
     Em centros urbanos assim com 

em áreas rurais, os casos de 

contágio da doença são comuns 

ocorrer em parques, lagoas, praças, 

assim como outros ambientes em 

que o carrapato estrela esteja 

presente. 

    A febre maculosa pode ser fatal, 

caso não seja procurado 

atendimento médico adequado 

após o surgimento dos primeiros 

sintomas (entre o 2a e 14a dia após 

o contato com o carrapato).  

IMPORTANTE 

   O diagnóstico deve ser feito nos 

centros de saúde relatando o 

contato com o carrapato e o 

tratamento deve ser precoce. 

A Febre Maculosa é uma doença 

infecciosa febril aguda, 

transmitida ao homem pela 

picada do carrapato-estrela 

infectado pela bactéria Rickettsia . 

Início abrupto, após 2 a 14 

dias do contato com o 

carrapato: 

•febre alta; 

•dor de cabeça; 

•dores no corpo; 

•mal estar; 

•náuseas e vômitos; 

•podem surgir manchas 

avermelhadas na pele. 

A DOENÇA 

 

 

 

•Evitar entrar em áreas de riscos ou 

infestadas de carrapatos; 

 

•Caso necessário: utilizar roupas de 

cor clara, calçados fechados e 

meias claras e longas para facilitar a 

visualização do carrapato;  

 

•Evitar deitar e sentar em 

gramados; manter gramados e 

terrenos limpos e capinados rente 

ao solo;  

 

•Aplicar carrapaticida 

periodicamente em cães, gatos e 

cavalos de acordo com a 

recomendação do médico 

veterinário.  
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Febre maculosa  •  Evite frequentar áreas infestadas 

por carrapatos; 

 

•  Procure no seu corpo de forma 

atenta a cada duas horas, 

aproximadamente, a presença do 

carrapato; 

 

•  Investigue também o corpo das 

crianças; 

 

•  Atividades que envolvam 

animais, sejam de lazer ou 

trabalho, exigem atenção especial; 

 

•  Ao retirar o carrapato que estiver 

grudado em sua pele, utilize luvas 

e pinças; 

 

Em caso de dúvida ou se você foi 

picado e estiver apresentando 

sintomas da doença, procure o 

mais rápido possível o serviço de 

saúde e relate o contato com o 

carrapato para o médico.  
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