
Implantação da vigilância laboratorial na identificação de vetores 
de Febre Maculosa, entre outras Riquetsioses, no Laboratório 

Central de Saúde Pública LACEN PE 
 
 

Vania B. Tavares1, Geane M. O. G. Ferreira1, Andreia da Silva1, Raylene M. F. 
Costa2, Francisco D. F. Bezerra2, Ademar F.Silva3, Karen M. Cardoso3, Stefan 

V.Oliveira3,4, Gilberto S. Gazêta3 
 

1 - Laboratório de Endemias, nº1570, Laboratório Central de Saúde Pública de Pernambuco, 
50.060-001, Recife, PE, Brasil. Email: labend.lacen@gmail.com 

2 - Coordenação de Zoonoses, Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco 
3 - Lab. de Referência Nacional em Vetores das Riquetsioses-SVS/MS - FIOCRUZ/RJ 

4 - Coordenação Geral de Doenças Transmissíveis - DEVIT/SVS/MS - Brasília  
 

Febre Maculosa (FM), no Brasil, é uma bacteriose de notificação compulsória. A 
forma clínica varia entre leve e grave, com alta letalidade. Rickettsia rickettsii, 
transmitida por Amblyomma sculptum e A. aureolatum, e Rickettsia sp. cepa Mata 
Atlântica, vetorada por A. ovale, são espécies associadas aos casos de FM no 
país, embora R. felis, também patogênica, tenha sido detectada em diferentes 
regiões, mas sem casos confirmados até o momento. Diferentes espécies de 
carrapatos e vertebrados estão associadas ao ciclo enzoótico de diversas 
riquétsias no país. Pernambuco (PE), com casos notificados de FM e uma rica 
diversidade de fauna e ecótopos, reúne condições epidemiológicas para a 
formação e manutenção do ciclo de riquétsias, já sendo encontrado A. 
auricularium infectado por R. amblyommii, confirmando a circulação desse micro-
organismo no Estado. Buscando implantar a vigilância laboratorial para 
caracterizar as espécies envolvidas nos ciclos da FM, após capacitação e adesão 
do PE à Rede Nacional de Vigilância de Ambiente da FM, o LACEN PE passou a 
realizar a identificação taxonômica de potenciais vetores de FM, buscando 
atender à crescente demanda no Estado, ocasionada pela coleta de ectoparasitos 
em animais e ambiente, em áreas com notificação de casos. Os treinamentos e 
ações já permitiram a identificação de 4 espécies de Ixodidae, 1 de Siphonaptera 
e 1 de Phthiraptera, associados a 4 espécies de vertebrados. A. pseudoconcolor 
foi considerado positivo para a presença de genes de riquétsias do grupo FM. O 
frequente relato de ocorrências de pessoas picadas por carrapatos, associado à 
uma clínica sugestiva, despertou a urgência na implantação do programa de 
vigilância de FM em PE, a partir da identificação de vetores e pesquisa de sua 
infecção por riquétsias. Essa atividade permite conhecer a fauna de vetores e 
auxilia na implantação de medidas eficazes de vigilância e controle da FM e 
outras doenças transmitidas por esses ectoparasitas. 
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