
Comunicado 105/2019 
Orientações/Carrapatos 

Campinas, 04 de outubro de 2019 
 

 
Senhores Pais ou Responsáveis, 
 
Recebemos a informação de que um dos alunos, participante do Estudo do Meio, no espaço               
Vila Educa, localizado no Restaurante Vila Paraíso, em Joaquim Egídio, retornou do local             
com um carrapato, o qual foi identificado como carrapato-estrela. 
 

Orientamos que, nos próximos dias, observem os corpos das crianças e fiquem atentos aos              
sintomas.  
 

Segue, abaixo, informações enviadas pela Vigilância Sanitária sobre o assunto.  
 
Carrapatos 

Caso encontrem um carrapato, retirem-no com cuidado, com o auxílio de uma pinça.             
Levantem a parte traseira do carrapato e façam um movimento de torção suave para um               
lado e para o outro. É importante fazer a retirada do carrapato inteiro, sem deixar nenhum                
pedaço dele, como a “boca”.  

Após a remoção, não esmague o carrapato com a unha! A recomendação é jogar em um                
pote com álcool ou no vaso sanitário e dar descarga.  

Em casos em que houve a picada, deve-se ter atenção aos sintomas que podem aparecer               
de 2 a 14 dias após o contato com o carrapato: febre moderada ou alta de início súbito;                  
mal-estar geral; dor de cabeça intensa; dores musculares; manchas avermelhadas nos           
pulsos e tornozelos. Se apresentar algum desses sintomas, procure um médico e informe             
sobre a picada ou sobre o contato com áreas verdes onde transitam os animais que são                
hospedeiros do carrapato-estrela. A larva do carrapato (micuim) é muito pequena e muitas             
vezes não conseguimos observar o carrapato no corpo, percebemos apenas que houve uma             
picada. 

Sempre que os sintomas estiverem presentes, o tratamento preventivo deve ser iniciado de             
forma rápida para evitar a evolução da doença. O diagnóstico da febre maculosa pode levar               
até 45 dias, pois são necessárias duas coletas de sangue com intervalo de 15 dias. Por isso                 
é necessário realizar o tratamento preventivo, caso o médico avalie desta forma. 

Pedimos aos senhores que estejam atentos e, caso observem algum sintoma em seu (sua)              
filho(a), procurem o pediatra ou o Centro de Saúde e mantenham a escola informada. 
 
 
Atenciosamente, 
Equipe Pedagógica da Educação Infantil 
 
 
 


