimento de seqüenciadores automáticos (REGNERY et 

al., 1991, EREMEEVA, 1994, SCOLA; RAOULT, 1997). Os diagnósticos 

baseados na PCR podem ser realizados em laboratórios ou centros de 

referência, necessitando de infraestrutura relativamente simples, fornecendo 

resultados rápidos (24 horas) e positivos em pacientes previamente submetidos 

à terapia com antibióticos. Esta técnica é a de escolha para diagnóstico 

precoce, especialmente antes da soroconversão (SCOLA; RAOULT, 1997). 
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1.3 Febre Maculosa no Brasil 

 

No Brasil, a primeira referência à doença data de 1900, quando Adolfo 

Lutz registra a necrópsia de dois prováveis casos de tifo exantemático no 

estado de São Paulo. Em 1920, Ulhôa e colaboradores, publicaram a primeira 

confirmação laboratorial de riquetsiose no Brasil, através de reação de Weil-

Felix. Piza e colaboradores, em 1929, publicaram uma monografia sobre o tifo 

exantemático de São Paulo, discorrendo sobre aspectos clínicos e 

epidemiológicos, descrevendo a anatomopatologia de 34 casos humanos e o 

resultados de seus estudos experimentais com animais de laboratório (PIZA et 

al., 1932). No início do século passado, tornaram-se conhecidos outros casos 

da doença, não só em São Paulo, como também nos Estados de Minas Gerais 

e Rio de Janeiro (MALAGUETA, 1940, MAGALHÃES, 1952). 

Os estudos realizados por José Lemos Monteiro, na década de 30 sobre 

as relações entre o “Tifo Exantemático de S. Paulo e FMMR”, com abordagem 

imunológica, bem como sobre transmissão experimental do tifo por carrapatos 

levaram-no a concluir que a doença verificada no Brasil, pertencia ao grupo das 

febres exantemáticas, similar a norte americana (MONTEIRO, 1933,1934). A 

doença tornou-se conhecida como Febre Maculosa Brasileira (FMB), sendo 

transmitida principalmente por carrapatos Amblyomma cajennense (DIAS; 

MARTINS, 1939), popularmente denominado “carrapato do cavalo”. 

 Dentre os ixodídeos, esta é a espécie mais freqüente e abundante que 

pode picar humanos no país. Sua distribuição compreende toda a América do 

Sul e Central, podendo ser encontrado também no sul da América do Norte. 

Estes carrapatos têm alimentação eclética podendo, quando adultos, parasitar 

vários animais tais como boi, cão, carneiro, cabra, porco, porco do mato, 

veado, capivara, cachorro do mato, coelho, cotia, tatu, tamanduá bandeira e 

outros (TRAVASSOS et al., 1945).Cães, cavalos, gatos, roedores silvestres, 

capivaras, marsupiais, morcegos, dentre outros mamíferos podem apresentar 

sorologia positiva para riquétsias (DIAS, 1938, DIAS; MARTINS, 1939, 

TRAVASSOS, 1948, LEMOS et al.,1996,1996a, VIANNA, 2002, HORTA, 
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2002). Admite-se, de maneira geral, que os roedores desempenhem importante 

papel no ciclo silvestre das riquétsias e, supõem-se também, que as capivaras 

atuem como elo entre os ciclos enzoóticos e zoonóticos, pois, em condições 

experimentais, são capazes de manter riquetsemia, sem manifestações clínicas 

da doença (TRAVASSOS; VALLEJO, 1942). Eqüinos e cães com sorologia 

positiva são, freqüentemente, registrados em áreas endêmicas, sendo 

indicados como animais sentinelas em estudos epidemiológicos. Entretanto, no 

Brasil nenhuma riquétsia do GFM foi isolada de cães, eqüinos ou capivaras 

naturalmente infectados, não se sabendo ao certo se estes animais podem 

atuar como fonte de infecção para os carrapatos. 

Apesar do sistema de divulgação e informação ineficiente, no período de 

1929 a 1945, foram notificados cerca de 863 casos de FMB nos Estados de 

Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, especialmente nas áreas rurais 

(PASCALE, 1946, MAGALHÃES, 1952) tornando-se de grande interesse 

médico e científico. 

Após aproximadamente, um período de quatro décadas de quase 

silêncio, observou-se reemergência da doença, provavelmente como resultado 

de alterações ambientais provocadas pelo homem. Estes casos ocorreram 

principalmente em Minas Gerais (GALVÃO, 1988, LEMOS, 1991, CALIC, 1998) 

e São Paulo (BRANCHINI et al., 1988, MELLES et al., 1992, LEMOS, 1999). 

Foram também, registrados ocorrências nos Estados do Rio de Janeiro 

(GONÇALVES et al., 1981), Espírito Santo (SEXTON et al., 1993), Bahia 

(PLANK et al., 1979), Goiás e Rio Grande do Sul (GREGORY, 1941) e norte do 

Paraná ( MANCINI et al.,1983). Em 1985, no Estado de São Paulo, foram 

identificados casos suspeitos de FM sem confirmação laboratorial, em regiões 

das bacias hidrográficas dos rios Atibaia e Jaguari, na zona rural do município 

de Pedreira (Região Administrativa de Campinas), distante 90 Km a noroeste 

da capital. Entre, 1985 e 1988, foram registrados onze casos suspeitos, dos 

quais apenas quatro puderam ser confirmados laboratorialmente, totalizando 

quatro óbitos (LIMA et al., 1995). Na localidade rural Nadir Figueiredo, situada  

a 2,5 Km da zona urbana daquele município, foram coletados soros de 473 

pessoas sadias que foram testados pela RIFI, utilizando antígenos de  
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Rickettsia rickettsii. Os resultados evidenciaram uma taxa de 5,3% de 

positividade (títulos > 1:64) semelhante à de outras áreas reconhecidamente 

endêmicas do país, sugerindo ocorrência de casos assintomáticos e/ou 

oligossintomáticos na população examinada (DEL GUERCIO et al., 1997).  

Em levantamentos acarológicos, realizados nos municípios de Pedreira 

e Jaguariúna, verificou-se que a espécie de carrapato mais abundante e de 

maior distribuição foi Amblyomma cajennense (LIMA et al., 1995). Reforçando 

a hipótese sobre o envolvimento de espécies do gênero Amblyomma na 

transmissão da doença e informações semelhantes foram obtidas em estudos 

posteriores realizados na mesma região. De um total de 42.010 exemplares de 

carrapatos coletados, 99% pertenciam ao gênero Amblyomma, sendo que 

destes, 268 foram examinados e 11% apresentaram microorganismos 

“rickettsia-like” na hemolinfa, visualizados pela reação de imunofluorescência 

direta (LEMOS, 1997). 

No período de 1985 a 2000, na Administração Regional de Campinas, foi 

observado um aumento significativo do número de notificações de casos 

suspeitos de FMB (n= 632). Este aumento, possivelmente, está relacionado 

com a declaração da FMB como sendo uma doença de notificação compulsória 

no Estado de São Paulo desenvolvendo-se, a partir disto, campanhas de 

esclarecimento. Contudo, ainda neste período, o número de óbitos (n= 23), foi 

significativo. Por outro lado, o número de casos com confirmação clínico-

epidemiológica e/ou laboratorial foi reduzido (47), observando-se a seguinte 

distribuição: Pedreira (19), Jaguariúna (15), Lindóia (01), Campinas (06), Monte 

Alegre do Sul (01), Amparo (04) e Monte Mor (01). (LIMA et al., 2001) Tal fato, 

pode ser explicado pelo baixo número de solicitações de exames laboratoriais, 

pela existência de poucos laboratórios estruturados e credenciados para o 

diagnóstico da FMB e, ainda, pelas dificuldades inerentes às técnicas 

usualmente empregadas que, muitas vezes, não permitem resultados 

conclusivos. No período de 2001 a 2002, ocorreram oito óbitos por FMB com 

confirmação clínica e laboratorial (registros do Setor de Riquétsias do Instituto  

Adolfo Lutz - Centro de Vigilância Epidemiológica - São Paulo), em diversas  
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localidades situadas na região de Campinas e no município de Mogi das 

Cruzes. Este último município, situado a 50 km ao leste da capital e albergam  

um antigo foco da doença, com ocorrências esporádicas (MELLES et al., 

1992).O registro do óbito de uma criança em setembro de 2002, com 

confirmação clínica e laboratorial para FM (COLOMBO S; SILVA L.J: 

comunicação pessoal, 2002), no município de Piracicaba, situado na Bacia do 

Rio Piracicaba e a noroeste da capital, indica que outros focos devem 

permanecer ativos no Estado de São Paulo.  

Acredita-se, que no Brasil haja sub-notificação de casos em razão do 

desconhecimento dos profissionais da saúde sobre a doença e da dificuldade no 

diagnóstico clínico, pois, a FMB pode ser facilmente confundida com várias 

outras doenças, tais como: meningococcemia estafilococcica, leptospirose, 

infecção por enterovírus, febre tifóide e outros quadros purpúricos (MELLES et 

al., 1999).  Convém lembrar, ainda, que as formas oligossintomáticas ou frustas 

das riquetsioses não chegam muitas vezes, a serem diagnosticadas. 

Atualmente, no Brasil o diagnóstico das riquétsias tem sido realizado por alguns 

Laboratórios de Saúde Públicas (Instituto Adolfo Lutz - São Paulo, Fundação do 

Instituto Oswaldo Cruz - Rio de Janeiro e Instituto Ezequiel Dias - Minas Gerais), 

que empregam principalmente a RIFI e testes de Weil-Felix (MELLES et al., 

1992, CALIC, 1996; LEMOS et al., 2001). Este último teste, embora de baixa 

sensibilidade e especificidade é de baixo custo financeiro, permitindo discriminar 

os principais grupos de riquétsias e é de fácil leitura no campo, auxiliando, assim 

a descentralização do serviço de vigilância (CALIC, 1996). O isolamento de 

riquétsias em células Vero em “shell vial” e confirmação pela RIFI, que requer 

infraestrutura adequada, tem sido utilizado rotineiramente pelo Laboratório do 

Instituto Adolfo Lutz, São Paulo (Centro Colaborador da Organização 

Panamericana de Saúde e da Organização Mundial de Saúde). Até o momento, 

os antígenos empregados pelos laboratórios nacionais são fornecidos pelo 

CDC, pois antígenos de cepas locais ainda não estão disponíveis. 
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Embora os casos humanos de FMB tenham quadros clínicos sorológicos 

similares entre si e com a FMMR, ainda não foi possível uma adequada 

caracterização das espécies de riquétsias que possam ser responsáveis pela 

doença no país (GREGORY, 1941, LEMOS, 1991, MELLES et al., 1999). 

Registra-se, o isolamento através da inoculação intraperitonial em cobaio, de 

uma riquétsia do GFM a partir de biópsia de pele de um paciente com FM 

confirmada clínica e sorológicamente, proveniente da zona rural do município de 

Mogi das Cruzes (MELLES et al., 1992). Uma amostra de baço do cobaio 

positivo foi enviada ao CDC nos Estados Unidos, onde procedimentos 

experimentais análogos foram reproduzidos e o isolamento de riquétsias em 

células Vero foi realizado. Coloração de Gimenez e RIFI empregando antígenos 

Rickettsia rickettsii confirmaram os resultados dos pesquisadores brasileiros. 

Posteriormente, foi possível o isolamento de riquétsias do GFM, a partir de 

biópsia de pele de paciente do estado de São Paulo, em cultura de células Vero, 

em laboratório nacional (MELLES et al., 1999). Estudos imunohistoquímicos em 

tecidos de necrópsia de pacientes com FMB, também confirmaram a presença 

de riquétsias do GFM na região de Campinas (LEMOS et al., 2001). Fica 

evidente, que no Estado de São Paulo, região do país que alberga importantes 

focos endêmicos, ainda não foi possível uma adequada identificação de 

riquétsias do GFM, a partir de pacientes humanos. 

Estudos realizados em laboratório na Unité de Rickettsies, França, 

utilizando metodologias moleculares, PCR e Sequenciamento, demonstraram 

presença de Rickettsia felis do GFM e patogênica, em soros de pacientes 

residentes no Estado de Minas Gerais com sintomatologia e sorologia para FM 

(RAOULT et al., 2002). Os autores mencionam também, a presença de R. 

rickettsii em soros de pacientes brasileiros, detectada por PCR, sem, contudo 

apresentar a seqüência de pares de bases do gene analisado. Este trabalho 

indica que mais de uma espécie de riquétsia, devem ser responsáveis pelos 

quadros de FM no país. 
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Em relação aos vetores, pesquisas na hemolinfa de carrapatos 

coletados em áreas endêmicas para FMB de São Paulo, empregando 

coloração de Gimenez para detecção de riquétsias ou, ainda, a RIFI para 

detecção de riquétsias do GFM, indicaram positividade em exemplares de 

Amblyomma cajennense, Amblyomma cooperi, Amblyomma triste, Anocentor 

nitens, Boophilus microplus e Rhipicephalus sanguineus (LEMOS et al., 1996).  

De um exemplar de A. cooperi coletado sobre capivara, foi possível o 

isolamento de riquétsias do GFM, através de cultura em células Vero (MELLES 

et al., 1999).  

Estudo recente utilizando a PCR, seguido da análise de seqüências de 

bases do DNA riquetsial amplificado, possibilitou a identificação de Rickettsia 

belli em A. cooperi, riquétsias do GFM em A. cajennense e Rickettsia felis em 

pulgas Ctenocephalides felis, coletados no município de Pedreira / SP 

(HORTA, 2002). Rickettsia belli considerada até o momento, não patogênico, 

apresenta a particularidade de não se enquadrar no GT ou no GFM. A análise 

dos genes 16S rRNA e 23S rRNA desta bactéria a colocam em um grupo a 

parte, provavelmente ancestral aos outros dois (STOTHARD, 1994). Rickettsia 

felis, foi também detectada em pulgas, coletadas em áreas de risco no Estado 

de Minas Gerais, através do emprego de métodos moleculares (OLIVEIRA et 

al., 2002). Entretanto, até o momento, a análise de seqüência gênica não 

permitiu o diagnóstico de R. rickettsii de forma conclusiva, em carrapatos 

coletados em regiões endêmicas do país.  

 

 


