
A febre maculosa é uma doença infecciosa causada
pela picada do carrapato e que pode levar a morte.

 Transmissão

A doença é transmitida pela picada do 
carrapato-estrela infectado pela bactéria 
Rickettsia rickettsii. Em geral, a infecção ocorre 
quando  o carrapato permanece aderido à pele 
por um período mínimo de 4 a 6 horas. A 
doença não é transmitida de pessoa a 
pessoa.

 Sintomas

 Tratamento

A pessoa que apresentar esses sintomas após frequentar áreas que 
podem ter carrapatos, deve procurar a unidade de saúde mais 
próxima e informar a possibilidade de contato. O tratamento é 
totalmente gratuito e feito pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Atenção! A febre maculosa tem cura, 
mas se não for tratada pode matar.

FEBRE 
MACULOSA

Febre de início súbito;
Dor de cabeça;
Dores no corpo;
Dor muscular constante;
Náuseas e vômitos;

Conjuntivite;
Manchas vermelhas na pele 
(começando nos pés e mãos);
Lesão no local onde carrapato 
ficou aderido.



 Como prevenir
Ambientes com vegetação e presença de animais como cavalos, 
capivaras e cães, beira de lagoas, parques, reservas ecológicas e 
áreas de gramado são favoráveis a infestação de carrapatos.

Ao frequentar essas áreas, recomenda-se o uso de camisetas com 
mangas longas, botas e calça comprida com a parte inferior dentro 
das meias, todos de cor clara para facilitar a visualização do 
carrapato. Ao retorno, as peças de roupas devem ser colocadas em 
água fervente para a retirada dos carrapatos.

Não deixe seu cão ou gato circular próximo a locais com mato ou 
em terrenos baldios, pois podem trazer carrapatos para casa. Para 
os cachorros, é recomendável o uso de coleiras carrapaticidas. 
Caso o animal esteja com carrapatos, é necessário procurar 
orientação veterinária.

 Coleta do carrapato
Caso encontre o carrapato aderido ao corpo, utilize uma pinça para 
retirá-lo. Não esmague-o com as unhas, pois pode haver liberação 
de bactérias e infecção por lesões no corpo. Após a remoção, colo-
que o carrapato em um frasco com álcool e encaminhe a uma 
unidade de saúde.

Importante: quanto mais rápido os carrapatos 
forem retirados do corpo, menor será o risco de 
contrair a doença.

Mais informações: 

saude.pr.gov.br
vetores@sesa.pr.gov.br

(41) 3330 4476


