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Apresentação 

A Febre Maculosa Brasileira (FMB) é uma doença causada pela bactéria Rickettsia rickettsii (agente 

etiológico). O carrapato da espécie Amblyomma sculptum (carrapato estrela) é o vetor desta doença. Para 

a ocorrência da FMB há necessidade da presença de capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris) que no Estado 

de São Paulo, são consideradas hospedeiro amplificador da bactéria Rickettsia rickettsii e hospedeiras 

primárias do carrapato Amblyomma sculptum. 

Demonstrado em trabalhos científicos que as capivaras quando infectadas pela bactéria Rickettsia rickettsii 

amplificam esse agente etiológico e se tornam fontes de infecção para carrapatos, desempenhando um 

relevante papel epidemiológico de amplificadores horizontais da bactéria na população de carrapatos.  

Ressalta-se que após este período, as capivaras adquirem proteção, no entanto, novas capivaras, nascidas 

no grupo ou introduzidas naquele ambiente, serão susceptíveis à bactéria perpetuando o ciclo da doença. 

Neste contexto, o Governo do Estado de São Paulo através da Secretaria do Meio Ambiente em parceria 

com a Superintendência de Controle de Endemias, tem atuado conjuntamente na aplicação das Diretrizes 

Técnicas para as áreas com presença de capivaras e vulneráveis para a transmissão da Febre Maculosa 

Brasileira. Resolução Conjunta SMA/SES Nº01, publicada em DOE e datado de 01-07-2016 (disponível no 

site da Sucen no link: 

http://www.saude.sp.gov.br/resources/sucen/homepage/destaques/nova-pasta-de-

midia/resolucaoconjuntasucensma.pdf 

A parceria saúde e meio ambiente desencadeou orientações específicas para os empreendimentos 

imobiliários interessados na emissão do Laudo de Vulnerabilidade indicado no manual GRAPROHAB de 

orientação da Cetesb para municípios com histórico de transmissão de Febre Maculosa Brasileira, consultar 

lista de casos confirmados de FMB no site da Sucen.  Para os municípios não inseridos nesta lista não será 

obrigatório a emissão do laudo de vulnerabilidade.  

Os profissionais que atuam frente aos empreendimentos imobiliários que estejam situados em áreas de 

transmissão para Febre Maculosa Brasileira, faz-se necessário junto ao processo de licenciamento, um 

Laudo de Vulnerabilidade emitido pela Sucen. As investigações de campo na área onde deverá se instalar o 

empreendimento imobiliário deve ser promovida pelo interessado visando subsidiar de informações a 

equipe técnica do laboratório especializado de referência para este tema na SUCEN. O Laudo irá determinar 

os possíveis riscos de Febre Maculosa Brasileira na localidade e recomendará ações estratégias ao 

empreendimento no momento da emissão do referido laudo técnico. 

Os interessados devem solicitar a Sucen a emissão de laudo de vulnerabilidade para FMB através de um 

processo de encaminhamento específico para esta finalidade, conforme orientações a seguir. 

  

 

ORIENTAÇÕES PARA REQUISIÇÃO DO LAUDO TECNICO DE VULNERABILIDADE EM 

ÁREAS DE TRANSMISSÃO DE FEBRE MACULOSA BRASILEIRA NO  

ESTADO DE SÃO PAULO. 

http://www.saude.sp.gov.br/resources/sucen/homepage/destaques/nova-pasta-de-midia/resolucaoconjuntasucensma.pdf
http://www.saude.sp.gov.br/resources/sucen/homepage/destaques/nova-pasta-de-midia/resolucaoconjuntasucensma.pdf


 

1. A solicitação deve ser encaminhada para a Sucen exclusivamente por correio e deve conter um 

requerimento em papel timbrado da empresa, juntamente com um relatório técnico contendo os 

seguintes dados: 

a) Requerimento (Modelo I); 

b) Nome da empresa; 

c) Localização do empreendimento; 

d) Município onde irá se instalar; 

e) Coordenadas Georeferenciadas da área; 

f) Indicar o tipo de serviço solicitado à Sucen: Laudo de Vulnerabilidade em área de FMB. 

g) Relatório Técnico (Modelo II); 

h) Descritivo do projeto, contendo: a presença ou projeção de lagos, rios ou riachos e a previsão do 

número de moradores e/ou frequentadores na área. 

i) Indicação de um responsável técnico (RT) com formação em Biologia, Engenharia Agrícola ou 

Ambiental, Veterinária, com dados de telefone e e-mail para contatos; 

j) Os documentos deverão ser endereçados para a unidade Sede da SUCEN, situada à Rua Paula Souza, 

166 - 5º andar - A/C do Departamento de Laboratórios Especializados.  O interessado deve enviar, 

juntamente com os documentos os exemplares de carrapatos da área avaliada acondicionados em 

potes pequenos fechados e etiquetados com uma identificação do respectivo empreendimento. 

Neste momento, também se faz obrigatório o envio do boletim de pesquisa acarológica devidamente 

preenchido. O laudo de vulnerabilidade será emitido e enviado por e-mail num prazo máximo de 

60 dias, a contar da data de recebimento e protocolo. 

 

2. A pesquisa acarológica (investigação de campo com captura de carrapatos) deve ser executada pelo 

interessado com supervisão do responsável técnico (RT): para a execução da atividade de pesquisa 

acarológica deve-se seguir as orientações do manual de vigilância acarológica* onde estão descritas as 

técnicas de captura de carrapatos, os materiais necessários e as instruções de uso dos equipamentos 

de proteção individual (EPI) imprescindíveis para execução das atividades.  Os exemplares de 

carrapatos capturados devem ser armazenados em potes com álcool 70%, devidamente etiquetados, 

com a indicação do local de captura e do tipo de animal(is) envolvido(s) na(s) coleta(s).  Todas as 

amostras de carrapatos devem ser apresentadas em separado de acordo com os locais do material 

coletado, que podem ser: do ambiente; das vestes do capturador ou de animais hospedeiros, presentes 

no local investigado. Quando os exemplares de carrapatos forem capturados em animais, indicar 

qual(is) a(s) espécie(s) envolvida(s) a exemplo de cães, gatos, cavalos, pássaros e outros, conforme 

constam nas instruções do manual de vigilância acarológica. 

  

3. Uso do Boletim de campo: recomenda-se fazer uso do boletim de pesquisa acarológica* e observar as 

instruções de preenchimento* para o momento da investigação de campo. O boletim deve ser 

devidamente preenchido e assinado pelo RT e encaminhado juntamente com as amostras dos 

exemplares de carrapatos capturados para a Sucen juntamente com o relatório técnico. 

       (*) instruções disponíveis no site da Sucen: www.sucen.sp.gov.br  (na aba dos Destaques). 

 

4. Informações sobre o fluxo da documentação de solicitação do laudo na SUCEN: 

a) Registro da informação: os documentos informados pelo interessado serão juntados a um processo 

Sucen que receberá uma numeração exclusiva para todos os procedimentos referentes a esta 

solicitação. Após a emissão e entrega do laudo (por e-mail) haverá o registro das principais 

informações em um sistema de registro sobre a pesquisa acarológica da localidade envolvida e 

posteriormente o processo será arquivado na Seção de Protocolo.  

b) Resultado: o laudo técnico de vulnerabilidade será encaminhado ao interessado por e-mail.  

INSTRUÇÕES AOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
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