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 Importância de conhecer a epidemiologia para suspeição em tempo 

 A diferenciação da RMSP (influência no diagnóstico)

 A dificuldade de ser mais uma entre várias

 A dificuldade de não ter uma medicação facilmente disponível e de amplo espectro

 A dificuldade de não haver um exame de fácil acesso em hospitais

 O entrave à obtenção de medicamento específico

 Demandas complicadas para a VE



A importância de conhecer as diferenças

Sintomas gerais e história de picada de carrapato (nem sempre presente) e/ou
contato com animais domésticos e/ou silvestres e/ou tenha frequentado áreas 
sabidamente de transmissão (logo se pensa em áreas de mata ou beira de rio 

com capivaras, o que não vai ser encontrado aqui).
A suspeita de FMB se baseia na epidemiologia até o terceiro ou quarto dia de 

doença.
Portanto, se o profissional de saúde não souber que na RMSP não se espera 

exposição a capivaras e também não é necessária exposição a matas ou regiões 
ribeirinhas, a suspeição não será feita.



As diferenças (epidemiológicas) entre FMB da RMSP e interior 
do ESP (cerrado)

 O carrapato vetor 

 A forma evolutiva do carrapato que é trazida até o ser humano 

 O tempo necessário para transmissão da riquétsia a partir da picada

 O local onde ocorre a transmissão para o ser humano

 A sazonalidade da doença

 As perguntas a serem feitas ao paciente

 A faixa etária mais acometida

 As medidas preventivas propostas

 As medidas de controle propostas



Dificuldade de ser uma entre várias

 Até o 3o. ou 4o. dias de doença, 
período ideal para introdução de 
tratamento antibiótico, a FMB se 
confunde com muitas doenças 
infecciosas. 

 Algumas dessas doenças são muito 
mais frequentes do que a FMB. Isso 
significa que se um médico suspeitar de 
FMB (e não de dengue, por exemplo), ele 
terá uma chance 1000 vezes maior de 
errar do que se fizer o contrário. 

 Se não houver suspeição baseada na 
epidemiologia, os diagnósticos serão 
sempre tardios.

n. de casos 
em 2015

proporção

FMB 91

dengue 657.146 7.221,4

leptospirose 628 6,9

zika 3519 38,7

doença 
meningocóccica

541 5,9

meningites 5810 63,8

SRAG 14.432 158,6



Dificuldade de ser uma entre várias

 Na RMSP é fundamental verificar se a residência do paciente fica em uma das áreas 
em que costumam aparecer casos, se o paciente tem cão ou gato que possa ter 
entrado na mata. Com o objetivo de introduzir o antibiótico adequado 
precocemente e identificar precocemente outras pessoas no domicílio com 
exposição.

 Lembrar que em várias das doenças que seriam diferenciais no diagnóstico 
(principalmente dengue) não há necessidade do uso de antibióticos e que na 
suspeita de doença meningocóccica o antibiótico utilizado não é eficaz contra 
riquétsia. E além disso que, para ser eficaz, o antibiótico precisa ser introduzido 
precocemente. Portanto, embora o número de casos seja muito menor, vale a pena 
investigar porque a letalidade é muito elevada.

 Olhando o banco do SINAN temos a impressão (provavelmente falsa) de que o 
índice de suspeição é grande (a proporção entre notificados e confirmados é da 
ordem de 5%, ou seja, a cada 100 casos suspeitos, 5 são confirmados. No entanto, 
é bastante provável que a suspeita seja tardia ou mesmo posterior ao óbito (a ficha 
não permite obter essa informação).



Proporção entre notificados ("suspeitos") e confirmados de FMB 
na RMSP, 2007-2015. Fonte: SINAN-NET
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Diagnósticos definitivos nos casos descartados de FMB (geral) de 2007-
2016 (até julho) - SINAN-NET (diagnósticos similares agrupados, 
apresentados só aqueles que apareceram em mais de 10 casos)



Casos confirmados de FMB no ESP de 2007-2015 por município 
de LPI – SINAN-NET



Distribuição dos casos confirmados de FMB por sexo e faixa 
etária na RMSP (E) e no interior de SP (D) - SINAN-NET



Casos confirmados de FMB no ESP 2007-2015 por zona de 
infecção na RMSP (E) e no interior do estado (D) – SINAN-NET



Casos confirmados de FMB no ESP por semana epidemiológica 
de início dos sintomas na RMSP (E) e interior (D) - SINAN-NET



Casos confirmados de FMB no ESP de 2007-2015 por evolução na RMSP 
(letalidade 58,2%) (E) e no interior (letalidade 54,8%) (D) - SINAN-NET



Manifestações clínicas dos casos confirmados de FMB 2007-2015 da 
RMSP (esquerda) e interior do ESP (direita) - SINAN-NET



Dificuldade de não ter medicamento e exames facilmente 
disponíveis

 Em havendo a suspeita de FMB, começa outra batalha. 

 Em casos graves não existe possibilidade de administração de medicação oral e, 
mesmo através de SNG ou SNE, não existe uma regularidade na absorção. O ideal 
seria administrar medicação intravenosa. E a medicação intravenosa de primeira 
escolha, a doxiciclina, não está disponível no Brasil. A de segunda escolha, o 
cloranfenicol, tem seu fornecimento dependente de compras especiais do 
município, sendo que apenas um fornecedor está apto a vender (risco de 
desabastecimento).

 Não existem testes rápidos nem exames laboratoriais característicos a serem 
realizados imediatamente para confirmação diagnóstica. A RIFI só é feita no IAL de 
São Paulo. Para óbitos, é feito o PCR, que é mais rápido. Mas aí já ocorreu o que 
queríamos evitar. Para fazer a RIFI a técnica é aguardar a segunda amostra (15 a 21 
dias depois da primeira) e realizar o exame nas duas amostras ao mesmo tempo. 
Portanto, quase um mês para saber o resultado. Isso obriga o serviço a pesquisar 
outros diagnósticos antes. E enquanto a pesquisa é feita, nem sempre é introduzido 
o antibiótico necessário.



Demandas frequentes sem resposta oficial

 O que fazer com os resultados do exame de Weil-Felix. Não deve ser usado (baixa 
sensibilidade e baixa especificidade). Alguns laboratórios fazer como teste de triagem. 
Uma reação positiva para OX2 e OX19, geralmente 1/320 ou maior é considerada 
sugestiva de FMB. Mesmo assim, é importante guardar material para enviar ao IAL para 
RIFI, porque Weil-Felix positivo não é considerado uma confirmação laboratorial para 
FMB. 

 O que fazer quando alguém pede sorologia para Lyme. A doença de Lyme é causada 
por uma Borrelia (nunca isolada no estado de São Paulo) transmitida por um carrapato 
que também nunca foi encontrado aqui. Existe um LIM da FMUSP (LIM-17) que faz 
sorologia para a doença de Baggio-Yoshinari, que seria uma doença Lyme-simile (o 
quadro clínico é diferente , com recorrências). Atualmente o MS tem indicado enviar 
sorologia para a FIOCRUZ, a cargo da Dra. Elba. Lembrando: a FIE de FMB e outras 
riquetsioses não deve ser utilizada para notificação de outras doenças transmitidas por 
carrapatos.

 O que fazer se o suspeito se recusa a coletar segunda amostra. Como o quadro clínico 
é inespecífico, não é possível confirmar o caso, exceto na presença de outros casos 
confirmados laboratorialmente que tenham frequentado o mesmo local.



Reação de Weil-Felix

Doença OX-19 OX-2 OX-K

FMMR + + -

Tifo epidêmico + - -

Tifo endêmico + - -

"Scrub typhus" - - +

Febre das trincheiras - - -



Como se pode interferir para evitar evolução fatal 

Conhecer a 
epidemiologia

Questionar 
adequadamente

Fazer 
diagnóstico 
diferencial

Suspeição 
em tempo

Doxiciclina

Cloranfenicol

Via de 
administração

Obter 
medicação 

Para manter a 
vida

Para evitar 
complicações

Terapia de 
suporte

Nos 
sobreviventes

Na evolução 
fatal

Diagnóstico 
etiológico
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