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INTRODUÇÃO

Os carrapatos são artrópodes parasitos, 
transmissores de agentes patogênicos que causam 
doenças a humanos e animais. No Brasil, o cão 
doméstico é hospedeiro para várias espécies de 
carrapatos. Rhipicephalus sanguineus,é a principal 
espécie que parasita o cão doméstico nos centros 
urbanos e cidades localizadas na zona rural. Nas 
cidades localizadas nas zonas rurais e próximas 
a florestas, varias espécies de Amblyomma, com 
destaque para A. ovale e A.aureolatum também 
parasitam o cão.

MATERIAL E MÉTODOS

A área de Proteção Ambiental de Palmares – APA 
Palmares localiza-se no município de Paty do 
Alferes-RJ, na coordenada centróide 22°27’22” 
S e 43°24’27” W. A cobertura vegetal consiste 
principalmente de floresta secundária em vários 
estágios sucessionais. Os moradores e proprietários 
de um grande número de sítios frequentados nos 
finais de semana e feriados prolongados, possuem 
cães, que adentram frequentemente a floresta 
conservada no entorno das habitações. Como 
parte de um projeto científico com o objetivo 
de avaliar a relação carrapatos-cães nesta APA, 
foram feitas, até o presente, três campanhas ao 
local de pesquisa nos meses de janeiro, fevereiro 
e março de 2019 e cada campanha durou três dias. 
Os carrapatos foram coletados manualmente com 
a ajuda de pinças após contenção dos cães por 
mordaça, procedimento padrão para cães dóceis 
e durante a inspeção detalhada dos hospedeiros. 
As coletas nos hospedeiros são complementadas 
com coletas dos estágios de vida livre, realizadas 
nos mesmos locais e através da técnica de arrasto 
descrita no Manual de Vigilância Acarológica da 
Superintendência de Controle de Endemias/SP 

(VIEIRA et al., 2004). Os carrapatos coletados 
foram conservados em álcool isopropílico e 
transportados ao Laboratório de Acarologia 
Veterinária do Departamento de Parasitologia 
Animal da UFRRJ, onde foram identificados com 
o uso de chaves dicotômicas específicas (Barros-
Battesti et al. 2006).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante o período de pesquisa foram examinados 
119 cães e desses, 38 (31,9%) estavam parasitados. 
Coletou-se 73 carrapatos; 32 (43,8%) da espécie 
Amblyomma aureolatum, sendo 16 fêmeas (50%) 
e 16 machos (50%); 40 (54,8%) da espécie 
Rhipicephalus sanguineus, 22 fêmeas (55%), 
17 machos (42,5%), e 1 ninfa (2,5%); e uma 
fêmea de Amblyomma ovale. Ambas espécies, A. 
aureolatum e A. ovale são parasitos comuns de 
mamíferos silvestres. A primeira tem preferência 
por canídeos silvestres enquanto a segunda, por 
felídeos silvestres ( Guglielmone et al. 2003). Os 
cães parasitados por A.aureolatum, são aqueles 
que adentram frequentemente a floresta, enquanto 
que R. sanguineus, parasito comum de cães 
domésticos, foi coletado em cães que permanecem 
em seus domicílios.
Conclusão
Os resultados obtidos, embora preliminares, 
indicam que os cães que adentram a floresta 
adjacente a seus domicílios, correm o risco de 
serem infestados por espécies de carrapatos 
parasitos naturais de animais silvestres.
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