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Nota Informativa Febre Maculosa Brasileira 

 

A Febre Maculosa Brasileira (FMB) é uma doença infecciosa, febril aguda, de gravidade variável 

e   se apresenta com altas taxas de letalidade. No Brasil, a febre maculosa apresenta-se de 

forma endêmica em alguns estados com destaque para São Paulo, Santa Catarina e Minas 

Gerais (MSBR, 2017). 

As condições urbanas e climáticas secas são favoráveis a proliferação de carrapato transmissor 

da febre maculosa. Recentemente, foi registrado, em Belo Horizonte na região metropolitana, 

caso confirmado de morte por febre maculosa (Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação - SINAN). 

Sempre que entrar em contato com a vegetação deambientes propícios à proliferação de 

carrapatos, como matas, pastagens terrenos baldios, margem de lagoas, a pessoa deve 

procurar ter alguns cuidados: Usar botas, meias, calças e blusas de manga comprida. Além 

disso, deve-se a cada 03 horas, inspecionar o seu corpo a procura de carrapatos, pois para que 

ocorra a infecção é necessário que o carrapato fique aderido ao corpo do indivíduo por pelo 

menos quatro horas. Ao encontrar carrapatos aderidos ao corpo, a retirada do mesmo deve 

ser realizada preferencialmente com uma pinça e ele não deve ser esmagado junto à pele, pois 

grandes quantidades de bactéria podem ser liberadas, caso o carrapato esteja infectado. 

A Febre Maculosa é uma doença grave que deve ser tratada imediatamente e tem como 

sintomas - dor de cabeça, dor no corpo, febres e calafrios e pontinhos avermelhados nas mãos 

e pés. Vale ressaltar que a febre maculosa tem um período de incubação que pode chegar até 

14 dias. Por isso é muito importante relatar ao médico o possível contato com carrapatos até 

14 dias antes do aparecimento dos sintomas. 

Em caso de dúvidas ou suspeitas da doença após a picada por carrapatos e aparecimento dos 

sintomas, procure imediatamente a Unidade Básica de Saúde mais próxima de você ou as 

Unidades de Pronto Atendimento do Município. 
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