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opinião

No Brasil, os carrapatos es-
tão amplamente distribuí-
dos em todas as regiões, são 
obrigatoriamente hematófa-
gos e exercem diversos efei-
tos prejudiciais no organis-
mo do hospedeiro, que vão 
desde lesão cutânea, ane-
mia, inoculação de toxinas 
e, eventualmente, indução 
à morte. Obviamente, tais 
efeitos variam conforme a 
espécie de carrapato e a área 
geográfica.
    Esses ectoparasitas são 
potencialmente transmisso-
res de agentes patogênicos 
e têm despertado o inte-
resse na saúde pública por 
causa da participação na 
transmissão de doenças aos 
humanos, tidas como emer-
genciais e reemergenciais, 
muitas vezes letais. Os car-
rapatos, quando infectados 
por esses agentes, possuem 
a capacidade de transmissão 
de uma fase de vida para ou-
tra levando seus descenden-
tes a serem  reservatórios po-
tenciais de patógenos.  
    Neste texto, daremos ênfa-
se a espécies de carrapatos 
que acometem equinos, que 
normalmente são parasi-
tados por duas espécies de 
carrapatos: Dermacentor ni-
tens, que possui preferência 
de se fixar principalmente 
nas orelhas, narinas, crina 
e cauda, e Amblyomma ca-
jennense, conhecido como 
carrapato-estrela, rodoleiro, 
micuim vermelhinho, que 
se distribui por todo o corpo 
do animal, e está associado 
a doenças como babesioses 
em equinos (Babesia caballi 
e Theileria equi);
    O carrapato A. cajennense, 
mesmo preferindo os equi-
nos, parasita outras espé-
cies de animais, inclusive os 
humanos. Pode sobreviver 
vários meses na fase de vi-

O Dermarcentor nitens, o carrapato que atinge principalmente os equinos, prefere se fixar nas orelhas do animal

da livre e necessita de três 
hospedeiros para realizar 
seu ciclo de vida. Dessa for-
ma, possui capacidade de 
disseminar agentes causa-
dores de doenças como 
a Febre Maculosa 
Brasileira (FMB), 
que tem sido 
uma das zo-
onoses mais 
estudadas no 
Brasil.
   A FMB apre-
senta-se como 
doença infec-
ciosa aguda, de 
gravidade variável, 
determinada por Ricket-
tsia rickettsii e, pelo que se 
conhece até o momento, 
transmitida por carrapatos 

do gênero Ambyomma spp. 
A ecologia e a distribuição 
do carrapato vetor determi-
nam os principais aspectos 
epidemiológicos dessa en-

fermidade. 
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ralmente entre o terceiro e 
o quinto dia de doença, po-
dendo estar ausente em 15% 
a 20% dos pacientes, o que 
dificulta e retarda o diagnós-
tico. 
    Todas as espécies de ri-
quétsias do grupo da febre 
maculosa conhecidas até o 
momento mantêm seu ciclo 
de vida na natureza entre o 
carrapato vetor e algumas 
espécies de mamíferos sil-
vestres, chamados de hospe-
deiros amplificadores. Desta 
forma, o efeito amplificador 
que alguns hospedeiros sil-
vestres desempenham deve 
existir para assegurar a ma-
nutenção da bactéria na na-
tureza. 
    No Brasil, existem casos 
registrados de febre macu-
losa em vários estados, em 
especial na região Sudeste. 
Na região Centro-Oeste, em-
bora existam as condições 
ideais para circurculação do 
agente, somente em Mato 
Grosso do Sul foram identifi-
cadas bactérias do grupo da 
Febre Maculosa Brasileira 
infectando carrapatos das 
espécies A. Calcaratum e A. 
nodosum. Em ambos os ca-
sos identificou-se Rickettsia 
parkeri-like, que é patogêni-
ca para seres humanos e de-
termina sinais clínicos mais 
moderados.

(a segunda parte deste artigo será 
publicado na próxima edição)

avermelhadas até situações 
que podem levar à morte. 
Inicia-se geralmente de for-
ma abrupta, com manifesta-
ções inespecíficas tais como 
febre, mal-estar generaliza-
do, cefaleia, dor muscular 
e regiões avermelhadas. Os 
sinais e sintomas clínicos 
podem variar, dependendo 
do tipo de comprometimen-
to: gastrintestinal com náu-
sea, vômito, dor abdominal, 
diarreia e, eventualmente, 
comprometimento hepático 
com icterícia; manifestações 
renais causando impacto no 
sistema de excreção; pul-
monar com tosse e edema 
pulmonar. O exantema é o 
sinal mais importante da 
febre maculosa, aparece ge-
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