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A riquetsiose de maior importância na saúde pública brasileira é a febre maculosa, 
que é causada pela bactéria Rickettsia rickettsii e tem como vetor carrapatos do 
gênero Amblyomma, na América do Sul, em especial nas regiões centro-sul, 
periamazônicas e amazônicas. Os vetores de maior relevância para essa doença são 
o A. cajennense sensu.stricto., que é um vetor presente em florestas amazônicas 
devido estar acomodado ao clima úmido deste ambiente, e também o A. sculptum que 
está mais adaptado a climas secos como o do bioma Cerrado(1). Além de ser 
encontrado no cerrado o A. sculptum pode ser encontrado no Pantanal e também em 
áreas de Mata Atlântica degradada, como esse vetor possui baixa especificidade para 
hospedeiros ele pode parasitar a maioria dos mamíferos presentes nesses biomas 
incluído seres humanos, cavalos (Equus caballus), capivaras (Hydrochoerus 
hydrochaeris) e antas (Tapirus terrestris) sendo estes últimos considerados como 
seus hospedeiros principais, e por isso um desses deve estar presente no ambiente 
para que o A. sculptum se instaure em grandes populações (2). Devido a importância 
do A. sculptum amplamente conhecida na saúde pública, envolvendo trabalhadores 
rurais e o crescente número de casos de pacientes humanos nas últimas décadas 
principalmente em zonas de constante crescimento agrário, e a falta de 
monitoramento da doença. Este trabalho tem como objetivo fazer uma breve revisão 
bibliográfica baseando se em  pesquisas nas principais bases de dados como Google 
acadêmico, Scielo e Plataforma Capes e reunindo dados das plataformas do 
Ministério da Saúde/SVS – Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan 
Net, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Instituto de Economia 
Agrícola, com foco na possibilidade do aumento da exploração agrícola ter relação 
com o aumento do número de  casos em humanos de febre maculosa brasileira (FMB). 
De acordo com o Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Brasil (SINAN 
- NET) entre 2007 a 2017 houve 1480 casos confirmados,  destes, 700 em zonas 
rurais, 509 em zonas urbanas e 215 em zonas periurbanas, deste total 1036 casos 
são de homens entre 20 – 59 anos(3), e segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) 58% dos trabalhadores rurais são homens que se enquadram na 
faixa etária de 39 anos(4). Somando-se ao fato de que a exploração agrícola tem 
aumentado consideravelmente nos últimos anos, principalmente, nos estados de São 
Paulo e Santa Catarina(5), onde se tem o  maior número de casos confirmados, é 
possível levantar a hipótese de que, com o  avanço das propriedades rurais sobre 
áreas de mata com presença de hospedeiros intermediários e amplificadores, pode 
ser uma provável justificativa no aumento de casos de FMB nos últimos 10 anos. 
Portanto conclui-se que, estabelecer medidas de prevenção e controle em áreas onde 
há presença de hospedeiros, como também conscientizar a população de áreas de 
risco sobre a doença, é de suma importância para evitar que haja novos casos de 



 
FMB, seja pelo contato com animais selvagens ou pela presença do carrapato, em 
cães e equinos nas propriedades rurais. 
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