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O Brasil apresenta uma grande variedade de ambientes naturais e os praticantes de canicross 

procuram justamente estes lugares que integram natureza, trail run e cães. Os benefícios 

relacionados ao esporte são inúmeros, como a manutenção de uma vida saudável tanto para o 

atleta como para o cão, melhor relacionamento da dupla e entretenimento. Contudo, devido ao 

acesso da dupla para o interior destas áreas verdes e mesmo a interação dos cães durante os 

treinos e corridas podem propiciar um maior contato com os carrapatos e consequentemente 

suas zoonoses.  

 
Para podermos nos prevenir desses parasitas, precisamos conhecer as suas características 
biológicas e diversidade de espécies. O ciclo-de-vida dos carrapatos, independentemente da 
espécie, possui três estágios: larva, ninfa e adulto. O ato de se alimentar de sangue 
(hematofagia) ocorre necessariamente em todos os estágios e a muda (ou ecdise), processo pelo 
qual a proteção externa (exoesqueleto) é substituída com a finalidade de permitir o crescimento 
do corpo, ocorre na maioria das espécies fora do corpo do hospedeiro, ou seja no ambiente 
(solo, frestas, etc). Portanto em cada fase da vida o carrapato precisa se desprender do 
hospedeiro, cair no solo, se diferenciar no estágio seguinte e novamente subir no hospedeiro. 
Por isso, as trilhas são locais ideais para que os carrapatos encontrem um hospedeiro em 
potêncial, mesmo que acidentalmente a DUPLA DE CANICROSS. Esse comportamento favorece 
a disseminação de doenças (zoonoses) entre diferentes hospedeiros, como por exemplo: Febre 
Maculosa e Erliquiose Canina.  

 
As larvas (micuins) são caracterizadas por apresentarem 3 pares de pernas, enquanto que as 
ninfas e adultos apresentam 4 pares de pernas. Os adultos são diferenciados das ninfas por 
apresentarem próximo às pernas uma abertura na fase mediano-ventral denominada de 
abertura genital, já que apenas nesta fase eles estão aptos a se reproduzir. Os carrapatos 
machos adultos são identificados por possuírem o escudo protegendo totalmente a superfície 
dorsal do animal e na fêmea este escudo protege parcialmente a superfície dorsal, aparecendo 
apenas no primeiro terço do corpo.  

 
 

CARRAPATOS ENCONTRADOS EM TRILHAS 

O gênero Amblyomma compreende os carrapatos que parasitam diferentes animais silvestres 

nativos. Podem ser encontrados em cães que vivem ou frequentam áreas de mata ou áreas 

rurais e suburbanas. Estes carrapatos possuem hábito de tocaia, ou seja, quando estão prontos 



para se alimentar vão para a ponta da vegetação com a finalidade de se fixar no hospedeiro. A 

dupla que frequenta este tipo de ambiente pode ser parasitada acidentalmente por estes 

carrapatos. Nos terrenos baldios e parques de ambientes urbanos é possível encontrar algumas 

espécies destes carrapatos, como por exemplo: Amblyomma aureolatum e Amblyomma 

sculptum (pertencente ao complexo Amblyomma cajennense). Outras espécies foram 

encontradas parasitando cães como Amblyomma ovale, Amblyomma brasiliense e Amblyomma 

tigrinum. 

No meio rural o carrapato Amblyomma sculptum é um dos principais parasitas externos 

(ectoparasitas) de cavalos para todos estágios (larva, ninfa e adulto). Em relação à saúde-

pública, esta espécie é o principal parasita de humanos no Sudeste e Centro-Oeste brasileiro e 

o principal vetor da Febre Maculosa, doença severa, altamente letal, causada pela bactéria 

Rickettsia rickettsii, já registrada nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e 

Espírito Santo. Os cães também podem ser acometidos por essa bactéria.  

 

Foto 01: Cães praticando CANICROSS em trilha – Parque Cemucam / Cotia, SP 

 

 

CARRAPATO-VERMELHO-DO-CÃO (Complexo Rhipicephalus sanguineus) 

Pesquisas científicas recentes relatam evidências morfológicas, biológicas, ecológicas e 

moleculares que são encontradas pelo menos duas espécies distintas que vêm sendo tratadas 

como R. sanguineus nas Américas, uma associada a regiões tropicais e subtropicais e outra 

associada a regiões mais temperadas, com diferente relação com o agente causal da Erliquiose 

Canina. Estes carrapatos de origem na região Afrotropical conseguiram se estabelecer nas 

Américas junto com os animais domésticos na época da colonização e são parasitas primários 

de cães. Atualmente são encontrados em todas as regiões zoogeográficas do mundo, sendo 



vetores naturais das doenças Babesiose canina e Erliquiose canina, causadas respectivamente 

pelas bactérias Babesia canis e Ehrlichia canis. No ambiente urbano esses carrapatos 

conseguiram se adaptar perfeitamente, utilizando-se de frestas de muros, canis, casinhas e 

buracos em paredes para abrigar as fases não-parasitárias.   

Uma grande concentração de cães em uma mesma área e a interação destes animais , 

como nas provas e eventos de CANICROSS, favorece o parasitismo e transmissão de doenças. 

Vale ressaltar que este carrapato não transmite doença ao Homem.  

 

 

Foto 02: Adulto de Rhipicephalus sanguineus 

(Fonte:http://www.icb.usp.br/~marcelcp/Imagens/carr21.jpg) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para diminuir o risco de contato com as diferentes espécies de carrapato, o atleta deve tomar 

algumas precauções durantes estes percursos para a sua própria segurança e do parceiro canino, 

como por exemplo: 

 
Recomendações para carrapatos fixados à pele 
 

 utilização de meias de cano alto; 

 utilização de coleiras e produtos carrapaticida de forma rotineira; 

 uso de repelentes para insetos pelo atleta, mesmo que ainda não há estudos que 

demonstrem a efetividade de uso de repelentes para carrapatos; 

 não deixar o cão fora da guia, correndo livre pelo mato e sem controle do condutor; 



 vistoria detalhada no seu corpo e do animal (inclusive entre os dedos e no interior do 
pavilhão auditivo), antes e após o canicross; 

 Verificar a presença da forma imatura do carrapato (micuim), pois seu tamanho 
bastante reduzido é de difícil visualização. 

 Procure correr em gramado ou áreas com vegetação rente ao solo e com o capim baixo; 

 Evite áreas com a presença de animais de fazenda, principalmente pastos de cavalos e 
bois; 

 Evite áreas habitadas por capivaras e outros animais silvestres, inclusive com risco de 
acidentes com animais peçonhentos. 

 
Recomendações para carrapatos fixados à pele 
 

 Tomar banho quente utilizando bucha vegetal sempre que possível; 

 Fazer uso de uma pinça, quando possível, procurando remover carrapatos ou micuins 
com pequenas torções; 

 Não espremer o carrapato com as unhas, evitando assim a contaminação; 

 Na tentativa de removê-los, não encostar objetos aquecidos como fósforos, cigarro ou 
agulhas; 

 Procurar o serviço médico caso tenha algum sintoma (febre alta, dor de cabeça, 
aparecimento de pontinhos avermelhados na palma das mãos e sola dos pés, dores no 
corpo, costas e barriga da perna). Lembrar aos profissionais de saúde – auxiliar, 
enfermeiro ou médico – que foi parasitado por carrapato, pois isto pode facilitar o 
rápido diagnóstico para a febre maculosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


