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Comunicação/Communication
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RESUMO
Introdução: Os ixodídeos pertencentes ao gênero Amblyomma são 
encontrados no Brasil, sendo de grande importância em Saúde Pública por 
representarem risco na transmissão de patógenos. Métodos: Este trabalho 
relata um caso de parasitismo em humano por Amblyomma sp, ocorrido na 
Cidade de Recife, Pernambuco. Resultados: O parasitismo foi observado 
em uma senhora onde os ectoparasitos encontravam-se fixados em suas 
pernas e pés. Conclusões: Este tipo de achado é incomum e constitui o 
primeiro relato do parasitismo em humano por Amblyomma sp, no Estado 
de Pernambuco.
Palavras-chaves: Carrapato. Parasitismo. Pernambuco.

ABSTRACT
Introduction: The Amblyomma genus is widely distribution in Brazil and is 
important regarding the public health risk represented by the transmission 
of pathogens. Methods: This paper reports a case of parasitism in humans 
by Amblyomma sp that occurred in the City of Recife, State of Pernambuco. 
Results: Parasitism was observed in a woman where the ticks were attached 
to her legs and feet. Conclusions: This finding is unusual and is the first 
report of parasitism in humans by Amblyomma sp in State of Pernambuco.
Key-words: Ticks. Parasitism. Pernambuco.

Os carrapatos pertencentes ao gênero Amblyomma são 
ectoparasitos cosmopolitas heteroxenos que parasitam uma grande 
variedade de animais1, sendo encontrado no Brasil 33 espécies2. 
Devido sua baixa especificidade, assume importante papel na 
transmissão de agentes patogênicos entre os animais e o homem3. 

Algumas espécies de carrapatos tem sido descritos parasitando 
humanos4, em se tratando de espécies do gênero Amblyomma sp este 
fato ocorre, principalmente em pessoas que participam de caminhadas 
por matas e campos5. Dentre os ixodídeos, este gênero é considerado 
o principal transmissor de doenças aos humanos, apresentando desta 
forma relevante importância em Saúde Pública.

O objetivo do presente trabalho é relatar um caso de parasitismo 
em humano por Amblyomma sp ocorrido na Cidade de Recife, 
Pernambuco, Brasil.

No dia 11 de maio de 2009, uma senhora procedente da Cidade 
do Recife observou lesões circulares, hiperêmicas em suas pernas 
e pés (Figura 1), em uma observação mais aprofundada a mesma 
verificou a presença de um ectoparasito no centro da lesão. O mesmo 
foi removido por torção em sentido anti-horário e dois espécimes 
foram postos em álcool 70%. 

FIGURA 1 - Lesões ocasionadas por expolição de Amblyomma sp em humano 
proveniente da Cidade de Recife, Pernambuco.

Em seguida os ectoparasitos foram conduzidos ao Laboratório 
de Doenças Parasitárias dos Animais Domésticos da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco para identificação. Os espécimes foram 
analisados, clarificados e montados em lâminas de microscopia6. Em 
seguida, foram observados em microscópio óptico e identificados 
com o auxílio de chave dicotômica5.

De acordo com a análise morfológica o carrapato foi identificado 
como sendo pertencente ao gênero Amblyomma.

A ocorrência de carrapatos em humanos tem sido descritos no 
Brasil7. Tendo sido identificado parasitismo por R. sanguineus8, R. (B.) 
microplus9, além de espécies pertencentes ao gênero Amblyomma7. 
Estes carrapatos possuem baixa especificidade parasitária, 
principalmente nos estágios de larva e ninfa, o que faz com que 
parasitem diferentes classes de animais incluindo humanos. 

A ocorrência do parasitismo em humanos por Amblyomma 
sp requer grande atenção, tendo em vista a capacidade que estes 
carrapatos possuem de transmitir agentes patogênicos ao homem. 
Dentre estes agentes patogênicos destacam-se algumas bactérias como 
Ehrlichia sp, Coxiella burnetti, Borrelia sp, além da Rickettsia rickettsii, 
sendo este último agente o responsável pela febre maculosa6. 
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A transmissão de Rickettsia rickettsii na maior parte das áreas 
endêmicas encontra-se relacionada à ocorrência de parasitismo 
em humanos por carrapatos, notadamente pertencentes ao gênero 
Amblyomma.

Além das bactérias já citadas, protozoários como Trypanossoma 
sp já foram descritos parasitando estes ixodídeos10. Neste contexto, 
o achado constitui um potencial problema de Saúde Pública em 
virtude dos agentes transmitidos aos humanos por estes carrapatos 
já descritos na literatura.

Este fato ressalta ainda mais a importância de estudos referentes 
ao parasitismo destes ectoparasitos em humanos. Alerta-se desta 
forma, que medidas preventivas se fazem necessário, notadamente 
quando se realiza atividades em áreas de mata, potencialmente 
infestadas por formas imaturas de Amblyomma sp, pois sabe-se que 
carrapatos por possuírem baixa especificidade parasitária podem 
acometer diferentes mamíferos facilitando sua manutenção e 
dispersão nestas áreas.

Conclui-se desta forma que o parasitismo por Amblyomma 
sp pode constituir um problema de Saúde Pública no Estado de 
Pernambuco.
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