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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Apoio:

ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA
"LUIZ DE QUEIROZ"

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE PIRACICABA

PREFEITURA DO CAMPUS USP
"LUIZ DE QUEIROZ"

Maculosa 
Febre
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O que é ?

Como pegamos ?

também pegamos a doença através de machucados 
na pele ao esmagarmos o carrapato.

O que sentimos ?

Se não tratada

É uma doença febril aguda, causada por uma bactéria 
transmitida às pessoas através do carrapato Amblyomma 
cajennense, também conhecido como: “carrapato estrela”, 
“carrapato de cavalo”, “rodoleiro”.  O micuim (larva do 
carrapato estrela) também pode transmitir a doença.

Através do carrapato infectado pela bactéria Rickettsia 
encontrada no sangue dos animais, como: capivara, cavalos, 
bois, cães, aves, coelhos, etc.
Para ocorrer a transmissão é preciso que o carrapato fique 
aderido a pele, ou seja, fique “picando” por algum tempo de 4 
a 6 horas.

Após 2 a 14 dias da picada do carrapato infectado (em 
média 7 dias) sentimos:

Febre, dor de cabeça, dores no corpo,
manchas avermelhadas, olhos irritados.

Pele avermelhada (máculas) em torno do punho e 
tornozelo, passando para o tronco, rosto, pescoço, 
palmas e solas.

Ao 3ª ou 4ª dia pode ocorrer:

Como evitamos a Febre Maculosa ?

Realize o auto exame de seu corpo a cada 3 
horas, caso encontre algum carrapato, não o 

esmague, retire-o calmamente torcendo até se 
desprender da pele com o uso de pinça.

Tratamento

Caso Suspeito

Necessita de cuidados médicos
pois requer o uso de antibióticos.

Tendo freqüentado locais infestados por carrapatos e 
estiver sentindo dores de cabeça, dores no corpo e 
febre moderada ou alta, procure uma Unidade de 
Saúde. Não se esqueça de relatar ao médico que 
teve contato com carrapatos.

Não caminhe em locais infestados por carrapatos.
Evite lugares de pastagem de animais, como: cavalos, 
bois, cabras, etc.

Cuide dos animais domésticos (cães, gatos, etc) dando-lhes 
banhos e se preciso use carrapaticidas.  Consulte um 
veterinário.

Apare o gramado o mais rente ao solo.

Se for preciso adentrar as áreas infestadas: use roupas 
claras, para facilitar a visualização dos carrapatos e, calças 
compridas com parte inferior por dentro das botas.

Não esmague os carrapatos com as unhas pois com isso 
poderá liberar bactérias.

Evite caminhar nas margens de rios habitadas por capivaras.

poderá levar à morte

Cuidado: 


