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INTRODUÇÃO: A febre maculosa brasileira (FMB) é uma doença infecciosa,          
aguda, de gravidade variável e transmitida por carrapatos do gênero Amblyomma           
onde a Rickettsia rickettsii é a principal bactéria responsável pela infecção.           
Ademais, é importante mencionar que a sazonalidade da doença está relacionada           
ao aumento da atividade vetorial, refletindo maior contato com o ser humano. As             
capivaras e os cavalos são os principais reservatórios, entretanto os cães           
domiciliados que permanecem próximos ao homem e as áreas habitadas pelos           
vetores e pelos hospedeiros amplificadores das bactérias do gênero Rickettsia,          
demonstram altos títulos de anticorpos, portanto, são considerados desta forma          
sentinelas na epidemiologia da FMB. OBJETIVO: Este trabalho tem por escopo           
descrever a urbanização da febre maculosa brasileira (FMB) na região Sul e            
Sudeste a partir de sua prevalência nos anos de 2014 a 2017. METODOLOGIA:             
Foram utilizados dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação           
(SINAN) de casos confirmados de FMB. As variáveis analisadas foram região de            
ocorrência (Sul e Sudeste), estado de ocorrência, ano de ocorrência, zona de            
residência, ambiente de infecção e gênero. RESULTADOS: Em uma análise          
geral, o Brasil registrou 709 casos de FMB, onde a região sul e sudeste somadas,               
representaram 94,6% desse total. O ano de maior prevalência no período           
estudado foi 2017 (26,2% - 178/671) e o de menor 2016 (21,6% - 141/671). O               
estado do Sudeste que registrou o maior número de casos foi São Paulo (49,3% -               
331/671) e o menor foi Espirito Santo (3,4% – 23/671). Já no Sul, o estado mais                
prevalente foi Santa Catarina (19,2% - 129/671) e o menos foi Rio Grande do Sul               
(0,6% - 4/617). Analisando as variáveis propostas, a zona urbana foi a que             
apresentou os maiores índices de FMB, com 72,1% (484/671) de todo o período,             
seguida da zona rural com 20,1% (135/671), ignorados com 5,5% (37/671) e zona             
periurbana com 2,2% (15/671). Acerca do ambiente de infecção, a maior           
prevalência foi no ambiente domiciliar (34,6% - 232/671), logo após o ambiente de             
lazer (25,6% - 172/671) e o de trabalho (18,5% - 124/671). Quanto ao gênero, o               

¹Discentes do curso de Medicina Veterinária da Universidade da Amazônia 
(UNAMA); 
²Docente do curso de Medicina Veterinária da Universidade da Amazônia 
(UNAMA) 
 E-mails: rafaelfreitasvet@gmail.com; gilmarasantos1505@hotmail.com; 
thais.andes19@gmail.com; aryane.silva@unama.br; larissa.marques@unama.br 
 
 

mailto:rafaelfreitasvet@gmail.com
mailto:gilmarasantos1505@hotmail.com
mailto:thais.andes19@gmail.com
mailto:aryane.silva@unama.br
mailto:larissa.marques@unama.br


masculino foi acometido majoritariamente com 72,0% (483/671). CONCLUSÃO:        
Conclui-se que a FMB obteve maior ocorrência no Sudeste, com uma prevalência            
claramente urbanizada, sendo o ambiente de infecção mais frequente o domiciliar,           
e o gênero masculino majoritariamente mais acometido. Em síntese, é possível           
notar a urbanização da doença antes conhecida por apresentar ciclo selvagem. 
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