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Autolimpeza de novilhas Holandesas após infestação artificial com 

larvas do carrapato Rhipicephalus microplus 

RESUMO 

 

O carrapato dos bovinos, Rhipicephalus microplus, causa muitos prejuízos aos 

animais susceptíveis. O comportamento de autolimpeza é fator importante para a 

resistência dos hospedeiros ao carrapato, daí a  necessidade em se estudar esse 

comportamento e verificar o seu impacto na infestação de carrapatos em animais 

da raça Holandesa. O objetivo  do trabalho foi avaliar  o comportamento de 

autolimpeza em animais desta raça, através de filmagem contínua de cada animal 

24 horas pós–infestação. Foram observadas 16 novilhas, com idade média de 7 

meses, sem contato prévio com o carrapato. Os animais foram infestados com 

10.000 larvas do carrapato. Metade dos animais  usava um colar com ripas de 

madeira, colocado com o propósito de dificultar a autolimpeza; e a infestação 

nestas novilhas  foi feita dentro de uma câmara de pano, com cerca de 28 cm de 

diâmetro, colada a ambos os lados, na região do flanco dos animais, e cerca de 

5.000 larvas foram depositadas dentro de cada câmara. A outra metade dos 

animais ficou livre para exercer a autolimpeza, e, nestas novilhas, a infestação foi 

feita no fio do lombo. Pela contagem de teleóginas  verifica-se  que a limitação da 

autolimpeza aumenta a infestação por carrapatos, e que esta é dirigida para o local 

onde a(s) larva(s) está(ão) fixada(s) ou tentando se fixar.  

 

 

 

Palavras chave:  lambedura, língua, resistência, bovinos 
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Grooming behavior in Holstein heifers after Rhipicephalus 

microplus tick infestation 

 

ABSTRACT 

 

The cattle tick Rhipicephalus  microplus causes great damage to susceptible 

animals. The grooming behavior is an important factor for resistance of the hosts 

to ticks and from it, the need to study its behavior and its impact on the tick 

infestation of Holstein cattle. This work aimed to evaluate the grooming behavior 

of this breed, throughout continuous video imaging of each animal for 24 hours 

post-infection. It was observed 16 heifers, with average age of 7 months old, with 

no previously contact with ticks. Animals were infested with 10,000 larvae. Half 

of the heifers used a slat wood necklace with the purpose of interfere on the 

grooming behavior. The infestation was performed inside a cloth chamber, about 

26 cm diameter, placed on each side of the heifer, with 5,000 larvae each, on the 

flank region.  On the other half of the heifers infestation was done on the back 

midline and they were free to grooming. The engorged females counting showed 

the limited grooming increased the tick infestation and, the grooming is focus on 

the place where the larvae is fixing or trying to.  

 

 

 

Keywords: self-licking, tongue, resistance, cattle 
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CAPÍTULO 1 - REVISÃO DE LITERATURA 

 

1. Carrapato do boi 

                

O carrapato do boi, espécie Rhipicephalus (Boophilus) microplus, é um 

carrapato monoxeno, que vive na faixa intertropical, e que teria sua origem na 

Ásia (PEREIRA et al., 2008). Adapta-se perfeitamente ao clima das áreas 

tropicais, onde o calor e a umidade propicia condições favoráveis à sobrevivência 

e manutenção da espécie (POWELL; REID,1982). 

 A designação genérica Boophilus, vem do grego “amigo do boi”, foi 

introduzida por Curtice, em 1891, sendo o Boophilus microplus a única, das cinco 

espécies conhecidas, reconhecida como presente no Brasil (PEREIRA, 1982). 

Acredita-se que este carrapato tenha sido introduzido no Brasil com a 

vinda dos primeiros zebuínos, oriundos da Índia, no início do século XX. Desde 

então, esse carrapato é um dos principais parasitas dos bovinos neste país, 

causando sérios prejuízos à saúde de bovinos suscetíveis (VERÍSSIMO, 1993) e 

prejuízos econômicos estimados em bilhões de dólares anuais, segundo (GRISI et 
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al., 2002). O parasita ocasiona prejuízos na pecuária brasileira, acarretando perda 

na produção de leite e carne e também causando danos no couro do animal, que 

são provocados pela fixação da larva na pele, levando à formação de lesões e 

reações inflamatórias (SANTOS et al., 2009) . Rhipicephalus (Boophilus) 

microplus está bem adaptado ao seu hospedeiro natural, o Bos taurus indicus. 

Animais cruzados com a raça Nelore são altamente resistentes aos carrapatos, 

semelhantes ao Nelore puro, sendo assim, o comportamento de autolimpeza no 

ínicio da infestação contribui para conferir resistência em bovinos da raça Nelore 

(IBELLI, 2012).  

  Já os animais da raça Bos taurus quando introduzidos em área enzoótica de R. 

(B.) microplus, desenvolvem-se neles um problema agudo, por causa de sua 

incapacidade para controlar o número de parasitas. Animais muito susceptíveis 

podem morrer, caso a infestação não seja controlada (VERÍSSIMO,1993).  Nos 

dias de hoje, a forma mais comum de controle desse parasita ainda é o controle 

químico. O uso de carrapaticidas é o mais utilizado, e vacinas estão sendo 

estudadas para atuar como controle desses parasitas.  Mais ainda existe um sério 

problema com o uso de carrapaticidas, os produtores usam de forma 

indiscriminada tanto que o produto acaba se tornando altamente resistente no 

combate ao carrapato do boi, e o uso de forma inadequada. Além disso, não são 

consideradas as quantidades corretas a serem aplicadas, diluições adequadas, os 

padrões raciais, o ciclo do carrapato, entre outros fatores que acarretam a 

resistência (GEORGE et al., 2000; BIANCHI  et al., 2003; ROCHA et al., 2006).              

Os animais podem ir a óbito devido ao grau de infestação causado pelo carrapato, 

que pode transmitir doenças como a Tristeza Parasitária Bovina (babesiose e/ou 

anaplasmose). A Tristeza Parasitária Bovina, é conhecida como “Tristeza 

Bovina”, é uma doença infecciosa e parasitária dos bovinos causada por uma 

bactéria do gênero Anaplasma (Anaplasmose) e um protozoário do gênero 

Babesia (Babesiose), que é transmitida aos animais através do carrapato 

(KIKUGAWA, 2009).  

Rhipicephalus (Boophilus) microplus possui um ciclo de vida com duas 

fases, a fase de vida livre ocorre com a queda da teleógina ao solo, e a fase 

parasitária acontece quando o carrapato começa seu ciclo no hospedeiro.  



14 
 
 

Na sua fase de vida parasitária, a larva se fixa no bovino, em cerca de 7 

dias se transforma em ninfa (assexuada), depois, mais sete dias em adulto, machos 

ou fêmeas; as teleóginas (fêmeas totalmente ingurgitadas) caem ao solo em mais 

uma semana de ciclo parasitário, totalizando um ciclo de cerca de 21 dias, em 

média (PEREIRA  et al., 2008).  

A fase de vida livre ocorre quando a teleógina se desprende realizando o 

período de postura no solo, ainda no solo os ovos ficam em período de incubação 

por cerca de 30 dias no verão e cerca de 60 dias no inverno, quando, então as 

larvas eclodem e sobem no capim à procura do hospedeiro (VERÍSSIMO, 2013 

b). O período de pré-postura, postura e incubação são muito dependentes da 

temperatura ambiente. A postura da teleógina pode iniciar entre 2 a 14 dias após a 

sua queda ao solo, e o período de duração da postura e incubação pode ser tão 

rápido quanto 15 dias até 90 dias ou mais, em regiões com baixas temperaturas; a 

larva está pronta para subir nas pastagens por geotropismo negativo, em torno de 

6 dias após sua eclosão, localizando o hospedeiro pelo odor, pelas vibrações, pelo 

sombreamento, pelo estímulo visual e pelo gradiente de concentração de CO2, 

alcançando o hospedeiro, e iniciando um novo ciclo parasitário (PEREIRA et al., 

2008).  

A fêmea do Rhipicephalus (Boophilus) microplus conhecida como 

teleógina quando ingurgitada, varia de tamanho entre de 1,9 a 2,5 mm de 

comprimento por 1,1 a 1,6 mm de largura antes de ingurgitar atingindo 13 mm de 

comprimento por 8 mm de largura quando ingurgitadas. A teleógina no final da 

sua postura é capaz de originar de 2.000 a 3.000 ovos (FURLONG,1993). 

Os carrapatos se adaptam a climas quentes em torno de 30º, e preferem regiões 

quentes para a sua sobrevivência como barbela, coxa, períneo, vulva, úberes, 

pavilhão auricular (IBELLI, 2012).  
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1.1 Autolimpeza x Sustentabilidade 

 

Sabe-se hoje que a sustentabilidade é empregada como estratégias de 

controle, e agrega valores como, a preservação do meio ambiente, agricultura, 

sanidade dos nossos animais em geral. Nos dias atuais precisamos colocar a 

questão do controle químico usado nos animais como prioridade. O uso 

indiscriminado de carrapaticida tem selecionado linhagens de carrapatos 

resistentes (FAZA et al., 2013), o que leva à perda da eficácia (GOMES et al., 

2011). Quanto maior o emprego da sustentabilidade, se adaptando o sistema 

produtivo geral, melhorando a  biossegurança na produção e a qualidade dos 

produtos de origem animal.  Desta forma, há necessidade de se implementar novas 

estratégias de controle deste carrapato e, entre estas, o uso de vacinas e a própria 

resistência do hospedeiro são promissoras (MARTINS et al., 2006), assim como o 

controle biológico (VERÍSSIMO,2013a). Uma junção de valores que colocados 

em prática, como a interação do carrapato no animal com o ambiente, propiciando 

o tratamento adequado e doses ideais, prejudicando o menos possível o meio 

ambiente em que vivemos, causando assim um equilíbrio natural entre o animal e 

o homem. Fazendo com que os conceitos como aspectos econômicos, sociais, 

culturais e ambientais sejam trabalhados a favor da sustentabilidade.  

  

1.2.   Autolimpeza X Carrapato 

 

Há muitos anos sabe-se que a autolimpeza é muito importante para o 

fenótipo da resistência de bovinos ao carrapato (RIEK.,1956; SNOWBALL., 

1956; BENNETT., 1969; KEMP et al., 1976). Koudstaal et al. (1978) 

demonstraram através de larvas marcadas com fósforo radioativo e monitoradas 

com aparelho contador Geiger que a lambedura é dirigida direto ao local onde a 

larva está fixada, e que esta é removida por essa ação. Esse comportamento pode 

ser afetado pelos mediadores das respostas neuroendócrinas, inflamatórias e/ou 

imunes adquiridas provocadas pelas picadas dos ectoparasitas (VERÍSSIMO, 

1991).  

Na raça Holandesa, uma das raças mais suscetíveis ao carrapato segundo 

Utech et al. (1978) e  Veríssimo (1993), o comportamento da autolimpeza ainda 
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não foi estudado. A raça Holandesa é importante por ser uma das raças puras, 

selecionada para a produção leiteira, mais utilizada no Brasil para cruzamentos 

com raças zebuínas, sendo também uma das mais criadas para a produção leiteira 

ao redor do mundo.  

Uma autolimpeza bem sucedida inclui diversos fatores que influenciam 

no ato da autolimpeza, como o tamanho do pelame do animal, no caso a raça 

Holandesa possui bastante pelo, o que acaba dificultando  a remoção dos 

carrapatos com a língua. Maiores comprimentos de pelos e densidade do pelame 

aumentam a incidência de carrapatos, (FRAGA et al., 2003; MARUFU et al., 

2011; IBELLI , 2012). A língua dos animais se diferem porque elas apresentam 

papila filiformes diferenciadas uma das outras (D`AGOSTINO et al., 2013),  

mesmo o animal sendo da mesma raça, assim como a flexibilidade de cada animal 

para alcançar certas regiões do corpo.  O comportamento de autolimpeza é muito 

importante para diminuir a infestação de ectoparasitas nos animais (EOKSTEIN e 

HART, 2000). Veríssimo et al., (2008) afirmam que a autolimpeza é fundamental 

na resistência dos bovinos ao carrapato. Os bovinos Bos indicus (Zebu) são mais 

resistentes que os bovinos da raça Bos taurus (Europeu). Penna (1990) relatou que 

o gado europeu é menos resistente ao carrapato, provavelmente devido ao pouco 

contato com esse parasita, observando que existem raças com  diferentes tipos de 

resistência.    

Os diferentes graus de infestação também estão relacionadas à época do 

ano, os animais são mais sensíveis no outono do que no inverno (GOMES et al., 

1989).  

A coloração do pelame do animal também influencia a infestação de 

carrapatos, pois Oliveira e Alencar (1987) verificaram na raça Canchim, que os de 

tonalidade mais escura tinham mais carrapatos que os de pelame mais claro. 

Alves-Branco et al. (1987) também constataram, em bovinos da raça Ibagé 

(cruzamento de Angus x Nelore), que aqueles de pelame vermelho tiveram menor 

infestação do que os de pelame preto. Animais de pelame escuro tendem a ser 

menos tolerantes ao calor (SILVA, 2000), o que faz com que esses animais 

procurem mais a sombra do que os mais claros (FINCH et al., 1984). Locais mais 

protegidos do sol (sombra) são também locais de preferência dos carrapatos para a 
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oviposição (VERÍSSIMO, 2013b), facilitando o acesso das larvas aos animais 

menos tolerantes ao calor.  

Quanto ao efeito da espessura do pelame, um pelame de espessura maior 

pode estabelecer um microclima favorável ao carrapato, contribuindo com a sua 

permanência e sobrevivência no hospedeiro, e também pode dificultar o 

comportamento de  autolimpeza (FRAGA et al., 2003), pois pelos longos e 

pelame espesso dificultam o alcance da língua na pele onde o carrapato se 

encontra. A resistência aos carrapatos, ectoparasitas típicos de clima tropical, vem 

relacionado com as características do pelame dos animais. Bovinos com pelames 

mais espessos e densos apresentam maior dificuldade para eliminar calor latente 

via evaporação cutânea, sendo mais adaptados ao clima frio (BRIDI et al., 2002). 

Os animais mais adaptados são aqueles com pelos curtos, lisos, grossos e 

assentados, e menos suscetíveis a carrapatos e ao estresse térmico.  

As larvas podem fixar-se sucessivamente em até cinco locais diferentes, 

permanecendo metade do seu tempo fixadas no hospedeiro durante as primeiras 

24 horas da fase parasitária (KEMP et. al, 1971). Salientando que as primeiras 24 

horas são as mais importantes para a fixação das larvas no hospedeiro, é nas 

primeiras duas horas da infestação que as larvas ficam percorrendo o corpo do 

animal, tentando achar um local ideal para a sua fixação, começando aí a prática 

da autolimpeza constante, é nesse momento que as larvas que se fixam vivem, e as 

que não conseguem se fixar caem ao solo ou são retiradas pela autolimpeza, e 

acabam morrendo, sendo que mais de 50% das larvas que atingem o hospedeiro 

não conseguem completar o ciclo (ROBERTS, 1968).    

Larvas que não se alimentam na pele do gado morrem rapidamente por 

perderem em média 6,2 µg de peso em 12 horas (KEMP et. al, 1976), uma vez 

que o ambiente próximo à pele do bovino favorece à dessecação da larva 

(ROBERTS, 1971). Além disso, ocorre estresse adicional nas larvas pela 

necessidade de fixações curtas e frequentes quando se encontram em animais 

resistentes (KEMP et. al, 1976).   

O comportamento de autolimpeza em outras espécies de mamíferos e o 

controle de carrapatos foi sumarizado no quadro abaixo: 

 

http://www.cnpgc.embrapa.br/publicacoes/tese/carrapato/07referencias.html#Kemp 1971
http://www.cnpgc.embrapa.br/publicacoes/tese/carrapato/07referencias.html#Kemp 1976
http://www.cnpgc.embrapa.br/publicacoes/tese/carrapato/07referencias.html#Kemp 1976
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Animal Parasita Metodologia  Resultado Autor (es) 

Impala  Carrapato Observação feita com 

telescópio 

Autolimpeza é 

efetiva em 

eliminar 

carrapatos 

Mooring e Hart, 

1997 

Bisão Carrapato Observação feita com 

binóculo e telescópio. 

Autolimpeza é 

efetiva em 

eliminar 

carrapatos. 

Mooring e 

Samuel, 1998 

Cervo Carrapato Observação feita com 

binóculo e telescópio 

Autolimpeza é 

efetiva em 

eliminar 

carrapatos 

Mooring e 

Samuel, 1998 

Babuínos  Carrapato  Animais anestesiados 

e realizado contagem 

de carrapatos adultos  

Aliciamento, 

caracterização  

morfológica 

Os animais que 

realizaram uma 

autolimpeza 

eficiente, tiveram 

menores taxas de 

infestação por 

carrapato 

Akinyi et al., 

2013 

 
 

Tendo em vista a importância da autolimpeza na remoção de carrapatos, 

e o fato deste comportamento nunca ter sido estudado com detalhes na raça 

Holandesa, este trabalho teve como objetivo verificar a importância do 

comportamento de autolimpeza nas 24 horas seguintes à infestação com 10.000 

larvas do carrapato Rhipicephalus Boophilus microplus, no controle do carrapato 

em novilhas desta raça.  
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CAPÍTULO 2 - AUTOLIMPEZA DE NOVILHAS 

HOLANDESAS APÓS INFESTAÇÃO ARTIFICIAL COM 

LARVAS DO CARRAPATO RHIPICEPHALUS MICROPLUS 

 

2.1 Introdução 

 

O carrapato-do-boi, espécie Rhipicephalus (Boophilus) microplus, é um 

carrapato monoxeno, que vive na faixa intertropical, e que teria sua origem na 

Ásia (PEREIRA et al., 2008). Acredita-se que este carrapato tenha sido 

introduzido no Brasil com a vinda dos primeiros zebuínos, oriundos da Índia, no 

início do século XX. Desde então, esse carrapato é um dos principais parasitas dos 

bovinos neste país, causando sérios prejuízos à saúde de bovinos suscetíveis 

Veríssimo., (1993), e prejuízos econômicos estimados em bilhões de dólares 

anuais, segundo (GRISI et al. 2002).  

Rhipicephalus (Boophilus) microplus está bem adaptado ao seu 

hospedeiro natural, o Bos taurus indicus. No entanto, quando Bos taurus é 

introduzido em área enzoótica de R. (Boophilus.) microplus, desenvolve-se nele 

um problema agudo, por causa de sua incapacidade para controlar o número de 
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parasitas. Animais muito susceptíveis podem morrer, caso a infestação não seja 

controlada (VERÍSSIMO, 1993). Nos dias de hoje, a forma mais comum de 

controle desse parasita ainda é o controle químico. Entretanto, o uso frequente e 

mal feito desses produtos por parte dos produtores seleciona rapidamente cepas de 

carrapato que sobrevivem aos carrapaticidas que estão sendo utilizados em seu 

controle (GOMES et al., 2011; FAZA et al., 2013). Daí a necessidade de se 

implementar novas estratégias de controle, e, entre estas, a própria resistência do 

hospedeiro são promissoras (MARTINS et al., 2006; VERÍSSIMO, 2013). 

Há muitos anos que se tem conhecimento que a autolimpeza é muito 

importante para diminuir a infestação de carrapatos em bovinos (RIEK 1956., 

SNOWBALL 1956.; BENNETT, 1969; KEMP  et al., 1976). Koudstaal et al. 

(1978) demonstraram, através de larvas marcadas com fósforo radioativo e 

monitoradas com aparelho contador Geiger, que a lambedura é dirigida direto ao 

local onde a larva está fixada, e que esta é removida por essa ação. Esse 

comportamento pode ser afetado pelos mediadores das respostas neuroendócrinas, 

inflamatórias e/ou imunes adquiridas provocadas pelas picadas dos ectoparasitas 

(VERÍSSIMO, 1991) 

O comportamento de autolimpeza ainda não foi estudado na raça 

Holandesa, que, segundo Utech et al. (1978) e Veríssimo (1993), é uma das mais 

suscetíveis do mundo ao carrapato. A raça Holandesa é muito importante, pois é a 

raça leiteira mais selecionada, sendo encontrada em vários países ao redor do 

globo. No Brasil, ela é muito utilizada em cruzamentos com animais zebuínos que 

fornecem, no bezerro oriundo deste cruzamento, características de rusticidade.  

O objetivo deste trabalho foi verificar a importância do comportamento 

de autolimpeza nas 24 horas seguintes à infestação com 10.000 larvas do 

carrapato Rhipicephalus microplus, no controle do carrapato de novilhas da raça 

Holandesa,. 
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2.2 Material e métodos 

 

Animais e Tratamentos  

Foram utilizadas 16 novilhas Holandesas, provenientes de Castro, PR, 

local com baixa incidência de carrapato. As novilhas chegaram sem carrapatos dia 

25/04/2011 às instalações do Instituto de Zootecnia, com 3 a 6 meses de idade. 

Ficaram em um galpão fechado (cerca de 10 m de largura x 30 m de 

comprimento), com baias medindo 2,5 m largura x 3,0 m de comprimento, 

providas de cocho  para alimento e outro para água. Todas ficaram nas baias 

individuais pelo período de 3 meses, portanto, não tiveram contato com carrapato 

até a infestação artificial com 10.000 larvas de R. microplus, realizada no dia  

20/06/2011 pela manhã, quando tinham, em média, 7 meses de idade.  Esse 

trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal do 

Instituto de Zootecnia, protocolo nº144, em 11 de outubro de 2011.        

Em oito novilhas foi colocado um colar no pescoço, feito de ripas de 

madeira, com o intuito de dificultar a virada da cabeça e impedir que o animal 

exercesse a autolimpeza, dois dias antes da infestação. Nestes animais, a 

infestação foi feita dentro de câmara, feitas de tecido (malha), com cerca de 28 cm 

de diâmetro, fixadas  com cola à base de borracha sintética e solventes à pele 

raspada do flanco, uma para cada lado do animal, de modo que os animais, 

quando conseguiam alcançar com a língua a câmara de infestação, lambiam sobre 

o pano, não atingindo diretamente os carrapatos fixados sob a malha (Figura 1).  

O objetivo de se colocar a câmara de infestação era recuperar todos os carrapatos 

oriundos da infestação artificial. Procurou-se dividir igualmente o conteúdo de 

uma seringa com cerca de 10.000 larvas nas infestações feitas dentro das câmaras 

do lado direito e esquerdo, de forma que cada câmara ficasse com cerca de 5.000 

larvas.  

As outras 8 novilhas, ficaram livres para se coçar e, nestes animais, a 

infestação foi feita no fio do lombo.  
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Figura 1- Novilha holandesa preto e branca com colar de madeira no pescoço e câmara colada com 

cola a base de borracha sintética e solventes  na pele raspada na região do flanco, nos lados direito 

e esquerdo do animal. 

 

Logo após a infestação, que foi feita no horário entre as 10 e 13 horas, para 

garantir que larvas se fixassem, todas as novilhas foram amarradas ao cocho, de 

modo a impedi-las de realizar a autolimpeza, até as 18 horas, quando todas foram 

desamarradas ao mesmo tempo, e dando início às gravação das imagens. 

Ao final do ciclo parasitário, foram contadas as teleóginas presentes no 

lado direito dos animais dos dias 20 ao 22 pós-infestação. A taxa de recuperação 

de carrapatos (RC) foi calculada com base na seguinte fórmula: RC = ∑ C 

(somatória da contagem de carrapatos, realizada do dia +20 ao +22 pós-

infestação) x 100 x 2 (sexos de larvas) x 2 (lados do animal) / 10.000. 

Foi analisado a classe de infestação de carrapatos como baixa e alta 

infestação, a baixa infestação foi considerado taxa de recuperação de teleóginas 

em relação a uma infestação de 10.000 larvas, variando entre 1 até 20%. Alta 

infestação foi  a taxa de recuperação de teleóginas  maior  que 20%, de acordo 

com a autolimpeza  livre ou limitada pela presença de colar e câmara.  

Uma novilha do tratamento com colar e câmara, foi retirada das análises 

estatísticas porque conseguiu arrancar com a língua a sua câmara, se comportando 

como um animal sem câmara.  
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2.3 Medidas do comportamento dos animais  

 

O comportamento de cada animal foi registrado durante 24 horas com uma 

câmera posicionada sobre cada baia (Câmera Profissional Day Night CCD Sony 

1/3, com HS de 600 com alta resolução e iluminação mínima), a partir das 18 

horas. As imagens foram salvas em um aparelho EDVR, e, posteriormente, na tela 

de um monitor de 15¨, as filmagens foram observadas. Assim que uma novilha 

colocava a língua em uma região do corpo, o vídeo era pausado para anotar o 

tempo inicial e final da autolimpeza, o local, a posição em que o animal se 

encontrava (em pé ou deitado) e, sempre que era possível ser visualizado, o 

número de lambidas em cada evento de autolimpeza. Foram feitas também 

anotações na ocasião em que as novilhas se esfregavam em alguma coisa (no ato 

de coçar), exemplo, no cocho de alimento ou na grade de arame.  

2.4 Análises estatísticas 

 

 O número de ocorrências de autolimpeza, número médio lambidas por 

eventos de autolimpeza e o tempo médio de autolimpeza de cada animal foram 

submetidos à análise de variância univariada com o efeito de autolimpeza livre (N 

= 8) ou limitada (N = 7), pela presença de colar e câmara, como efeito 

independente.  

 O quiquadrado foi utilizado para testar frequências de classe de infestação 

de carrapatos com autolimpeza livre ou limitada pela presença de colar e câmara, 

bem como para verificar a frequência entre as regiões do corpo onde o animal 

efetuava a autolimpeza com a presença ou ausência de colar e câmara. 

 A região onde o animal se coçava foi anotada, e um histograma, em 

porcentagem, com as 10 regiões do corpo mais acessadas pelos animais para se 

coçar foi feito. 

Uma análise de variância GLM com os efeitos de colar e câmara, vacina e 

a interação entre esses dois fatores foi utilizada para avaliar esses efeitos sobre a 

taxa de recuperação de carrapatos. 

            As análises estatísticas foram feitas com o programa SPSS 
®

 12.0.  
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2.5  Resultados e discussão 

 

Houve diferença significativa entre os tratamentos autolimpeza limitada e 

livre quanto aos parâmetros estudados. O número de ocorrências de autolimpeza 

no tratamento autolimpeza limitada foi menor (74,43 ± 38,51) em relação à 

autolimpeza livre (146,75 ± 36,67, P< 0,01). As novilhas com autolimpeza 

limitada despenderam mais tempo para efetuar a autolimpeza (33,9 ± 5,5 

segundos) do que as novilhas que estavam livres (23,15 ± 3,4 segundos, P< 

0.001), porque se lambiam mais a cada ato de autolimpeza (43,7 ± 4,75 lambidas 

por ato de autolimpeza), versus 30,3 ± 3,4 lambidas/autolimpeza, no tratamento 

autolimpeza livre, P<0,001). A média da taxa de recuperação do carrapato nos 

animais com autolimpeza livre foi de 7,4 ± 4,5% e nos animais com autolimpeza 

limitada foi de 17,3 ± 8,8 (P< 0,02). 

 A (tabela 1) traz a frequência de classe de infestação de carrapatos, baixa 

ou alta, em relação à autolimpeza, livre ou limitada. 

 

Tabela1 – Frequência de classe de infestação de carrapatos (Baixa infestação = taxa de recuperação de 

teleóginas em relação a uma infestação de 10.000 larvas, variando entre 1 até 20%; Alta 

infestação = taxa de recuperação de teleóginas  > 20%) de acordo com a autolimpeza livre ou 

limitada pela presença de colar e câmara (Teste exato de Fisher P<0,05). 
 

 Autolimpeza  

Infestação por carrapatos Limitada Livre Total 

      N 

Baixa 

1 

14,3% 

6 

75% 

7 

46,7% 

      N 

Alta 

6 

85,7% 

2 

25% 

8 

53,3% 

      N 

Total 

7 

100% 

8 

100% 

15 

100% 

N – número de dados 

 

 

Verifica-se que a maioria dos animais com taxa de recuperação de 

carrapatos menor que 20%, aqui considerados como a classe de infestação baixa, 

estava livre para se coçar, enquanto a maioria da classe alta infestação (taxa de 
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recuperação > 20%), encontrava-se na classe de autolimpeza limitada, devido à 

presença de colar e câmara (Tabela 1). 

Os resultados do quiquadrado da frequência da região do corpo em relação 

à presença ou ausência de colar e câmara de infestação são apresentados na tabela 

2. 

 

Tabela 2 – Frequências de regiões do corpo para onde a autolimpeza era efetuada: anterior (cabeça, orelha, 

pescoço, braço, mão, axila, peito, omoplata, cernelha), mediana (câmara, coluna, costela, 

flanco, barriga), posterior (perna, pé, coxa, virilha, ísqueo, períneo, ânus e/ou vulva, rabo ) e 

mais de uma região ( autolimpeza realizada em duas regiões diferentes em uma única 

ocorrência ) e em presença ou ausência de colar e câmara ( 2 = 310,362; GL=3; P<0,001). 

 

 Região do corpo onde o animal efetuava a autolimpeza  

Colar e 

câmara 

Anterior Mediana Posterior Mais 

de uma 

região 

Total 

Presente 29 

5,6% 

319 

61,2% 

172 

33,0% 

1 

0,2% 

521 

100% 

Ausente 261 

22,3% 

221 

18,8% 

675 

57,5% 

16 

1,4% 

1173 

100% 

Total 290 

17,1% 

540 

31,9% 

847 

50% 

17 

1,0% 

1694 

100% 

 

A região onde se concentrou a autolimpeza nos animais com a câmara foi a 

região mediana (61,2%, Tabela 2), justamente aquela onde a câmara foi inserida 

(Figura 1). Já nos animais sem colar e câmara, a autolimpeza foi mais bem 

distribuída entre as regiões, porém com maior concentração na região posterior 

(57,5%). Oliveira e Alencar (1990) verificaram maiores infestações na região 

posterior em vacas mestiças com variados graus de sangue Holandês: Guzerá; 

somente nas vacas Holandesas houve um número de carrapatos ligeiramente 

maior na parte anterior dos animais. Cardoso (2000) avaliou bovinos mestiços F1 

Angus x Nelore e verificou que poderia selecionar animais menos susceptíveis ao 

carrapato através de contagens nas regiões mediana (engloba o pescoço), posterior 

e entre-pernas. 
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Um histograma mostrando as 10 regiões mais procuradas pelos animais 

para se coçar naqueles que tinham colar e câmara (autolimpeza limitada) e os que 

não tinham nenhum artefato (autolimpeza livre) podem ser visualizadas nas 

Figuras 2 e 3, respectivamente. 

Vê-se na (Figura 2) que a região mais coçada pela língua nos animais com 

colar e câmara foi justamente a câmara (47%), local onde estava concentrada  a 

infestação de larvas do carrapato. Nos animais livres (Figura 3) a região mais 

coçada foi o flanco (34,1%). Conforme (KOUDSTAAL et al, 1978), a 

autolimpeza é dirigida para onde a larva está fixada ou tentando se fixar. 

 

Figura 2 – As 10 regiões mais coçadas por animais com colar e câmara (autolimpeza limitada). 

 

 

Figura 3 – As 10 regiões mais coçadas em animais livres para exercer a autolimpeza. 

 
 

Animais impedidos de se coçar livremente (porque tinham colar e 

câmara) tiveram maiores infestações de carrapato (taxa de recuperação de 

carrapatos entre 2,72 e 53,44%, média de 17,3%), e a autolimpeza ficou realmente 
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limitada, pois houve menor ocorrência delas. Porém, quando o animal conseguia 

alcançar o local desejado, essa limpeza era mais enfática (maior número de 

lambidas/evento), e mais prolongada (maior tempo médio despendido em cada 

evento de autolimpeza).  Isso pode ser explicado pelo fato de a autolimpeza ter 

sido dirigida para onde as larvas estavam se fixando, ou seja, dentro da câmara, e 

esta impedia o contato da língua direto com a pele, pois era feita de pano de 

algodão, o que frustrava a retirada da larva pela autolimpeza, daí os animais 

despendiam mais tempo sobre ela, tentando, sem sucesso, remover as larvas que 

estavam fixadas ou tentando se fixar sob a câmara, provocando prurido. Nos 

animais livres para se coçar, a taxa de recuperação de carrapatos variou entre 4,76 

e 32,28% (média de 7,4%).   

Riek (1956), utilizando um artefato que impedia bovinos de efetuarem 

autolimpeza, verificou que, tanto em animais mestiços (Zebu x Shorthorn) como 

em europeus (Shorthorns), a recuperação de fêmeas do carrapato provenientes de 

infestação artificial era bem maior nos bovinos impedidos de realizar a 

autolimpeza. Snowball (1956) também utilizou artifícios que impediam a 

autolimpeza em novilhos da raça Illawarra Shorthorn, observando nestes animais a 

sobrevivência de fêmeas ingurgitadas entre 5 a 69% (média de 33%), enquanto 

nos animais livres, a sobrevivência foi de 0,1 a 32% (média de 9%), demonstrando 

a importância da autolimpeza para a diminuição na infestação. Bennett (1969), 

trabalhando com animais Australian Illawarra Shorthorn e Jersey-Sahiwal, 

também constataram a importância da autolimpeza, aumentando a infestação de 

carrapatos quando impedida, sendo este efeito maior e mais significativo quanto 

maior era a resistência do animal.   

A fixação da larva do carrapato se dá por meio da penetração mecânica do 

hipostômio, e de uma substância produzida por ela, o “cemento”, que mantém o 

carrapato firmemente aderido à pele do hospedeiro (PEREIRA et al., 2008). No 

entanto, justamente pelo fato da fixação deste carrapato ser bastante superficial (a 

penetração mecânica não vai além da epiderme), a retirada da larva com a língua 

devido à coceira provocada pela larva (autolimpeza) é a principal forma de 

controle desse ácaro no animal (VERÍSSIMO et al, 2008).  

O processo de fixação da larva do carrapato na pele do hospedeiro origina 

uma coceira no local da fixação (SNOWBALL 1956., RIEK., 1956), provocada 
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pela liberação de histamina no local, de modo que o bovino se coça com a língua 

exatamente no local em que a larva está fixada ou tentando se fixar, e a retira com 

a lambedura (KOUDSTAAL et al., 1978). Nesse processo, a presença de 

mastócitos na derme é muito importante, e Veríssimo et al.,(2008) constataram 

que vacas Holandesas, uma das raças mais suscetíveis ao carrapato, tinham 

número de mastócitos, localizados na derme superior, semelhante ao de vacas Gir 

(zebuínas), e número de mastócitos, localizados na derme inferior, semelhante ao 

de vacas Nelore, indicando que teriam essas células de defesa em número 

suficiente para responder bem à autolimpeza. Entretanto, no processo de 

autolimpeza, outras características, tais como elasticidade corporal (capacidade de 

atingir com a língua várias regiões do corpo), a morfologia da língua, e ou do 

pelame, também seriam importantes para o fenótipo resistência ao carrapato.  

Um pelame denso e comprido pode impedir que a língua atinja a pele e 

retire a larva. Geralmente, raças ou animais que têm pelame espesso e comprido 

são mais suscetíveis ao carrapato (FRAGA et al., 2003; IBELLI et al., 2012; 

MARUFU et al., 2011). D’Agostino et al., (2013) comprovaram em novilhas 

Holandesas, infestadas naturalmente, a importância do comprimento do pelo na 

infestação de carrapato, uma vez que no lado tosado havia significativamente 

menos carrapato que no lado com pelame normal, no mesmo animal. O mesmo 

resultado obtiveram O’Kelly e Spiers. (1983), observando animais infestados 

artificialmente, com um lado tosado e o outro não: independente de raça ou local 

(com ou sem sombra), o lado tosado foi menos infestado. 

A morfologia da língua parece ter importância na eficiência da 

autolimpeza em retirar as larvas de carrapato. Mamíferos ungulados (com casco) 

costumam utilizar a língua para se coçar (MOORING et al, 2004), e a parte da 

língua utilizada para isso é recoberta com as papilas filiformes (IWASAKI, 2002). 

D’Agostino (2014), estudando a morfologia da papila filiforme, verificaram que 

novilhas Holandesas com papilas  menores e mais estreitas e maior número de 

papilas por área tinham menos carrapatos do que as com papilas mais longas, 

largas e menor número de papilas por área.  

Em outros animais, a autolimpeza realizada com a língua é importante 

para diminuir  o número de ectoparasitas, incluindo carrapatos (MOORING, 1995; 

MOORING et al., 1996; EOKSTEIN e HART, 2000). 
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O entendimento da importância do comportamento de autolimpeza para 

bovinos da raça Holandesa é importante no sentido de se impedir manejos, nos 

quais os animais sejam presos com cordas ou correntes ao cocho, ou qualquer 

forma de tolhimento de movimentos da cabeça dos animais. Igualmente 

importante, é o estudo de “coçadores” que possam aliviar a coceira provocada pelo 

carrapato, e, quiçá, até ajudar a eliminá-los, colaborando para a remoção de larvas 

e outras fases do carrapato em áreas nas quais os animais têm dificuldade em 

realizar a autolimpeza, como cabeça e pescoço. Oltramari et al., (2010) 

introduziram coçadores feitos com escova, corda esticada ou corda enrolada em 

um piquete com vacas leiteiras (Holandesas), avaliando a procura das vacas por 

esses artifícios, que atraiu, com grande frequência, os animais para se coçarem, 

principalmente nas regiões da cabeça e do pescoço, justamente aquelas nas quais o 

animal não alcança com a língua. 

 O uso de escova metálica para retirada mecânica de teleóginas, em vacas 

leiteiras pós-ordenha, antes de irem para os piquetes, colaborou no controle do 

carrapato em uma fazenda produtora de leite orgânico (OLIVEIRA et al., 2009).  
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CONCLUSÃO  

 

O comportamento de autolimpeza nas primeiras 24 horas é importante 

para animais da raça Holandesa diminuírem sua infestação por carrapatos.  

Um colar feito com ripas de madeira e a infestação sendo realizada dentro 

de um local confinado, o qual o animal fica sem contato de sua língua com a pele, 

limitam a atividade de autolimpeza desses animais, havendo maior infestação de 

carrapatos.  
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