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RESUMO 

Os carrapatos são ectoparasitas hematófagos da classe Acari divididos em três 

famílias (Ixodidae, Argasidae e Nuttalliellidae) que estão presentes em todo o 

mundo e podem além de atuar como vetores de doenças, provocar dermatoses 

ou toxicoses (infecções que provocam alterações sistêmicas de leves a graves 

no hospedeiro) e paralisias que se não tratadas levam ao óbito ou deixam 

sequelas. Existem relatos de toxicoses leves e graves na América do Sul 

provocadas pelos genêros Ornithodoros e Amblyomma. Portanto, conhecer o 

perfil epidemiológico das toxicoses produzidas por carrapatos na América do Sul 

é essencial para compreender o impacto desse problema para saúde pública. 

Palavras-chave: carrapatos, toxicoses por carrapatos, dermatoses por 

carrapatos, paralisias por carrapatos, Ornithodoros, Amblyomma, toxicoses na 

América do Sul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Ticks are hematophagous ectoparasites of Acari class, divided into three families 

(Ixodidae, Argasidae and Nuttalliellidae) that are distributed all over the world and 

besides act as vectors of diseases can also cause dermatoses or toxicosis 

(infections that cause mild to severe systemic alterations in the host) and 

paralysis that, if untreated, lead to death or leave sequelae. There are reports of 

mild and severe toxicosis in South America caused by the genus Ornithodoros 

and Amblyomma. Therefore, knowing the epidemiological profile of toxicosis 

produced by ticks in South America is essential to understand the impact of this 

problem on public health. 

Key-words: ticks, tick toxicosis, tick dermatosis, tick paralysis, Ornithodoros, 

Amblyomma, toxicosis in South America. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Carrapatos  

Os carrapatos são artrópodes da classe Acari e famílias Ixodidae, 

Argasidae e Nuttalliellidae (uma única espécie), que possuem ampla distribuição 

mundial e cuja sobrevivência depende diretamente da hematofagia, sendo 

assim, parasitas de pequenos e grandes vertebrados (Sonenshine, D. E., & Roe, 

R. M. 2013). 

A família Ixodidae, contempla cerca de 650 espécies (McGinley-Smith & 

Tsao, 2003) e são chamados carrapatos duros por possuírem um escudo 

protetor que cobre parte ou toda a superfície ventral do corpo, e é menor nas 

fêmeas (Haddad Jr. et al.,2018).  

O ciclo de vida acontece com a muda de larva (6 patas) para ninfa (8 

patas) e finalmente para o carrapato adulto (8 patas). Durante a alimentação dos 

carrapatos duros, a expansão do corpo ocorre de forma mais lenta, em razão da 

cutícula rígida, o que aumenta o prazo de exposição do hospedeiro ao parasita 

(McGinley-Smith & Tsao, 2003).  

Grande parte dos carrapatos duros costumam ser encontrados em locais 

abertos, como matas, savanas, florestas ou escondidos sob pedras, fendas e 

areia (McGinley-Smith & Tsao, 2003). Apesar de serem parasitas de animais 

selvagens e domésticos podem acidentalmente parasitar humanos (Haddad Jr. 

et al.,2018). 

A família Argasidae, inclui cerca de 170 espécies, são chamados 

carrapatos moles pois são mais flexíveis (McGinley-Smith & Tsao, 2003) e não 

possuem o escudo protetor como os carrapatos duros (Haddad Jr. et al.,2018). 

O ciclo de vida é mais lento em comparação à família Ixodidae, com mais fases 

em ninfa.  São parasitas naturais de aves e preferem se abrigar em ninhos, tocas 

e cavernas (McGinley-Smith & Tsao, 2003).  

Os carrapatos encontram seus hospedeiros por meio de um sistema 

sensorial que identifica odores, temperatura, luz, vibração, presença de CO2, 

NH3 e ácido lático. A fixação pode ocorrer com o parasita indo até o hospedeiro 

ou se fixando no indivíduo que estiver de passagem pelo local onde o carrapato 

se encontra (McGinley-Smith & Tsao, 2003). 
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No total existem cerca de 850 espécies de carrapatos relatadas, sendo 

que 10% podem oferecer riscos à saúde humana (Jongejan, F., & UILENBERG, 

G. 2004) por serem potenciais vetores de patógenos e induzirem quadros de 

toxicoses em animais e humanos durante a alimentação (Dall’Agnol et al., 2019) 

mesmo enquanto larvas e ninfas. Casos de doenças transmitidas por carrapatos 

são relatados em áreas rurais, periurbanas e urbanas (de Oliveira, Stefan Vilges 

et al; 2018). 

 

Toxicoses 

Durante a obtenção de alimentos os carrapatos podem provocar 

dermatoses ou toxicoses, que consistem em uma síndrome não infecciosa 

caracterizada por alterações sistêmicas leves, moderadas ou graves no local de 

fixação do carrapato (Dall’Agnol et al., 2019). Os quadros se manifestam após 

inoculação de toxinas presentes nos componentes salivares (Ferreira, 2020, 

pg.280) ou presença de partes do aparelho bucal após remoção inadequada do 

parasita (Jongejan, F., & UILENBERG, G. 2004). 

Os sintomas podem durar por meses (Hoogstraal Harry, Gallagher 

MichaelD., 2003), o que contribui para que esses artrópodes caracterizem um 

risco à saúde humana e animal (Reck et al., 2013). A sintomatologia das 

toxicoses por carrapatos inclui dor local, coceira, e em casos mais severos 

podem ocorrer infecções secundárias, paralisia e óbito (de Oliveira et al.,2018).  

Fatores que podem contribuir para o agravamento de toxicoses são a 

hipersensibilidade e a reação imunológica dos indivíduos diante desses 

compostos,  peças bucais inoculadas e retidas por vezes inadequadamente, 

(Ferreira, 2020, pg.280), e a espécie envolvida na toxicose (de Oliveira et al., 

2019)  podendo acarretar casos mais severos, principalmente em animais (Reck 

et al., 2013).  

Há também evidências de hipersensibilidade em casos de recorrência do 

parasitismo (de Oliveira et al., 2018) onde os indivíduos podem apresentar 

irritação, erupção cutânea , prurido, febre, mal estar, dor de cabeça (Hoogstraal 

Harry, Gallagher MichaelD., 2003) podendo os sintomas evoluírem para um 

quadro clinico mais grave com a ocorrência de episódios frequentes, constituindo 

um importante problema de saúde pública pela distribuição cosmopolita que 

apresentam os carrapatos.   
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A fase aguda destes casos tem início com a penetração do aparelho 

bucal, fixação do carrapato, e inoculação da saliva (Haddad Jr. et al.,2018) que 

contém materiais anticoagulantes, possível efeito de anestesia local, substâncias 

destinadas a inibir a resposta imunológica do hospedeiro e toxinas que podem 

ser naturais do carrapato (de origem evolutiva, adaptação devido a hematofagia 

ou relacionadas ao ambiente) ou resultado da interação do carrapato com o 

hospedeiro (efeito da degradação do tecido)(Mans et al., 2004, p.108-109).  

Com a fixação do carrapato ou das ninfas, surgem pápulas eritematosas 

endurecidas, que podem apresentar vesículas centrais que não aparecem 

necessariamente no local da picada. Pode ocorrer ainda o surgimento de úlceras 

necróticas de diversos tamanhos no local da picada, relacionadas principalmente 

aos carrapatos moles, que podem ser reincidentes e provocar um quadro de 

“Arthur’s phenomenon” (McGinley-Smith & Tsao, 2003). 

Quando o carrapato é encontrado ainda fixado e removido 

incorretamente, a quebra do aparelho bucal pode gerar uma resposta 

imunológica ao corpo estranho, com surgimento de nódulo eritematoso. A 

infestação por ninfas causa um número muito maior de lesões comparada a 

infestação por carrapatos adultos (Haddad Jr. et al.,2018).  

Relatos de casos de toxicoses por carrapatos incluem ainda sintomas 

como paralisia, que está relacionada ao bloqueio neuromuscular por meio de 

toxinas secretadas durante o parasitismo (Haddad Jr. et al.,2018). Dessa forma 

podem surgir falta de coordenação, em casos graves insuficiência respiratória e 

óbito (Cabezas-Cruz; Valdés, 2014). 

Os números de toxicoses por carrapatos em humanos são subregistrados, 

sendo restritos a poucos relatos de casos, uma vez que muitos não buscam por 

assistência médica por caracterizarem quadros leves e aqueles casos que 

chegam as unidades de saúde são negligenciados ou tratados de forma 

inadequada uma vez que muitos profissionais desconhecem as características 

dos quadros por toxicoses (Reck et al., 2013). 

Na América do Sul sabe se que as espécies genêro Ornithodoros, como 

Ornithodoros brasiliensis, Ornithodoros rietcorreai, e do gênero Amblyomma são 

causadoras de toxicoses em humanos. Conhecer o perfil epidemiológico das 

toxicoses produzidas por carrapatos na América do Sul é essencial para 

compreender o impacto desse problema para saúde pública e se realizar a 
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prevenção de casos e o tratamento adequado afim de evitar casos graves 

(MANS, B. J., et al, 2008, 108-126). 

 

 

2. OBJETIVOS (GERAIS E ESPECÍFICOS)   

2.1 Objetivo Geral: 

Descrever o perfil epidemiológico das toxicoses, as principais espécies de 

carrapatos associadas a esses casos na América do Sul e as implicações para 

a saúde pública.  

 

2.2 Objetivos específicos:  

• Descrever o perfil epidemiológico dos quadros clínicos de toxicoses. 

• Descrever as principais manifestações clinicas nas toxicoses; 

• Investigar as principais espécies de carrapatos que provocam toxicoses. 

• Analisar os fatores eco epidemiológicos associados as toxicoses 

causadas por carrapatos.  

 

3. METODOLOGIA 

A busca de dados para formação do trabalho, seguiu o modelo de revisão 

sistemática da literatura, não considerando o tempo de publicação como critério 

(Galvão, T. F., Pansani, T. D. S. A., & Harrad, D. (2015). O levantamento de 

informações ocorreu entre abril e dezembro de 2021 nas bases de dados SciELO 

(Scientific Eletronic Library Online), PubMed e Lilacs (Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde). As pesquisas foram realizadas 

em inglês, português e espanhol, combinando os seguintes termos: Ticks 

toxicosis, Ticks dermatoses, South America, paralysis, Ornithodoros, 

Ornithodoros brasiliensis, Ornithodoros rietcorreai, Amblyomma maculatum, 

Amblyomma ovale. 

O problema que direcionou o trabalho e foi utilizado como filtro para os 

estudos encontrados foi “Qual o perfil epidemiológico das toxicoses na América 

do Sul?”, considerando ainda estudos epidemiológicos que continham 

informações sobre os quadros clínicos de toxicoses; relatos de casos e as 
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principais manifestações clínicas, a resposta imunológica; descrevendo as 

espécies de carrapatos envolvidas e os cenários ecoepidemiológicos 

relacionados.   

Durante a seleção, trabalhos que continham no título os termos relacionados 

(figura 1) foram selecionados para leitura de resumo. Artigos encontrados em 

todas as plataformas foram catalogados em planilha do Excel e após foram 

dispensadas duplicidades. Os textos foram lidos por completo e artigos de 

revisão e relacionados a outras áreas de cobertura foram utilizados apenas como 

material de apoio, materiais que não abordavam a pergunta de pesquisa foram 

desconsiderados para os resultados deste trabalho.  

 

Figura 1. Estratégia de busca e seleção de artigos para revisão sistemática. 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1 Dos artigos selecionados 

Dos 21 artigos selecionados para compor este trabalho, somente 7 artigos 

comtemplavam relatos de casos que foram utilizados para o levantamento dos 

resultados. Os artigos somaram no total 44 relatos de casos, onde 28 casos 

foram tratados de forma geral e com pouca informação epidemiológica, os 

demais casos tiveram relatos duplos ou individuais com detalhes acerca do 

parasitismo, sintomas e evolução.  
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4.2 Espécies de carrapatos associadas as toxicoses na América do Sul 

 

Os casos relatados no quadro 1 ocorreram em humanos na América do 

Sul e demonstram sintomatologias leves, moderadas e graves. As espécies 

associadas, de acordo com os relatos de casos, foram Amblyomma sp., 

Amblyomma cajennense, Ornithodoros brasiliensis, Ornithodoros rietcorreai e 

Ornithodoros spheniscus.  

Os carrapatos do gênero Amblyomma sp. são parasitas de animais 

domésticos e selvagens, e os principais carrapatos de importância médica no 

Brasil, onde são registradas cerca de trinta espécies do gênero (ALMEIDA et al., 

2012). O complexo Amblyomma cajennense, conhecido como carrapato-estrela, 

abrange seis espécies que antes eram todas denominadas Amblyomma 

cajennense (MARTINS et al., 2016) e ocorrem em pastagens de todo o Brasil, 

comuns em regiões tropicais (Haddad Jr. et al.,2018).  

 

 

 

 

Figura 2. Amblyomma sp. Fonte: (Oliveira and Faccini-Martinez 2019). 

  

Dentre essas espécies, na América do Sul temos Amblyomma cajennense 

stricto sensu, restrita a região amazônica, Amblyomma mixtum encontrada 

desde o ocidente do Equador ao Texas (América do Norte), Amblyomma 

interandinum que é encontrada nos vales do Peru,  Amblyomma sculptum é 

encontrada na Bolívia, Paraguai, Brasil e ao norte da Argentina, Amblyomma 

tonelliae está distribuída na Bolívia, Paraguai e regiões secas do norte argentino. 

Amblyomma patinoi que é encontrada no oriente do andes da Colombia 

(MARTINS et al., 2016). 
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Espécies de Amblyomma sp. que ocorrem no noroeste remoto da 

Argentina, na Província de Jujuy, além de provocar casos de toxicoses e 

paralisias, foram relacionadas a transmissão de casos autóctone de febre 

maculosa da montanha (Remondegui, C., 2012). 

 

 

 

Figura 3. Distribuição do complexo Amblyomma Cajennense na América do Sul. 

 

Carrapatos do gênero Ornithodoros sp. (Argasidae), são parasitas 

principalmente de aves e costumam ser encontrados em tocas e ninhos (de 

Oliveira, Stefan Vilges et al; 2018). Ao parasitar humanos podem provocar 

toxicoses e atuar como vetores de doenças (Reck et al., 2013). 

Ornithodoros brasiliensis ou carrapato “mouro”, até o momento, tem 

distribuição restrita a dois municípios do Rio Grande do Sul (São Francisco de 

Paula e Jaquirana) (Dall’Agnol et al., 2019). Ornithodoros rietcorreai são 

parasitas de roedores (Kerodon rupestris) e morcegos, encontrados em fissuras 

rochosas. O. rietcorreai são encontrados no bioma caatinga no nordeste 

brasileiro (de Oliveira, Stefan Vilges et al; 2018). Os Ornithodoros spheniscus 

são encontrados na costa do pacifico do Peru e na américa do sul em áreas 
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insulares do Chile central, local habitat de aves marinhas (LLANOS-SOTO et al., 

2020). 

 

Figura 4. Ornithodoros sp. Fonte: (Oliveira and Faccini-Martinez 2019). 

 

4.3 Relatos de casos e pontos convergentes 

 

Os casos relatados ocorreram em locais com as seguintes características: 

áreas rurais com pastagens, pântanos, rios, presença de capivaras e cavalos 

(ALMEIDA et al., 2012); fazendas com armazéns, abrigos para animais, 

incluindo cachorros, e porões (Reck et al., 2013); durante atividades turísticas 

próximas a cavernas (Dall’Agnol et al., 2019); durante pesquisa de campo em 

área infestada por carrapatos (Remondegui, C., 2012) durante pesquisa de 

campo próxima a ninhos de pinguins (LLANOS-SOTO et al., 2020) e em áreas 

urbanas (RAMOS et al., 2010) em casas com presença de áreas de ventilação, 

ninhos de pássaros e galinheiro. 

Os sintomas mais relatados foram: prurido, eritema, dor local, cicatrização 

lenta, mal-estar, cefaleia e parestesia. Características como a formação de 

pápulas eritematosas e crostas ocorreram tanto para as picadas de Amblyomma 

quanto para o parasitismo por Ornithodoros, contudo, segundo os relatos, as 

lesões causadas pelo gênero Ornithodoros foram persistentes com a 

cicatrização levando de uma a oito semanas (Dall’Agnol et al., 2019).  Em 

contraponto, os casos de paralisia foram mais presentes em relatos relacionados 

ao gênero Amblyomma (Remondegui, C., 2012).  

Outros sintomas relatados com menor frequência foram: febre, fraqueza, 

edema de membros, visão turva e/ou dupla, dificuldades motoras, paralisia, 
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necrose, náusea, tontura, sudorese, dor abdominal e artomialgia. A recuperação 

dos pacientes em alguns casos contou com terapia medicamentosa, uso de 

antimicrobianos, corticoides e antialérgicos (Reck et al., 2013) e os demais casos 

obtiveram recuperação a partir da remoção do carrapato (Remondegui, C., 

2012).  

 

Quadro 1. Relatos de casos de toxicoses e paralisias por carrapatos na América 

do Sul. 

Espécie Relato de 
caso 

Sintomas Tratamento Local Referência 

Amblyom
ma 

cajennens
e 

Mulher (40) 
apresentou 
sintomas 4 
dias após o 
contato com 
carrapatos. 

Cefaleia, 

dormência 

facial, 

tontura e 

mal-estar, 

febre, 

formação de 

crosta no 

local da 

lesão. 

Paralisia de 

Bell no lado 

direito. 

A paciente 

de 

recuperou 

no 4° dia 

após a 

remoção do 

carrapato. 

 

Não há relato 
sobre o 

tratamento 
realizado na 
paciente no 

artigo. 

Área 
infestada 

por 
carrapatos 

na 
Província 
de Jujuy. 

(1994) 
 

Devido a 
região e 

suas 
característic

as, é 
provável o 

envolviment
o da 

espécie 
Amblyomm
a tonelliae, 
contudo a 
espécie 

Amblyomm
a sculptum 

também 
pode 

ocorrer na 
região, 

apesar da 
Amblyomm

a 
cajennense 

ter sido 
relacionada 
pelo autor 

REMONDEGUI, 
Carlos. Tick 

paralysis cases in 
Argentina. Revist
a da Sociedade 

Brasileira de 
Medicina 

Tropical, v. 45, 
n. 4, p. 533-534, 

ago. 2012. 

Amblyom
ma 

cajennens
e 

Mulher (41) 
apresentou 
sintomas 5 
dias após o 
contato e 

remoção de 
carrapatos 
no corpo. 

Instabilidade 

na marcha, 

incapacidad

e de 

caminhar e 

dirigir, 

Não há relato 
sobre o 

tratamento 
realizado na 
paciente no 

artigo. 

Área 
infestada 

por 
carrapatos 

na 
Província 
de Jujuy. 

(1994) 
 

REMONDEGUI, 
Carlos. Tick 

paralysis cases in 
Argentina. Revist
a da Sociedade 

Brasileira de 
Medicina 

Tropical, v. 45, 
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mal-estar 

grave, 

artromialgia

s, cefaleia, 

redução 

auditiva, 

visão turva 

e visão 

duplicada, 

danos no 

sexto e 

oitavo 

nervos 

cranianos. 

A paciente 

se 

recuperou 

20 dias 

após o início 

dos 

sintomas. 

Devido a 
região e 

suas 
característic

as, é 
provável o 

envolviment
o da 

espécie 
Amblyomm
a tonelliae, 
contudo a 
espécie 

Amblyomm
a sculptum 

também 
pode 

ocorrer na 
região, 

apesar da 
Amblyomm

a 
cajennense 

ter sido 
relacionada 
pelo autor. 

n. 4, p. 533-534, 
ago. 2012. 

Amblyom
ma 

cajennens
e 

 Paciente 
encontrou 
algumas 

lesões com 
presenças 
de larvas 4 
dias após 

avistar 
carrapatos 
em área 
rural com 

presença de 
cavalos e 
capivaras. 

O teste para 
febre 

maculosa 
da 

montanha e 
cultura para 
Rickettsia 

foram 
negativos. 

Uma 
tomografia 
realizada 

demonstrou 
sinusite 
etmoidal 

Fraqueza 

nos 

membros 

superiores e 

inferiores 

com 

dificuldade 

de 

locomoção 

e segurar 

objetos. 

Dormência 

nas pontas 

dos dedos, 

olhos 

embaçados 

e dificuldade 

em abrir os 

olhos, febre, 

Penincilina e 
Doxiciclina. 

(havia 
suspeita de 

febre 
maculosa da 
montanha ou 
leptospirose). 

 

Área rural 
em Araxá, 

Minas 
Gerais, 
Brasil. 

Maio, 2005. 
 

Devido a 
região, é 

provável o 
envolviment

o da 
espécie 

Amblyomm
a sculptum 
(MARTINS 
et al,, 2016) 
apesar da 
espécie 

Amblyomm
a 

cajennense 
ter sido 

relacionada 
pelo autor. 

ALMEIDA, 
RAMB et al. The 

first reported 
case of human 
tick paralysis in 
Brazil: a new 

induction pattern 
by immature 

stages. Journal 
of Venomous 
Animals and 

Toxins including 
Tropical 

Diseases, v. 18, 
n. 4, p. 459-461, 

2012. 
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bilateral 
com demais 

exames 
normalizado

s. 

pápulas 

eritematosa

s 

pruriginosas 

nas pernas 

e no 

abdômen 

(devido a 

infestação), 

leve 

pálpebras 

caídas e 

sinais vitais 

normais.  

Após o 

surgimento 

desses 

sintomas foi 

encontrada 

uma última 

ninfa 

associada 

ao gênero 

Amblyomma 

cajennense, 

devido ao 

local e 

estação do 

ano, na 

região 

femoral do 

paciente 

que foi 

removida. O 

paciente 

necessitou 

ser 

internado na 

unidade de 

terapia 



19 
 

intensiva 

ainda com 

disfagia, 

redução de 

reflexos e 

força do 

lado 

esquerdo e 

olhos caídos 

que 

voltaram ao 

normal após 

seis horas 

da remoção 

da ninfa. Em 

poucas 

horas 

apresentou 

suor 

excessivo, 

gastralgia, 

náuseas, e 

no segundo 

dia, tosse 

seca, 

fraqueza 

muscular, 

visão turva, 

pstose 

bilateral 

grave, 

cefaleia e 

disfagia. 

letargia, 

ataxia e 

dificuldade 

em se 

comunicar. 

O paciente 

se 
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recuperou 

no período 

de 48 horas. 

Amblyom

ma 

A paciente 
apresentou 
lesões nas 
pernas e 
nos pés 
onde foi 

encontrado 
um   

carrapato 
no centro de 

uma das 
lesões. 

Presença de 
diversas 
lesões 

circulares e 
hiperemia 

nas pernas 
e pés. 

Não há relato 
sobre o 

tratamento 
realizado na 
paciente no 

artigo. 

Recife, 
Pernambuc

o, Brasil. 
Maio, 2009. 

RAMOS, Rafael 
Antonio do 

Nascimento et al. 
Parasitismo em 

humano por 
Amblyomma sp 

(Acari: Ixodidae), 
na cidade de 

Recife, estado de 
Pernambuco. Re

vista da 
Sociedade 

Brasileira de 
Medicina 

Tropical, v. 43, 
n. 5, p. 594-595, 

out. 2010. 

Ornithodo

ros 

brasiliensi

s 

O artigo 

relata casos 

de 28 

pacientes 

parasitados 

num 

período de 

dez anos ou 

mais, com a 

concentraçã

o de casos 

maior nos 

anos 

recentes ao 

período do 

estudo 

(2013). Os 

pacientes 

foram 

parasitados 

em área 

rural 

enquanto 

andavam 

descalços 

em 

Os 

pacientes 

relataram 

prurido, 

lesão de 

cicatrização 

lenta 

no local da 

picada, 

edema, 

eritema e 

erupção 

cutânea. 

Alguns 

relataram 

edema de 

membros, 

mal-estar e 

dor de 

cabeça. 

E em alguns 

casos, 

febre, 

dispneia e 

desconforto 

prolongado. 

Somente 10 
dos 28 

pacientes 
procuraram 

ajuda médica, 
e quatro 

necessitaram 
internação. Os 

pacientes 
relataram que 
foram alguns 
casos foram 

tratados como 
alergia e 

alguns com 
antimicrobiano

s para 
prevenção de 

infecção 
potencial. 

Os casos 
acontecera
m em áreas 

rurais, 
próximas 

aos 
municípios 

de São 
Francisco 
de Paula e 
Jaquirana, 
Rio Grande 

do Sul, 
Brasil. 

RECK, José et al. 
Epidemiology of 

Ornithodoros 
brasiliensis 

(mouro tick) in 
the southern 

Brazilian 
highlands and the 

description of 
human and 

animal 
retrospective 
cases of tick 

parasitism. Ticks 
and Tick-borne 
Diseases, v. 4, 

n. 1-2, 2013. 
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fazendas ou 

em porões, 

sentados ou 

deitados no 

chão de 

casas e 

locais de 

armazenar 

materiais. 

Os sintomas 

relatados 

variaram 

entre 3 dias 

e 4 

semanas 

após a 

picada com 

os sintomas 

locais mais 

graves e 

mais 

frequentes 

em relação 

aos 

distúrbios 

sistêmicos. 

Ornithodo
ros 

rietcorreai 

Homem (36) 
apresentou 
4 quadros 

de 
parasitismo 

(março, 
junho, julho 
e agosto de 

2017), 
sendo o 4° 

mais severo 
(peito) e 

necessitand
o 

atendimento 
médico. O 
episódio 

aconteceu 
enquanto o 
indivíduo 
dormia na 

cama. 
Aparenteme

nte o 
acesso pela 

área de 
ventilação. 

Dor intensa 
com 

duração de 
2 dias, 

parestesia, 
prurido e 

vermelhidão 
no local da 

picada por 3 
dias. Foi 
liberado 

para 
tratamento 
em casa e 

relatou 
lesão 

persistente 
e 

vermelhidão 
por uma 
semana 
após a 
picada. 

O paciente fez 

tratamento 

com: 

• 2 mL de 

prometazi

na 

• 25 mg/mL 

de 

cloridrato 

intramusc

ular. 

• 100 mg de 

hidrocortis

ona 

diluídos 

em 

solução 

salinam 

0,9%. 

• 100ml 

solução 

em 

volume 

Área 

Urbana. 

(Carrapatos 

foram 

encontrado

s no quarto 

e corredor 

próximo ao 

quarto.) 

Russas, 

Ceará, 

Brasil. 

 

DE OLIVEIRA, 
Stefan Vilges et 

al. Human 
parasitism and 

toxicosis by 
Ornithodoros 

rietcorreai (Acari: 
Argasidae) in an 

urban area of 
Northeastern 

Brazil. Ticks and 
Tick-borne 

Diseases, v. 9, 
n. 6, p. 1494-

1498, set. 2018. 
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intravenos

o. 

Ficou em 
observação 

por duas 
horas e 

recebeu alta 
médica para 

continuar 
tratamento em 

casa com 
cloridrato de 

hidroxizina 25 
mg, 8/8 h, 

durante dez 
dias. 

Ornithodo
ros 

rietcorreai 

Homem (26) 
apresentou 

dois 
episódios 
(setembro 

2017), 
braço, 

abdômen e 
o segundo 
no peito. O 

episódio 
aconteceu 
enquanto o 
indivíduo 
dormia na 

cama. 
Aparenteme

nte o 
acesso pela 

área de 
ventilação. 

Picada 

dolorosa e 

lesão 

persistente 

por 7 dias. 

Não há relato 
sobre o 

tratamento 
realizado na 
paciente no 

artigo. 

Área 

Urbana. 

Russas, 

Ceará, 

Brasil. 

 

DE OLIVEIRA, 
Stefan Vilges et 

al. Human 
parasitism and 

toxicosis by 
Ornithodoros 

rietcorreai (Acari: 
Argasidae) in an 

urban area of 
Northeastern 

Brazil. Ticks and 
Tick-borne 

Diseases, v. 9, 
n. 6, p. 1494-

1498, set. 2018. 

Ornithodo
ros 

rietcorreai 

Mulher (23) 
apresentou 
um episódio 

em 
setembro de 

2017, na 
perna. Área 
Urbarna. O 

episódio 
aconteceu 
enquanto o 
indivíduo 
dormia na 

cama. 
Aparenteme

nte o 
acesso pela 

área de 
ventilação. 

Picada 
dolorosa e 

lesão 
persistente 

(7 dias). 

Não há relato 
sobre o 

tratamento 
realizado na 
paciente no 

artigo. 

Área 

Urbana. 

Russas, 

Ceará, 

Brasil. 

 

DE OLIVEIRA, 
Stefan Vilges et 

al. Human 
parasitism and 

toxicosis by 
Ornithodoros 

rietcorreai (Acari: 
Argasidae) in an 

urban area of 
Northeastern 

Brazil. Ticks and 
Tick-borne 

Diseases, v. 9, 
n. 6, p. 1494-

1498, set. 2018. 

Ornithodo
ros 

Durante 
uma 

pesquisa de 

Lesões de 
pele nos 
punhos, 

Não há relato 
sobre o 

tratamento 

Ilha Pan de 

Azúcar 

LLANOS-SOTO, 
Sebastián et al. 
Human toxicosis 
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spheniscu
s 

campo em 
maio de 

2018, dois 
indivíduos 

apresentara
m 

parasitismo 
por 

carrapatos. 

tornozelos e 
panturrilha. 
A evolução 
das lesões 

foi 
registrada 
por fotos, 

demonstran
do a 

formação de 
uma pápula 
que rompeu 

e evoluiu 
para 

formação de 
crosta. A 
lesão foi 
removida 

cirurgicame
nte no 

sétimo dia e 
uma análise 
histopatológi

ca 
inflamação 

mista 
perivascular 
e intersticial 
e necrose 
superficial 
da pele. 

realizado na 
paciente no 

artigo. 

Parque 

nacional 

homônimo 

no norte do 

Chile. 

 

caused by the 
tick Ornithodoros 
spheniscus in a 
Chilean national 

park. Travel 
Medicine and 

Infectious 
Disease, v. 37, 
p. 101811, set. 

2020. 

Ornithodo
ros 

brasiliensi
s 

Homem (48) 
relata ter 

sido picado 
cerca de 50 

vezes 
durante a 

noite. 

Prurido e 

formação de 

bolhas nos 

locais das 

picadas. 

Procurou 

ajuda 

médica no 

município e 

iniciou o 

tratamento, 

relatando 

recuperação 

completa 

após duas 

semanas. 

O tratamento 

foi realizado 

com o uso 

tópico de 

creme de 

dipropionato 

de 

betametasona

. 

Caxias do 

Sul, Rio 

Grande do 

Sul. Os 

viajantes 

passaram a 

noite em 

tendas 

posicionada

s na 

entrada de 

uma 

caverna 

próxima a 

uma 

cachoeira 

que é uma 

atração 

DALL’AGNOL, 

Bruno et al. 

Clinical Findings 

Associated with 

Ornithodoros 

brasiliensis Tick 

Parasitism in 

Travelers, 

Southern 

Brazil. Wildernes

s & 

Environmental 

Medicine, v. 30, 

n. 4, p. 437-440, 

dez. 2019. 
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turística do 

local. 

Ornithodo
ros 

brasiliensi
s 

Mãe (49) e 
filha (19) 

foram 
picadas por 
cerca de 20 
carrapatos 
nos pés, 
pernas, 
mãos, 

braços e 
pescoço. 

Prurido 

intenso, 

eritema, 

edema e 

bolhas nos 

locais da 

picada. 

Procuraram 

atenção 

médica 4 

semanas 

após pois 

não houve 

melhora no 

quadro.  

As 

pacientes 

relataram 

buscar 

atendimento 

médico 

várias vezes 
devido a 

persistência 
dos 

sintomas. 

Não há relato 
sobre o 

tratamento 
realizado na 
paciente no 

artigo. 

Caxias do 

Sul, Rio 

Grande do 

Sul. Os 

viajantes 

passaram a 

noite em 

tendas 

posicionada

s na 

entrada de 
uma 

caverna 
próxima a 

uma 
cachoeira 
que é uma 

atração 
turística do 

local. 

DALL’AGNOL, 
Bruno et al. 

Clinical Findings 
Associated with 

Ornithodoros 
brasiliensis Tick 

Parasitism in 
Travelers, 
Southern 

Brazil. Wildernes
s & 

Environmental 
Medicine, v. 30, 
n. 4, p. 437-440, 

dez. 2019. 

Ornithodo
ros 

brasiliensi
s 

Homem (31) 

foi 

parasitado 

por 6 

carrapatos e 

a mulher 

(28 anos) 

foi picada 
por 3, 

ambos nas 
mãos, 

abdômen e 
pescoço. 

A mulher 

relatou 

prurido 

intenso, 

eritema e 

hematomas 

nos locais 

da picada 

começando 

2 dias após 

a picada e 

durando 

cerca de 8 

semanas. 

O tratamento 

foi feito com 

uso de 

medicamentos 

sistêmicos e 

terapia 

antimicrobiana 

por 6 dias. 

Caxias do 

Sul, Rio 

Grande do 

Sul. Os 

viajantes 

passaram a 

noite em 

tendas 

posicionada

s na 

entrada de 
uma 

caverna 
próxima a 

uma 
cachoeira 

DALL’AGNOL, 
Bruno et al. 

Clinical Findings 
Associated with 

Ornithodoros 
brasiliensis Tick 

Parasitism in 
Travelers, 
Southern 

Brazil. Wildernes
s & 

Environmental 
Medicine, v. 30, 
n. 4, p. 437-440, 

dez. 2019. 
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Seu marido 

notou a 

formação de 

bolhas e 

perda de 

sensibilidad

e ao redor 

do local da 

picada, 

cerca de 4 

dias após as 

picadas de 

carrapatos, 

com 

sintomas 

desaparece

ndo após 

7 semanas. 

que é uma 
atração 

turística do 
local. 

Ornithodo
ros 

brasiliensi
s 

Homem (51) 
foi picado 

por cerca de 
35 

carrapatos. 

Contusões 
dolorosas 
em volta 

das picadas 
de 

carrapatos 
que 

duraram por 
4 semanas 

desde o 
episódio de 
parasitismo. 

Não há relato 
sobre o 

tratamento 
realizado na 
paciente no 

artigo. 

Caxias do 

Sul, Rio 

Grande do 

Sul. Os 

viajantes 

passaram a 

noite em 

tendas 

posicionada

s na 

entrada de 
uma 

caverna 
próxima a 

uma 
cachoeira 
que é uma 

atração 
turística do 

local. 

DALL’AGNOL, 
Bruno et al. 

Clinical Findings 
Associated with 

Ornithodoros 
brasiliensis Tick 

Parasitism in 
Travelers, 
Southern 

Brazil. Wildernes
s & 

Environmental 
Medicine, v. 30, 
n. 4, p. 437-440, 

dez. 2019. 

Ornithodo
ros 

brasiliensi
s 

Homem (18) 

foi picado 

por 3 

carrapatos 

Não houve 
relato de 
sintomas 

associados 
as picadas. 

Não há relato 
sobre o 

tratamento 
realizado na 
paciente no 

artigo. 

Caxias do 

Sul, Rio 

Grande do 

Sul. Os 

viajantes 

DALL’AGNOL, 
Bruno et al. 

Clinical Findings 
Associated with 

Ornithodoros 
brasiliensis Tick 

Parasitism in 
Travelers, 
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no tronco e 

pescoço. 

 

passaram a 

noite em 

tendas 

posicionada

s na 

entrada de 
uma 

caverna 
próxima a 

uma 
cachoeira 
que é uma 

atração 
turística do 

local. 

Southern 
Brazil. Wildernes

s & 
Environmental 
Medicine, v. 30, 
n. 4, p. 437-440, 

dez. 2019. 

 

 

5. DISCUSSÃO 

As toxicoses e paralisias por carrapatos são de diagnóstico essencialmente 

clínico como os diagnósticos de febre reumática e doença de Kawasaki 

(Remondegui, C., 2012). Na ausência do parasita as manifestações 

dermatológicas são essenciais para a conclusão do quadro (McGinley-Smith & 

Tsao, 2003).  

Em alguns casos de paralisia, parâmetros adicionais avaliados através de 

hemograma, velocidade de hemossedimentação, análises bioquímicas, 

demonstram resultados normais, não interferindo ou contribuindo para o 

diagnóstico (Remondegui, C., 2012, ALMEIDA et al., 2012). Testes sorológicos 

para leptospirose, febre maculosa da montanha, dengue, sífilis e culturas de 

bactérias e Rickettsia, podem ser feitos para descartar diagnósticos falhos e 

coinfecções (ALMEIDA et al., 2012). 

No relato de caso de De Oliveira, et al (2018, p. 1946), o paciente apresentou 

um agravo na sintomatologia no quarto episódio de parasitismo, levantando a 

hipótese de que a exposição recorrente aos parasitas pode ocasionar uma 

hipersensibilidade e agravo no quadro sintomatológico do hospedeiro. 

Relatos de pacientes que necessitaram de acompanhamento médico diversas 

vezes por persistência dos sintomas após o primeiro profissional afirmar que as 

picadas não configuram motivo de preocupação (Dall’Agnol et al., 2019), 

evidenciam a falha no diagnóstico e tratamento das toxicoses.   
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As toxicoses por carrapatos podem ser prejudiciais a longo prazo (Dall’Agnol 

et al., 2019), assim como as manifestações graves, como paralisias que embora 

não sejam frequentemente relatadas, configuram risco à vida humana se não 

diagnosticadas a tempo (de Oliveira, Stefan Vilges et al; 2018).  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A distribuição de carrapatos em áreas rurais e urbanas, a hipersensibilidade 

em casos de repetição do parasitismo (de Oliveira, Stefan Vilges et al; 2018) e 

doenças, toxicoses e paralisias sendo negligenciadas e sub diagnosticadas 

(LLANOS-SOTO et al., 2020) podem configurar um problema de saúde pública.  

Desse modo, é fundamental que profissionais envolvidos no diagnóstico e 

tratamento tenham o conhecimento para receber e orientar os pacientes, bem 

como os profissionais envolvidos na entomologia e epidemiologia, considerem 

esse fator de risco para as populações que habitam áreas com presença desses 

parasitas e atuem para a redução de novos casos.  
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