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RESUMO 
 
 
A Febre Maculosa Brasileira (FMB) é uma doença infecciosa aguda transmitida pela picada 
de carrapatos infectados com bactérias do gênero Rickettsia, no Brasil é transmitida por 
carrapatos do gênero Amblyomma e causada pela bactéria Rickettsia rickettsii. Na Região 
Metropolitana de São Paulo (RMSP), o Amblyomma aureolatum, o cão doméstico e a 
ocupação desordenada em áreas de Mata Atlântica degradada, tem um papel fundamental 
na transmissão da doença. Desenvolvemos uma revisão sistemática que avaliou as 
evidências disponíveis na literatura que permitisse descrever a distribuição espaço 
temporal do A. aureolatum, os hospedeiros em diferentes fases de vida, os cenários de 
transmissão da doença, as estratégias de vigilância e investigar como estudos têm 
influenciado as medidas de controle e de prevenção da FMB. Para isso, foram seguidas as 
principais diretrizes e procedimentos para relatar revisões sistemáticas. A seleção foi 
referente ao A. aureolatum, vetor da FMB e as variáveis envolvendo vetor-patógeno-
hospedeiro. Um total de 37 artigos foram considerados para esta revisão. No geral, os 
resultados demonstraram que A. aureolatum é um vetor da bactéria R. rickettsii em regiões 
de Mata Atlântica de Altitude, a ocorrência de casos da doença está associada a ocupação 
humana desordenada dos ambientes destas matas fragmentadas, onde a presença de cães 
com acesso livre a essas áreas podendo carrear o carrapato para as residências e 
porventura infectar o ser humano de forma acidental, considerados hospedeiros acidentais, 
sendo que a falta de conhecimento sobre a ecoepidemiologia da doença dificultam um 
diagnóstico precoce. 
 
 
 

PALAVRAS-CHAVE: Doenças transmitidas por carrapatos. Gênero Amblyomma. 
Carrapato. Mata atlântica de Altitude. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ABSTRACT  
 
 
Brazilian Spotted Fever (BSF) is an acute infectious disease transmitted by the bite of ticks 
infected with bacteria of the genus Rickettsia, in Brazil it is transmitted by ticks of the genus 
Amblyomma and caused by the Rickettsia rickettsii bacteria. In the Metropolitan Region of 
São Paulo (MRSP), Amblyomma aureolatum, the pets and the disorderly occupation in 
areas of degraded Atlantic Forest, plays a fundamental role in the transmission of the 
disease. We developed a systematic review that evaluated the evidence available in the 
literature that would allow us to describe the space-time distribution of A. aureolatum, hosts 
at different stages of life, disease transmission scenarios, surveillance strategies and to 
investigate how studies have influenced measures control and prevention of BSF. For this, 
the main guidelines and procedures for reporting systematic reviews were followed. The 
selection was related to A. aureolatum, vector of BSF and the variables involving vector-
pathogen-host. A total of 37 articles were considered for this review. Overall, the results 
showed that A. aureolatum is a vector of the bacterium R. rickettsii in regions of the Atlantic 
Forest of Altitude, the occurrence of cases of the disease is associated with the disordered 
human occupation of the environments of these fragmented forests, where the presence of 
dogs with free access to these areas can carry the tick to homes and possibly infect humans 
accidentally, considered accidental hosts, and the lack of knowledge about the 
ecoepidemiology of the disease makes an early diagnosis difficult. 
 
 

 

 

KEYWORDS: Diseases transmitted by ticks. Genus Amblyomma. Tick. Altitude Atlantic 
Forest. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A Febre Maculosa Brasileira (FMB) é uma doença infecciosa aguda transmitida pela 

picada de carrapatos infectados com bactérias do gênero Rickettsia, sendo relatada pela 

primeira vez nos Estados Unidos, em 1899 (HARDEN, 1985).  

Conforme Ricketts (1991), em 1906 foi demonstrado a importância do carrapato na 

transmissão da doença conhecida como Febre Maculosa das Montanhas Rochosas. No 

Brasil foi descrita pela primeira vez em 1929, em São Paulo, e, logo em seguida, relatada 

no Rio de Janeiro e Minas Gerais (DIAS; MARTINS 1939).  

A FMB, transmitida por carrapatos do gênero Amblyomma e causada pela bactéria 

Rickettsia rickettsii, nas últimas décadas, recebeu maior importância no Brasil, 

fundamentada pelo aumento do número de casos diagnosticados, e observadas as 

elevadas taxas de letalidade e expansão das áreas de transmissão, não se limitando mais 

a áreas rurais e de mata (BRASIL, 2019). 

A transmissão e a doença estão presentes no Estado de São Paulo como se pode 

constatar pelo aumento do número de casos diagnosticados e taxas de letalidade acima de 

50% (PINTER, 2016). Entretanto, interior, região metropolitana e litoral, apresentam 

características ecoepidemiológicas diferentes. Enquanto no interior do estado o vetor é o 

Amblyoma sculptum e tem a capivara como amplificador da R. rickettsii, no litoral, tanto o 

vetor como o agente infeccioso são diferentes, sendo o Amblyomma ovale transmissor da 

Rickettsia parkeri (PINTER, 2021). 

Na Região Metropolitana de São Paulo, o Amblyomma aureolatum, o cão doméstico 

e a ocupação em áreas de Mata Atlântica degradada, tem um papel fundamental na 

transmissão da doença e o cão implicado como amplificador da bactéria R. rickettsii 

(PINTER et al., 2016; BINDER, 2020). 

O A. aureolatum tem como hospedeiros os pássaros e os roedores durante as fases 

imaturas e quando adultos carnívoros silvestres, podem transmitir a R. rickettsii parasitando 

animais domésticos (cães e gatos), considerados sentinelas para FMB quando estes 

adentram a mata, podendo carrear o carrapato para as residências e porventura infectar o 

ser humano que são hospedeiros acidentais da doença (PINTER et al, 2016).  
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A compreensão sobre a biologia dos carrapatos e sua relação com o meio ambiente 

são fundamentais, pois os aspectos ecológicos podem ser determinantes na distribuição 

destes vetores (Estrada-Peña et al., 2014).  

O conhecimento da bioecologia é importante para o entendimento da epidemiologia 

da doença e as relações vetor-patógeno-hospedeiro e do ambiente, são fundamentais na 

estratégia de controle da FMB (ATKINSON et al., 2012; PETERSON, 2014; LABRUNA, 

2009). 

A emergência das doenças transmitidas por carrapatos pode ser influenciada por 

mudanças climáticas, que pode ser alterada pelo uso do solo pelas populações, seja na 

agricultura, no turismo, nas construções irregulares nas bordas em matas, etc. (Oliveira, 

2017).  

Alguns estudos consideram diferentes cenários bioclimáticos, para auxiliar o 

entendimento da distribuição dos vetores e na relação de ocorrência de doenças 

(LINDGREN et al., 2000; GRAY et al., 2009; PORRETTA et al., 2013). 

A caraterização dos cenários de transmissão e o entendimento da dispersão das 

espécies de carrapatos de acordo com as condições bioclimáticas poderão auxiliar para 

reconhecer e avaliar os processos de vigilância integrada nestas regiões dando 

sustentabilidade das ações, sendo a educação em saúde fundamental para a divulgação 

da presença do vetor e da circulação da doença e das medidas preventivas contra a 

infecção (LABRUNA, 2009).  

Ações educativas são importantes para informar a população, buscando-se evitar 

contato com carrapatos (BRASIL, 2019). 

Um melhor entendimento sobre o A. aureolatum, seus hospedeiros nas diferentes 

fases, a importância do cão doméstico como sentinela e um possível amplificador são 

importantes, pois poderão auxiliar na vigilância da doença, ações planejadas viabilizam a 

promoção da saúde e preparam os indivíduos para o enfrentamento quando da ocorrência 

da doença, com orientação sobre a guarda responsável de animais domésticos, e 

evidenciando sobre o histórico de presença de carrapatos da espécie A. aureolatum na 

localidade (PINTER et al, 2016). 
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2. OBJETIVOS 

3.  

2.1 Objetivo geral 

Buscar estudos publicados que abordem os aspectos relacionados a 

ecoepidemiologia da febre maculosa transmitida pelo A. aureolatum, consolidando este 

conhecimento científico sobre as relações ecológicas do vetor-patógeno-hospedeiro e do 

ambiente.  

 

2.2 Objetivos específicos 

Buscar por meio de uma revisão sistemática de literatura, estudos primários que 

abordem as relações ecológicas do vetor-patógeno-hospedeiro e do ambiente. 

Avaliar a distribuição espaço temporal de A. aureolatum. 

Descrever quais são os hospedeiros de A. aureolatum em diferentes fases de vida 

deste vetor. 

Caracterizar os cenários de transmissão da febre maculosa transmitida por A. 

aureolatum. 

Avaliar as estratégias de vigilância e controle da febre maculosa transmitida por A. 

aureolatum. 

Investigar como estes estudos têm influenciado as medidas de controle e de 

prevenção da febre maculosa. 

 
 

4. MÉTODOS 

 
Trata-se de uma revisão sistemática da literatura de textos publicados até junho de 

2021, através de Descritores em Ciências da Saúde (Decs), em diferentes bases de dados 

eletrônicas científicas, como: Scopus, Web of Science (WOS), Medical Literature Analysis 

and Retrieved System - MEDLINE; Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde - LILACS e National Library of Medicine – PubMed. 

Para isso, foram seguidas as principais diretrizes e procedimentos para relatar 

revisões sistemáticas segundo o instrutivo do PRISMA (GALVÃO et al., 2015). Não foram 

utilizados critérios para avaliar a qualidade das publicações. A seleção foi referente ao A. 

aureolatum, vetor da FMB na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) e as variáveis 
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envolvendo vetor-patógeno-hospedeiro. Não foram estabelecidos um recorte temporal para 

prospecção dos artigos durante a revisão como restrição do tempo de busca. A identificação 

dos artigos e inclusão dos mesmos ocorreu no primeiro semestre de 2021. 

A pergunta condutora do estudo foi: “Como é o cenário ecoepidemiológico da febre 

maculosa brasileira transmitida pelo carrapato Amblyomma aureolatum?”, sendo que os 

descritores utilizados foram: em português, inglês e espanhol contidos no título ou nos 

resumos dos estudos. A combinação de termos a ser utilizado juntos ou separados nas 

respectivas bases de dados foram “Amblyomma aureolatum”; “Spotted Fever”; “Rickettsia 

rickettsii”, associados ao operador booleano “AND” nas respectivas bases de dados. 

Foram selecionados para revisão somente artigos que continham análise de 

variáveis ecopidemiológicas e a relação com a ocorrência da febre maculosa por vetores 

da espécie A. aureolatum e incluídos estudos que utilizaram sorologias para identificação 

de patógenos, assim como vigilância acarológica e análise espacial. 

Para a seleção dos artigos foi construído um banco de dados com as informações a 

seguir: título, ano, autor, unidade federativa, país, local de publicação e tema abordado 

(Anexo 1). 

Como critério de inclusão foi utilizado artigos do tipo original, publicados em 

periódicos internacionais ou nacionais, nos idiomas inglês, português ou espanhol, com 

data até junho de 2021 e excluídos todos os que não se enquadraram nos critérios de 

busca. Com a definição final dos artigos incluídos para a revisão, os textos foram lidos para 

a extração de dados, os quais foram organizados em tabelas através do programa Microsoft 

Excel, versão 2019. As demais informações foram compiladas pelo programa Microsoft 

Word, versão 2013. Por se tratar de um estudo realizado a partir de dados secundários não 

foi necessário a submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) por seguimento das 

normas éticas do País, de acordo com a Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 

510, de 7 de abril de 2016.  

 

 
5. RESULTADOS  

 
A figura 1 resume o procedimento de busca. Usando os termos “Amblyomma 

aureolatum”; “Amblyomma aureolatum AND “Rickettsia rickettsii”; “Spotted Fever AND 
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Amblyomma aureolatum”. Combinando os procedimentos de busca, um total de 606 

publicações foram extraídas e carregadas no programa Excel para eliminar publicações 

duplicadas, totalizando 139 publicações científicas elegíveis. Destes artigos, selecionamos 

37 por atenderem aos critérios de inclusão indicados, contemplando o objetivo do presente 

estudo (anexo1). 

 

Fonte: Próprio autor 

Fig. 1. Estratégia de busca para a revisão sistemática. 
 
 

4.1 Relações ecológicas vetor-patógeno-hospedeiro  

 

Estudo de Scinachi et al., (2017), indicou que a pesquisa sorológica em cães de vida 

livre é fundamental para mapear áreas de risco, a busca por animais sororreagentes, 

apontando a relação com as áreas de fragmentação de Mata Atlântica e o A. aureolatum 

tem importante papel para a vigilância. A realização da PCR em carrapatos pode 

demonstrar a infecção deste vetor pela bactéria R. rickettsii, agente etiológico da FMB 
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(BARBIERI et al., 2014). Cães que tiveram contato frequente com florestas tiveram 15 

vezes mais chances de serem sororreagentes, conforme Barbieri et al., (2014), o que 

demonstrou a correlação entre cães semidomiciliados e de vida livre nessa relação vetor-

patógeno-hospedeiro, apontando a importância da vigilância acarológica e da vigilância 

laboratorial tanto em cães como de carrapatos (figura 2). 

Fonte: (a) Szabó et al., 2013 (b) DNA & outras coisas, 2018 (c) Luz et al., 2014 (d) Saraiva et al., 2014. 
 
Fig. 2. Imagem ilustrativa vetor-patógeno-hospedeiro, sendo cães os hospedeiros primários 
e o homem hospedeiro acidental para carrapatos.  
 
 

5.2 Distribuição espaço temporal 

 

Ribeiro et al. (2020), ao analisar a incidência espacialmente encontrou um Índice 

Global de Moran (IGM) de 0,34, que indica uma autocorrelaçao entre a localização dos 

municípios. Dados do IGM em uma área de importância para A. aureolatum foi considerado 

estatisticamente significativo (p= 001). O mapa de Moran indicou um cluster composto por 

18 municípios da RMSP e dois municípios da Macro Metropolitana Paulista de importância 

epidemiológica (figura 3).  
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Fonte: Ribeiro et al., 2020 

 
Fig.3. Incidência de FMB por 10.000 habitantes por A. aureolatum. 
 
 

5.3  Hospedeiros em diferentes fases de vida 

 
A alimentação dos adultos de A. aureolatum são principalmente em espécies 

carnívoras selvagens, nessa fase os cães domésticos são os principais hospedeiros em 

áreas mais antropizadas e de maior fragmentação florestal no bioma de Mata Atlântica e 

durante as fases imaturas tanto de larvas quanto de ninfas, os principais hospedeiros são 

aves passeriformes e algumas espécies de roedores. A fase adulta tem importância 

epidemiológica para FMB (figura 4) (SCINACHI et al., 2017). 
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Fonte: Próprio autor  
 

Fig. 4. Ciclo biológico do A aureolatum. 
 
 

5.4 Caracterização dos cenários de transmissão 

 

Conforme estudos de Szabó et al., (2009); Ogrzewalska et al., (2012); Ogrzewalska 

et al., (2016); Barbieri et al., (2015) a ocorrência de A. aureolatum está associado a áreas 

de maior altitude no bioma de Mata Atlântica no Sudeste do Brasil. Foi observado que 65% 

dos carrapatos desta espécie estavam em altitudes acima de 700 m e nenhum registro 

abaixo de 100 m. Quanto maior a altitude, maior a probabilidade de sua ocorrência, as 

chances de encontrá-lo em municípios acima de 700 m são 31,5 vezes maiores quando 

comparados a municípios abaixo de 100 m (tabela 1 e 2). 

 

Tabela 1. Distribuição dos valores de altitude [em metros acima do nível do mar] a partir 

dos quais A. Aureolatum foram coletados no estado de São Paulo de 1992 a 2012 

Fonte: Adaptado de Barbieri et al., 2015. 

 
Espécie de carrapato 

 
Mediana (m) 

 
Quartil 1– Quartil 3 (m) 

 
Alcance (m) 

 
Amblyomma aureolatum  
 

 
757.5 

 
688,8 – 800,8 

 
580 – 1.628 
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Tabela 2. Associações altitudinais entre os municípios de onde Amblyomma aureolatum foi 
coletado no estado de São Paulo de 1992 a 2012.  

Fonte: Adaptado de Barbieri et al., 2015. 
 

Coletas de carrapatos da espécie A. aureolatum em 20 municípios demonstrou que 

13 estavam em altitudes acima de 700 m. O IGM não foi significativo para A. aureolatum 

(P1⁄40,532), indicando aleatoriedade para sua distribuição atitudinal. Uma amostra de 6 

munícipios da Região Metropolitana de São Paulo apresenta localidades entre 765 m e 

1.000 m acima do nível do mar e de clima subtropical (figura 5) (RIBEIRO et al., 2020). 

 
Fonte: Adaptado de Barbieri et al., 2015 
 

Fig.5. Distribuição espacial da ocorrência de A. aureolatum em diferentes altitudes do 
estado de São Paulo, sudeste do Brasil. Cerrado e Mata Atlântica referem-se aos únicos 
biomas que ocorrem no estado de São Paulo.  

 
Espécie de carrapato 

Altitude 
categorias 

(m) 

Municípios 
_____________ 

Casosb        Controlec 

 
Odds 
ratio 

 
P valor ª 

 
 
Amblyomma aureolatum 

 
- 100 

de 101 a 700 
> 700 

 
0                        8 
7                        6 
13                       2 

 
1.0 
9.0 

31.50 

 
0,001 

ª Para o teste do qui-quadrado para tendência, foi adicionado o valor “1” a cada célula, motivado pela 
presença de células com zero.  
b Número de municípios com presença de A. aureolatum.  
c Número de municípios sem presença de A. aureolatum.  
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5.5 Estratégias de Vigilância e Controle Influência dos estudos na Vigilância e 

Controle  

 
Estudo de Souza et al., (2020), demonstrou a grande a importância da prática de 

condutas referentes à conscientização da população, por meio de trabalhos educacionais, 

ao controle e à prevenção da doença, com constantes atividades de monitoramento. O uso 

de tecnologias como de análise espacial e distribuição do vetor podem ajudar na vigilância 

da doença, buscando a correlação entre cães e carrapatos e possíveis patógenos 

(RIBEIRO et al., 2020). 

 
 

6. DISCUSSÃO 

 
O presente estudo aponta grande suscetibilidade do A. aureolatum para a infecção 

por R. rickettsii, a alimentação dos adultos dessa espécie de carrapato são principalmente 

de espécies carnívoras selvagens e nas fases imaturas de aves passeriformes e algumas 

espécies de roedores como o Euryzygomatomys spinosus, suspeito de ser amplificador 

para R. rickettsii, esse roedor é abundante em áreas endêmicas de Febre Maculosa na 

RMSP, apontado como hospedeiro primário para estágios imaturos (SZABÓ et al., 2013; 

LABRUNA, 2009).  

O A. aureolatum é um reservatório competente da bactéria pela manutenção do 

patógeno por transmissão transestadial e transovariana garantida por até 4 gerações 

consecutivas em ovos, larvas, ninfas e adultos, confirmando que durante todo o ciclo são 

vetores competentes do agente etiológico, porém os estudos apontam ser improvável a 

sustentação da infecção por várias gerações sucessivas apenas por transmissão vertical, 

necessitando da transmissão horizontal através da participação de hospedeiros 

vertebrados amplificadores na formação de novas linhagens de carrapatos infectados para 

a manutenção de R. rickettsii em áreas endêmicas para FMB onde o A. aureolatum está 

implicado como principal vetor (LABRUNA et al., 2011). 

A infecção de um hospedeiro por essa espécie de carrapato é 12 horas para ninfas, 

10 horas para macho em jejum e 10 minutos para adultos pré alimentados que ocorre 

quando o carrapato que já está no cão se alimentando, se desprende e eventualmente 

parasita o ser humano podendo fazer a transmissão do patógeno. (SARAIVA et al., 2014). 
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Na RMSP foi observado a soroprevalência em cães associados a variáveis 

paisagísticas, apontando que a região de Mata Atlântica preservada fornece um fator de 

proteção contra a circulação de A. aureolatum infectados em cães que vivem livremente, o 

desmatamento de áreas preservadas resultam em perda de habitat, tornando cães 

domésticos os principais hospedeiros para a fase adulta dessa espécie de carrapato, 

quanto maior os fragmentos florestais, maior a chance de um cão ter contato com um 

carrapato infectado e consequentemente, de transportá-lo para uma residência. Os estudos 

reforçam que a manutenção de cães de vida livre associados a fragmentação florestal e a 

ocupação humana desregulada afeta a ocorrência de carrapatos infectados aumentando o 

risco de contato com humanos (SCINACHI et al., 2017).  

Estudo de Horta et al. (2007), em áreas endêmicas para FMB no Estado de São 

Paulo, apontou que animais testados por sorologia reagiram positivamente a pelo menos 

um dos quatro antígenos de Rickettsia. 

Fica evidente que a pesquisa sorológica em cães é fundamental para mapear áreas 

de risco, como ocorrido na região da Represa Guarapiranga e Billings área de abrangência 

do município de São Paulo em que 22,6% dos animais pesquisados foram sororeagentes, 

apontando a relação com as áreas de fragmentação de Mata Atlântica, bioma esse que A. 

aureolatum é encontrado em abundância (SOUZA et al. 2020).   

Ao se observar a sazonalidade do A. aureolatum durante um período de 24 meses 

em um município da Região Metropolitana de São Paulo, constatou-se que não houve 

tendência significativa de aumento ou diminuição em relação a abundância, indicando ainda 

que cães e aves são hospedeiros primários para os estágios adulto e imaturo, 

respectivamente na natureza (PINTER et al., 2004)  

Em levantamento sorológico canino no município de Mogi das Cruzes/SP e de 

infecção por Rickettsia em carrapatos coletados em cães foi detectado anticorpos reativos 

a R. rickettsii em 64% dos cães, a titulação aumentou de acordo com a idade dos animais, 

sugerindo que como filhotes menores de 6 meses provavelmente não são fisicamente 

capazes de circular extensivamente dentro da floresta, eles provavelmente estão muito 

menos expostos a carrapatos, assim, quanto mais velho o cão, maiores são as chances de 

o animal ter sido parasitado pelo menos uma vez por carrapato infectado por R. rickettsii 

(PINTER et al., 2008). 
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Ao se analisar um óbito por Febre Maculosa em 2013 de um paciente residente de 

área remanescente de Mata Atlântica na região do sul do município de São Paulo, com 

coleta de sangue de cães e gatos com livre acesso às matas do entorno, observou-se a 

presença de animais sororreagentes, com coletas de A. aureolatum com sequência de DNA 

100% idênticas a R. rickettsii. É possível constatar as condicionantes de exposição e aos 

riscos de transmissão da FMB, com casos humanos ocorrendo quando cães picados por 

carrapatos adultos durante incursões em floresta tropical e trazendo-os de volta para as 

habitações humanas (SAVANI et al., 2013; SZABÓ et al., 2013).  

A autocorrelação de casos de FMB no Estado de São Paulo, conforme o Índice 

Global de Moran (IGM) de 0,34 é estatisticamente significativo, indicando um cluster 

composto por 18 municípios da RMSP e dois municípios da Macro Metropolitana Paulista. 

A análise da distribuição espacial apontou que municípios da RMSP foram considerados 

de alto risco para a presença de A. aureolatum (RIBEIRO et al., 2020).  

A ocorrência de A. aureolatum está associada a áreas de maior altitude, o resultado 

tem importância para a saúde pública, pois esta espécie é implicada na transmissão da 

FMB causada pela bactéria R. rickettsii, com alta letalidade. Foi possível observar que 

carrapatos de vida livre em trilhas de animais dentro da Mata Atlântica no Sudeste do Brasil 

são encontrados em busca de hospedeiros na vegetação ao longo das trilhas, carrapatos 

esses de espécies Neotropicais (OGRZEWALSKA et al., 2012; OGRZEWALSKA et al., 

2016; SZABÓ et al., 2009) 

A importância da altitude dentro do bioma Mata Atlântica determina a exposição 

humana ao A. aureolatum, principalmente no Estado de São Paulo. Foi observado nessa 

região que 65% dos carrapatos da espécie A. aureolatum estavam em altitudes acima de 

700 m e nenhum registro abaixo de 100 m. Quanto maior a altitude, maior a probabilidade 

de sua ocorrência. As chances de encontrá-lo em municípios acima de 700 m são 31,5 

vezes maiores quando comparados a municípios abaixo 100 m. Em amostras de 6 

munícipios da RMSP localizadas entre 765 m e 1.000 m acima do nível do mar, de clima 

subtropical, coletas de carrapatos para as análises genéticas, rejeitaram diversidade 

genética de carrapatos testando populações de A. aureolatum (BARBIERI et al., 2015).  

Conforme Ribeiro et al., (2020), considerando a incidência de FMB em áreas 

endêmicas e com infestação de A. aureolatum, a análise espacial e distribuição do vetor 

pode ajudar na vigilância da doença. 
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Um estudo na Fundação Parque Zoológico de São Paulo no bioma Mata Atlântica 

capturou três gatos de rua dentro do Zoológico, sendo coletado nos felinos um macho e 

três fêmeas de A. aureolatum, esses achados indicam que gatos domésticos de rua 

também são potenciais portadores do carrapato para residências humanas, fato que 

também deve ser levado em consideração na vigilância da doença, uma vez que casos 

humanos foram registrados no entorno deste fragmento florestal (GONZALEZ et al., 2017). 

Em uma região endêmica no município de Resende, estado do Rio de Janeiro, clima 

tropical de altitude foram realizadas coleta de carrapatos, com sorologia de cães e análise 

paisagística, concluindo que caninos são importantes sentinelas para o agente etiológico 

da FMB, o hábito de caninos frequentarem matas influenciou positivamente na presença de 

anticorpos anti-rickettsia, os caninos sororreagentes eram provenientes de propriedades a 

poucos quilômetros do local de ocorrência dos casos, o que confirma também o conceito 

de área endêmica (CUNHA et al., 2014) 

Em uma área de conservação no estado do RJ com interface doméstico-fauna 

silvestre, em área de crescente urbanização e com fragmentos florestais, um cão estudado 

apresentou DNA de riquetsias detectável pela PCR, o animal tinha livre acesso a matas, 

carrapatos também foram analisados, sendo que um deles testou positivamente para 

Rickettsia spp., enfatizando a importância de abordagens epidemiológicas e medidas 

preventivas, especialmente em áreas de interface homem-doméstico-vida selvagem, com 

cães servindo como sentinelas, podendo atuar como uma ponte entre assentamentos 

humanos, vetores e patógenos transmitidos por artrópodes (CAMPOS et al., 2020). 

Ainda no Rio de Janeiro de abril de 2013 a janeiro de 2014 na ilha de Mangaratiba, 

região que possui diferentes fitofisionomias, composta por trechos de floresta atlântica, 

manguezais e restingas, foi observado inúmeros animais domésticos, com parasitismo de 

A. aureolatum em cães, que se deve ao hábito de adentrarem em uma área de floresta 

conservada na ilha (LUZ et al. 2014).  

No estado de Minas Gerais, foram realizadas coletas de A. aureolatum de cães que 

vivem em áreas de altitude acima de 895 m, nenhum carrapato foi encontrado em cães que 

vivem nas cidades sem acesso ao mato, fêmeas de carrapatos coletadas em animais de 

vida livre foram incubadas, observando os estágios de ovo, larva, ninfa e adulto, 

desconsiderando o período que cada estágio é capaz de sobreviver sem se alimentar a 
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duração total do ciclo biológico de A. aureolatum variou de 116 a 168 dias (RODRIGUES 

et al., 2002). 

Em 15 localidades no estado do Espírito Santo entre os anos 2012 a 2016, 

carrapatos foram coletados ocasionalmente de diferentes animais silvestres e domésticos, 

humanos e do meio ambiente, com o A. aureolatum tendo sido relato pela primeira vez no 

estado (ACOSTA et al. 2016). 

Um estudo no município de Blumenau, estado de Santa Catarina foram coletados e 

examinados carrapatos A. aureolatum, a realização da PCR demonstrou que alguns 

atingiram >90% de infecção das células e os cães reagiram a pelo menos 1 antígeno de 

riquetsias, os cães que tiveram contato frequente com florestas tinham 15 vezes mais 

chance de serem sororeagentes do que cães sem contato frequente com florestas, o que 

mostra a correlação entre cães semidomiciliados e de vida livre nessa relação vetor-

patógeno-hospedeiro, o estudo apontou a importância da vigilância acarológica e da 

vigilância laboratorial tanto em cães como carrapatos (BARBIERI et al., 2014).  

No Estado de Santa Catarina, foi relatado parasitismo em Alouatta guariba clamitans 

primata não humano (PNH) conhecido como bugio na região norte do Estado. No Rio 

Grande do Sul, outro estudo relatou parasitismo em A. guariba clamitans, em uma área 

rural no município de Cachoeira do Sul (LAVINA et al., 2011; MARTINS et al., 2006). 

Coletas de carrapatos em cães de rua do município de Porto Alegre, no Rio Grande 

do Sul, observou prevalência de 0,57% adultos de A. aureolatum, confirmando que durante 

esse estágio essa espécie se alimenta de canídeos (RIBEIRO et al., 1997).  

Um estudo no ano de 2010 observou a presença de A. aureolatum em gato maracajá 

(Leopardus wiedii) no município de Gravataí no Rio Grande do Sul, em uma área rural 

antropizada e outro parasitando L. wiedii na cidade de Uruguaiana/RS, associando esses 

carrapatos a animais silvestres, permitindo constatar que em áreas preservadas o A. 

aureolatum durante sua fase adulta possui os canídeos e alguns felídeos silvestres seus 

hospedeiros primários (MARTINS et al., 2010; PINTO et al., 2017).  

No Rio Grande do Sul foram relatados 70 casos de parasitismo humano em 42 

municípios do estado, destes 70% encontravam-se no Bioma de Mata Atlântica e 30% 

Pampa, sendo que 15% dos carrapatos eram A. aureolatum (RECK et al., 2018).  

No Estado do Paraná, em região de predominância do bioma de Mata Atlântica, a 

observação de uma coleção de carrapatos mostrou que 96,1% dos adultos foram 
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encontrados em carnívoros, 53,1% em cães, 23,3% em canídeos selvagens e 9,2% em 

felídeos selvagens e cerca de 10% dos adultos foram encontrados em Procyonidae. Os 

estágios imaturos em sua maioria de famílias de aves Passeriformes e cerca de 9,5% de 

larvas e ninfas em roedores, todos restritos à região Neotropical, confirmando os principais 

estudos sobre os hospedeiros em diferentes fases da vida do Amblyomma aureolatum 

(GUGLIELMONE et al., 2013). 

Em um fragmento de Mata Atlântica no estado do Paraná observou a infestação de 

carrapatos em mais de mil aves capturadas, sendo destas oito ninfas de A. aureolatum 

(LUZ et al., 2017).  

Estudo de Arzua et al., (2003), entre janeiro de 1999 a dezembro de 2000 observou 

infestações de carrapatos em aves no sul do Brasil correlacionando larvas de A. aureolatum 

com áreas de Mata Atlântica do Estado do Paraná, encontrando prevalência de carrapatos 

em espécies de passeriformes, demonstrando como em estudo de Maturano et al., (2018), 

que as aves passeriformes são hospedeiros importantes tanto para larvas quanto para 

ninfas, apontando que as larvas de A. aureolatum são comuns em aves que pesam entre 

40 e 80 g, com hábitos terrestres e que frequentam áreas abertas.  

Na região norte do Estado do Paraná foi relatado parasitismo de A. aureolatum em 

cães de uma propriedade rural no município de Tamarana, além de parasitismo humano 

em áreas do Estado com casos de FMB (LABRUNA et al., 2001; VALENTE et al., 2020). 

No estado do Paraná entre janeiro de 2006 a dezembro de 2017, a maioria dos casos 

de FMB foi registrado em áreas com vegetação do tipo floresta, coletas de A. aureolatum 

foi maior na região sudeste do estado em áreas de maior altitude, apontando para a 

ocorrência de A. aureolatum em área de borda de floresta em ambiente urbanizado. Ainda 

no Paraná foram coletados 253 carrapatos de cães, destes 71% eram A. aureolatum, sendo 

a maioria da zona rural, todos esses cães tinham acesso a área de mata (DURÃES et al., 

2021; SILVA et al., 2017).  

Com base em registros da literatura de carrapatos em aves de rapina no Brasil de 

1993 a 2016, foi possível observar registros sobre 45 munícipios, destes 78% dentro do 

bioma Mata Atlântica, nos estados de Porto Alegre e São Paulo foi relatado 3 ninfas de A. 

aureolatum em gaviões e 3 ninfas em corujas da torre, imaturos são mais associados a 

passeiriformes, aves de rapina percorrem grandes áreas e podem auxiliar na dispersão de 
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carrapatos, maiores estudos podem indicar a importância dessas aves na dispersão dessas 

espécies (TEIXEIRA et al., 2020). 

De acordo com estudo de Campos et al., (2016), animais domésticos podem estar 

envolvidos na epidemiologia de diversas doenças transmitidas por vetores, que também 

acometem humanos. Embora cães não sejam os principais hospedeiros de R. rickettsii, 

podem transportar carrapatos infectados para dentro das habitações humanas e uma das 

formas mais eficazes de avaliar a evidência da circulação de patógenos é por meio de 

testes sorológicos que poderia indicar exposição prévia aos agentes riquetsiais antes 

mesmo da notificação de casos humanos, alertando sobre a circulação da bactéria, o que 

somado ao conhecimento da presença de carrapatos poderia ajudar a melhorar o 

monitoramento da doença. É grande a importância da prática de condutas referentes à 

conscientização da população, por meio de trabalhos educacionais, ao controle e à 

prevenção da doença, com constantes atividades de monitoramento, realizado pelas 

equipes de vigilância (SOUZA et al., 2020). 

Estudo de Luz et al., (2014), aponta a importância da investigação na associação 

cães-carrapatos e possíveis patógenos, pois os cães podem ser um elo na disseminação 

de carrapatos e patógenos de animais domésticos para as populações de animais 

selvagens em áreas preservadas, podendo, entre outros, disseminarem agentes 

patogênicos transmitidos por vetores como carrapatos ou o inverso trazendo ectoparasitas 

e agentes patogênicos para outros animais domésticos e até mesmo acidentalmente para 

o homem. 

 
 

7. CONCLUSÃO 

 
A partir desta revisão foi possível avaliar características ecoepidemiológicas para a 

transmissão da FMB, a relação vetor-patógeno-hospedeiro, trazer mais conhecimento 

sobre a distribuição espacial do A. aureolatum, associação entre ocupação humana dos 

ambientes de Floresta de Mata Atlântica de Altitude, interferência das condições 

bioclimáticas, fortalecendo as estratégias de vigilância integrada visando o diagnóstico e 

tratamento precoce da FMB, a fim de diminuir as altas taxas de letalidade.  
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Ao identificar as espécies de hospedeiros de A. aureolatum em diferentes fases de 

vida e a participação do cão doméstico como sentinela, haverá uma melhor compreensão 

das relações entre o parasita, patógeno e hospedeiro e uma maior clareza das ações de 

vigilância, e de controle e de sua efetividade. 

A partir deste estudo lacunas de conhecimento sobre a ecoepidemiologia do A. 

aureolatum podem ser melhor exploradas e estimuladas no contexto de fomento de novas 

pesquisas, tais como o envolvimento do cão como amplificador da bactéria R. rickettsii em 

recente estudo de Binder, (2020), a efetividade de técnicas de controle de carrapatos como 

a do uso de coleiras carrapaticidas, a esterilização para controle populacional de animais 

errantes, além de um maior entendimento sobre as altas taxas de letalidade nas áreas em 

que o A. aurelatum está implicado como vetor se comparado com outros carrapatos vetores 

de Rickettsia.  

Estudo de Labruna et al., (2008), demonstrou que Amblyomma sculptum é menos 

suscetível a infecção por R. rickettsii do que A. aureolatum, ambos são implicados na 

transmissão da FMB, as taxas de infecção de ambos podem explicar o número semelhante 

de casos de FMB entre A. scultum e A. aureolatum em áreas endêmicas, embora haja muito 

mais infestações humanas por A. sculptum do que por A. aureolatum.  

Os resultados demonstrados nesta revisão, fortalecem as estratégias de vigilância 

integrada subsidiando ações de prevenção e controle para FMB, facilitando a suspeita 

diagnóstica podendo impactar na letalidade da doença.  
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