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A febre maculosa brasileira é uma doença grave, transmitida ao 
homem pela picada do carrapato-estrela, infectado pela bactéria 
Rickettsia rickettsii. O carrapato se alimenta do sangue de animais, 
como cavalos, bois, cães e capivaras. 

O que é 

A febre maculosa tem cura, mas é fundamental que o tratamento 
seja iniciado logo após o surgimento dos primeiros sintomas.

Cuidado! Quando não tratada a tempo, a febre maculosa pode matar.

Diagnóstico e tratamento

A doença se manifesta repentinamente acompanhada de vários sintomas: 
•	 Febre alta;
•	 Dor de cabeça;
•	 Dores no corpo (principalmente na perna);
•	 Mal estar;
•	 Náuseas e vômitos;
•	 Em alguns casos podem surgir manchas avermelhadas na pele, 

principalmente na palma das mãos e planta dos pés.

Fique atento: os sintomas iniciais da febre maculosa ocorrem entre 
o 2º e o 14º dia após o contato com o carrapato e são semelhan-
tes aos de outras doenças, como a dengue ou uma gripe forte. 

Caso você apresente alguns desses sintomas, com ou sem 
manchas na pele, e tenha tido contato recente com carrapato, 
procure atendimento médico imediatamente. 

Sintomas

•	 Evite frequentar áreas infestadas por carrapatos;
•	 Examine seu corpo cuidadosamente a cada duas horas 

pelo menos, porque o carrapato necessita de algum tempo 
aderido à pele para transmitir a bactéria;

•	 Verifique atentamente o corpo das crianças;
•	 Atividades que envolvam o contato direto com cavalos, sejam de 

lazer (equitação, cavalgada e equoterapia) ou trabalho, requerem 
especial atenção;

•	 Tenha cuidado ao retirar o carrapato que estiver grudado em sua 
pele. Se possível utilize luvas e pinças. Evite esmagar os carrapatos 
para não se contaminar.

Recomendações importantes

•	 Use roupas de cor clara e calçados fechados, preferencial-
mente com meias brancas e de cano longo, para facilitar a 
visualização do carrapato;

•	 Evite sentar e deitar em gramados nas atividades de lazer, como 
caminhadas, piqueniques, pescarias e prática de slackline;

•	 Use equipamentos de proteção individual nas atividades ocupa-
cionais (capina e limpeza);  

•	 Mantenha os terrenos e gramados capinados rente ao solo, facili-
tando a penetração dos raios solares.

Como prevenir-se
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