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RESUMO 
 

As infestações por carrapatos (Rhipicephalus (Boophilus) microplus) geram perdas de 
mais de 10 bilhões de reais por ano à pecuária de corte brasileira. Os princípios ativos 
comumente utilizados no seu controle, vem perdendo eficácia em função da 
resistência desenvolvida pelos carrapatos, de forma que, é essencial a busca por 
tratamentos alternativos para o controle deste parasita.  A homeopatia tem se 
mostrado eficiente, e seu uso comum na pecuária leiteira, porém, em gado de corte 
ainda se tem poucas informações a respeito. O objetivo deste trabalho foi avaliar o 
uso de produto homeopático comercial e de nosódio produzido a partir do carrapato, 
no controle do mesmo, em rebanho de corte em situação de pastejo. O experimento 
foi desenvolvido entre os meses de outubro de 2019 à abril de 2020, sendo utilizados 
15 novilhos da raça Red Angus, distribuídos aleatoriamente e de maneira uniforme 
em três potreiros de pastagem natural, onde cada grupo recebeu um dos seguintes 
tratamentos: HC – homeopatia comercial (Sulphur iodatum, Rhipicephalus microplus, 
China officinalis, Natrum sulphuricum, Zincum metallicum, Juglans regia, Silicea terra 
e Veículo qsq) misturado ao sal mineral à 12%; NH – nosódio homeopático do 
carrapato (6CH) na proporção de 45 gotas misturadas a um quilo de açúcar para cada 
30 quilos de sal mineral; e AL – apenas o sal mineral e carrapaticida pour on quando 
necessário, tendo como critério de intervenção a presença de 25 ou mais teleóginas 
(>4mm), e princípio ativo recomendado pelo veterinário responsável na propriedade. 
A cada 15 dias era feita a contagem do número de teleóginas medindo 4 milímetros 
ou mais, presentes no lado esquerdo do corpo dos animais. Os dados foram 
submetidos à análise de variância (P<0,05) e quando observadas diferenças, as 
médias foram comparadas pelo teste de Tukey ao mesmo nível de significância. AL 
foi menos eficiente no controle do carrapato, apresentando média de teleóginas maior 
(P<0,05) do que os demais tratamentos. HC e NH não diferiram (P>0,05) para número 
de teleóginas. Desta forma, a homeopatia comercial e o nosódio foram eficazes no 
controle do carrapato em bovinos de corte em situação de pastejo. 
 

Palavras-chave: Carrapato-do-boi; Bovinocultura; Sustentabilidade;   



 
 

 

ABSTRACT 
 

Infestations by ticks (Rhipicephalus (Boophilus) microplus) generate losses of more 
than 10 billion reais per year to Brazilian beef cattle. The active principles commonly 
used in its control have been losing effectiveness due to the resistance developed by 
ticks, so that the search for alternative treatments to control this parasite is essential. 
Homeopathy has been shown to be efficient, and its common use in dairy farming, 
however, in beef cattle there is still little information about it. The objective of this work 
was to evaluate the use of a commercial homeopathic product and nosodium produced 
from the tick, in the control of the same, in a beef herd in a grazing situation. The 
experiment was carried out from October 2019 to April 2020, using 15 Red Angus 
steers, randomly and evenly distributed in three natural pasture paddocks, where each 
group received one of the following treatments: HC – homeopathy commercial 
(Sulphur iodatum, Rhipicephalus microplus, China officinalis, Natrum sulphuricum, 
Zincum metallicum, Juglans regia, Silicea terra and Veículo qsq) mixed with mineral 
salt at 12%; NH – tick homeopathic nosodium (6CH) in the proportion of 45 drops 
mixed with one kilogram of sugar for every 30 kilograms of mineral salt; and AL – only 
mineral salt and insecticide, pour on when necessary, having as intervention criteria 
the presence of 25 or more female teleoginas (>4mm), and active ingredient 
recommended by the responsible veterinarian on the property. Every 15 days, the 
number of teleoginas measuring 4 millimeters or more, present on the left side of the 
animals' bodies, was counted. Data were subjected to analysis of variance (P<0.05) 
and when differences were observed, means were compared by Tukey's test at the 
same significance level. AL was less efficient in controlling ticks, with a higher mean 
number of worms (P<0.05) than the other treatments. HC and NH did not differ 
(P>0.05) for the number of teleoginas. Thus, commercial homeopathy and nosodium 
were effective in controlling ticks in grazing beef cattle. 
 
Keywords: Ox tick; Cattle farming; Sustainability; 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Conforme levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), com relação a produção pecuária nacional do ano de 2020, nos últimos anos 

a pecuária brasileira é destaque devido ao aumento no número de bovinos. O ano de 

2020 seguiu a tendência de alta iniciado em 2019, tendo um acréscimo de 1,5%, 

garantindo a marca de 218,2 milhões de cabeças de gado. Já o estado do Rio Grande 

do Sul possui um rebanho com 11,1 milhões de bovinos declarados. Fazendo relação 

com o número de cabeças declaradas no Brasil e no mundo, a Embrapa relata que o 

nosso país é responsável por 14,3% do rebanho mundial. 

Porém, diversas são as preocupações por parte dos pecuaristas com o seu 

rebanho, sendo a infestação por carrapato (Rhipicephalus (Boophilus) microplus) um 

dos grandes destaques. Os prejuízos deste ectoparasita ao setor são estimados em 

US$ 3,2 bilhões por ano somente no Brasil, e no mundo, passa de US$ 17 bilhões 

(MOREIRA, 2021). Dentre os motivos destas perdas podemos citar principalmente a 

tristeza parasitária bovina, transmitida pelos hemoparasitas Anaplasma sp e Babesia 

sp. Pois quando não identificada e tratada desde o início acaba acarretando na morte 

dos animais, além disto, o carrapato gera estresse aos bovinos afetando em outros 

parâmetros do bem-estar animal. 

O controle do carrapato bovino se dá principalmente pelo uso de produtos 

alopáticos, porém, o mesmo vem perdendo sua eficiência, pois na maioria das 

propriedades rurais seu uso é feito de forma demasiada e incorreta e quando 

associado a resistência acarretada pelos mecanismos biológicos do carrapato acaba 

não funcionando efetivamente. Com isto, se faz necessário a inserção de novos 

ingredientes ativos no mercado, com formulações cada vez mais concentradas, sem 

falar que o custo de aquisição destes produtos sobe a cada ano, acarretando em uma 

margem de ganho cada vez menor aos produtores. 

A utilização demasiada dos carrapaticidas gera problemas para os animais, 

produtores e ambiente, pois quando é utilizado de maneira errada acaba deixando 

resíduos no ambiente, na carne e também no leite dos animais, acarretando em 

diversos problemas, como por exemplo, a eliminação dos inimigos naturais presente 

no ambiente, que ajudam a realizar o controle biológico do carrapato. Com isto, se faz 

necessário a busca por diferentes métodos de controle, onde seja possível produzir 
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de forma mais sustentável e viável, tentando minimizar os impactos gerados pelo 

carrapato do boi. 

Outros métodos de controle já vêm sendo estudados e utilizados por alguns 

produtores, como é o caso da homeopatia. Difundida principalmente no setor de 

bovinos de leite, onde vários estudos demonstram que os produtos homeopáticos têm 

se mostrado eficientes no controle do carrapato e de outras enfermidades como a 

mastite, e o mais importante sem causar prejuízos aos animais, ambiente e ao 

produtor que lida dia a dia com os animais. Porém, está é uma realidade ainda pouco 

conhecida pelos criadores de gado de corte, já que são raros os estudos voltados 

diretamente para este setor, pois diferente da pecuária leiteira, os animais de corte na 

maioria das propriedades são alocados em campos nativos no verão, onde a 

incidência de carrapato é bem maior que nas pastagens cultivadas. 

 Tentando suprir um pouco da necessidade de estudos na área de bovinos de 

corte, este trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência de diferentes produtos 

homeopáticos no controle da infestação de carrapato da espécie Rhipicephalus 

(Boophilus) microplus em bovinos de corte submetidos a situação de pastejo em 

campos nativos da região sul. 
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2. REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 

2.1 PECUÁRIA DE CORTE NO BRASIL 

 

Para Marion (2007), a pecuária se caracteriza por ser a “arte de criar e tratar 

gado”. Dentro das atividades que integram o setor, a bovinocultura é destaque no 

agronegócio brasileiro, sendo praticada com o intuito de se produzir leite e carne. 

O surgimento da pecuária no Brasil, traz consigo diversas teorias de como tudo 

começou. Para Farias, o primórdio ocorreu no século XVI, na região do Nordeste, 

através das navegações, quando foi trazido algumas cabeças de gado oriundas da 

região de Cabo Verde para a capitania de São Vicente. Já no ano de 1550, Tomé de 

Souza foi responsável pela introdução de mais um lote de animais, na região de 

Salvador, se expandindo posteriormente para outras regiões do Nordeste. Na época 

os bovinos foram introduzidos nas propriedades principalmente para serem utilizados 

como força de trabalho. Somente no século XVII que a atividade passou a ser vista 

como uma possibilidade de renda para seus criadores, onde aos poucos foi se 

expandindo para o restante do país e do mundo e se tornou uma atividade 

independente. 

Fazendo uma síntese temporal é possível observar que o setor da pecuária no 

Brasil passou por muitas mudanças ao longo dos tempos. Antigamente o sistema de 

produção se caracterizava por ser algo mais arcaico, muito resistente a inserção de 

novas tecnologias no campo, além de não se ter uma boa gestão por parte dos 

pecuaristas. Acredita-se que esta estagnação no “tempo” de antigamente era devido 

a cultura de pensamentos da época, onde o bovino era visto como uma forma de 

reserva de capital, que mal ou bem daria retorno, mesmo com o mínimo de 

investimento possível no setor (BARCELLOS et al., 2004). 

Porém, nos últimos dez anos foi possível observar alterações positivas no setor, 

principalmente relacionadas a produção e a produtividade dos animais. Isto foi 

possível através da mudança cultural dos pecuaristas, pois os mesmos passaram a 

ver a bovinocultura como um “negócio rentável”, desde que bem administrado. Para 

intensificar e aumentar a produção passaram a adotar alguns processos tecnológicos, 

como: a introdução de novos cruzamentos, a utilização de novas variedades de 
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forragens, a suplementação estratégica, tudo com o intuito de encurtar o ciclo de 

produção dos animais (BARCELLOS et al., 2004).  

Assim, a bovinocultura de corte vem passando por um processo de 

profissionalização, tentando manter os bons patamares produtivos. Mesmo sendo 

notório que ainda é necessário a adoção de mais processos tecnológicos no setor, 

devido ao grande potencial, que ainda não é explorado pelos produtores. Já que “o 

Brasil conta com uma capacidade de recursos para o crescimento do plantel de forma 

sustentável, ocupando a mesma área, melhorando a produtividade e preservando os 

recursos naturais” (GRANDO, 2019). Para Lazzarini Neto (2002) nenhuma outra 

atividade no campo apresenta hoje potencial de crescimento e geração de renda e 

divisas como a produção de carne bovina. 

No Brasil, existe uma diversidade muito grande nos processos de criação, já 

que cada propriedade possui suas características especificas. Com isto, a pecuária 

acaba se subdividindo em diferentes fases de produção, sendo elas: cria, recria e 

terminação, as quais podem ser desenvolvidas isoladamente ou de forma conjunta, 

onde acabam se complementando. 

 Para MALAFAIA et al, 2019) a fase de cria compreende o período que vai 

desde a cobertura das fêmeas, até a desmama. Sendo o foco principal a produção de 

terneiros, onde são comercializados logo após o desmame. Os mesmos permanecem 

na propriedade por um período que varia de 6 a 12 meses. Já a fase de recria começa 

quando os terneiros são desmamados e se estende até a venda dos animais 

chamados de “sobreano”, onde serão destinados para a engorda ou reprodução. A 

última fase, chamada de terminação, tem como objetivo o engorde dos animais para 

que posteriormente possam ser abatidos. Nesta fase geralmente o produtor adquire 

animais magros, com o intuito de engorda-los para posteriormente realizar a 

comercialização. 

Além da divisão anterior, existe outra maneira de se classificar os sistemas 

produtivos no Brasil, tendo como base os regimes alimentares fornecidos nas 

propriedades aos animais. Onde se subdividem em sistemas extensivos, semi-

intensivo e intensivo. Cezar et al. (2005) caracteriza os sistemas da seguinte maneira: 

Sistema extensivo é aquele que utiliza apenas a pastagem, sendo ela nativa ou 

cultivada, como a única fonte de alimento para os animais. Já o sistema semi-

intensivo, possui como diferencial o fornecimento de suplementação 

proteica/energética, além da pastagem. E por último se tem o sistema intensivo que 
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além de utilizar as pastagens, bem como a suplementação, insere a prática de 

confinamento na fase de terminação dos animais. Estes sistemas estão diretamente 

relacionados com o nível de tecnologia utilizado nas propriedades, onde é necessário 

levar em consideração também o manejo dos animais e a região. 

 

 2.2 CARRAPATO BOVINO Rhipicephalus (Boophilus) microplus 

 

Os carrapatos se dividem em várias espécies e são encontrados ao redor do 

mundo. No Brasil se tem registro de 73 espécies, pertencentes a duas famílias: 

Ixodidae e Argasidae, onde se subdividem em diferentes gêneros, representando um 

grande impacto na saúde pública, veterinária e na economia brasileira (ANDREOTTI 

et al., 2019). Porém, quando o assunto é a pecuária no Brasil o inimigo dos bovinos e 

dos pecuaristas é o carrapato da espécie Rhipicephalus (Boophilus) microplus, 

conhecido como carrapato do boi, pertence a Filo dos Arthropoda, Família Ixodidae e 

ao Gênero Rhipicephalus (MORAIS, 2014). 

Acredita-se que a relação carrapato x bovino vem desde a pré-história, devido 

alguns registros fosseis encontrados ao longo da história. Para Furlong (2005) o 

primeiro registro deste ectoparasita foi em 1500 A.C, onde foi encontrado no Egito 

dentro de uma tumba. Sua origem ao certo ainda é questionada, porém há relatos que 

o carrapato do boi é originário da Ásia e pode ser encontrado entre os paralelos 32º 

N e 32º S, abrangendo as Américas, África, Ásia e Austrália, responsáveis por grandes 

rebanhos comerciais de bovinos. (GONZALES, 1975 apud PEREIRA et al, 2008). 

Historicamente sua expansão pelo restante do território aconteceu devido as 

expedições exploradoras, pois era transportado muitas mercadorias e animais por 

diversos lugares (GOMES, 1998). Referente a introdução dos carrapatos no Brasil, o 

assunto é algo incerto e existe diferentes relatos sobre, um deles acredita que foi 

através do estado do Rio Grande do Sul que tudo começou, devido a compra de 

bovinos oriundos do Chile no século XVII, provavelmente infectados com o parasita, 

espalhando-se para o restante do território nacional (THIESEN, 1979 apud GOMES, 

1998). Outro fator determinante para a expansão do carrapato foi o clima muito 

favorável do Brasil, proporcionando sua rápida adaptação. 

Atualmente este ectoparasita incide em todo o território brasileiro, com 

diferentes graus de infestação ao longo das regiões, pois sofre influência de alguns 
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fatores, como as variações climáticas, o manejo dos rebanhos, o tipo de pastagem 

presente em cada local, além das raças e da sensibilidade dela aos carrapatos 

(GONZALES, 1975 apud GOMES, 1998) 

Os danos causados por este parasita no setor da pecuária são preocupantes, 

dados oriundos do portal do agronegócio, publicado no ano de 2020 mostram que em 

uma pesquisa divulgada pela Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária, mostra 

que os prejuízos financeiros devido ao carrapato do boi se aproximam de US$ 3 

bilhões por ano. Sendo os motivos de ordem direta, onde apresenta uma porcentagem 

de 65% e 35% indireta, sendo elas principalmente as perdas produtivas, baixa 

produção de leite e ganho de peso dos animais, assim como, aumento no índice de 

mortalidade devido as doenças transmitidas aos bovinos pelo parasita e até mesmo 

pelo uso excessivo de produtos químicos  que podem intoxicar os animais, além dos 

danos causado no couro dos animais (SERENO, 2010). 

 

2.2.1 Ciclos biológicos do carrapato 

 

Para que seja possível o controle eficiente deste ectoparasita se faz necessário 

conhecer um pouco mais a fundo sobre o seu ciclo de vida, para que se faça a escolha 

do melhor momento de intervenção e do método de controle.  

Segundo Morais (2014) para que ocorra o ciclo de vida dos carrapatos, além 

do hospedeiro é necessário que se tenha condições favoráveis, já que o mesmo 

depende de vários fatores para sobreviver e se reproduzir. Os fatores ambientais e 

ecológicos são de extrema importância, sendo eles a temperatura, umidade, 

incidência solar, presença de abrigo e dos predadores. 

O carrapato do boi apresenta um ciclo de vida que se divide em duas fases, 

sendo elas: a fase de vida livre ou não parasitária e a fase parasitária, onde 

respectivamente ocorre no solo e no corpo do hospedeiro (Figura 1). Além disto, se 

caracteriza por ser um parasita monoxeno, pois utiliza apenas um hospedeiro para 

todo o seu ciclo evolutivo (GOMES, 1998). No caso da espécie Rhipicephalus 

(Boophilus) microplus, o hospedeiro principal é o bovino, tendo preferência pela 

subespécie Bos taurus e seus cruzamentos quando comparado ao Bos indicus, já que 

estes se caracterizam por serem mais rústicos e resistente à ectoparasitas 

(GONZALES, 1975). 
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Entre os carrapatos adultos existe algo chamado de dimorfismo sexual, onde o 

macho apresenta características e hábitos diferentes das fêmeas. O macho é 

identificado por seu tamanho pequeno e por não se alimentar do sangue dos animais, 

já a fêmea possui habito hematófago e seu tamanho é bem maior, facilitando a sua 

identificação (MORAIS, 2014). 

 

Figura 1. Representação esquemática do ciclo de vida do carrapato 

 

                Fonte: Emater/RS, 2019 

 

O acasalamento destes ectoparasitas ocorre no corpo dos animais, 

posteriormente a fêmea fecundada, passa a ingerir uma quantidade maior de sangue, 

podendo aumentar cerca de duzentas vezes o seu peso. Logo após o processo de 

alimentação estar completo, a fêmea ingurgitada se desprende do animal, de 

preferência nas primeiras horas da manhã e completa seu ciclo reprodutivo no solo, 

dando início a fase de vida livre (FURLONG, 2005). 

Após o desprendimento a fêmea ingurgitada, também chamada de teleógina 

começa a procurar um abrigo adequado para iniciar sua ovipostura, de preferência em 

lugar seguro e protegido, longe de qualquer predador e da alta incidência solar 

(HITCHCOCK, 1955 apud GARCIA et al.,2019). Este período é chamado de pré-

postura e pode durar de 3 a 5 dias, a fêmea necessita destes dias para completar o 

seu ciclo reprodutivo, onde irá ocorrer a maturação dos ovários, a produção dos ovos 
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e por último a maturação dos mesmos, após este processo a fêmea dá início a sua 

ovipostura (GARCIA et al.,2019). 

Depois de completar a oviposição a fêmea encerra seu ciclo de vida, deixando 

seus ovos para incubação. Este período é extremamente influenciado pelas condições 

climáticas, principalmente pela temperatura e umidade, quando os ovos são expostos 

a condições favoráveis (temperatura acima de 27° e umidade relativa do ar em torno 

de 70%) cerca de 4 semanas depois já nasce as primeiras larvas, também 

denominadas de micuim. Após a eclosão as larvas permanecem no mesmo local em 

torno de 2 a 3 dias e posteriormente vão em busca do seu hospedeiro, onde acabam 

migrando para o alto das folhas das plantas, permanecendo ali até a passagem dos 

animais (FURLONG, 1998).  Na fase ambiental, a viabilidade das larvas depende 

principalmente das condições climáticas, onde podem sobrevir por períodos de 80 a 

180 dias (VERÍSSIMO; MOLENTO, 2020). 

As larvas percebem a presença dos bovinos devido o deslocamento do ar ou 

através da respiração do seu hospedeiro, já que são atraídas pelo gás carbônico. Após 

detectarem a presença dos animais tratam logo de subir e se fixar nos bovinos, dando 

início a fase parasitária, onde irão se alimentar e se desenvolver (FURLONG, 2005).  

Quando os carrapatos vão fazer a fixação, existe algumas regiões nos bovinos 

que são mais desejadas pelos ectoparasitas, como: a barbela, o entre perna, o úbere, 

assim como, a região posterior e o períneo. Isto ocorre, pois, estas áreas são mais 

protegidas, já que os bovinos dificilmente conseguem se lamber, dificultando a 

remoção dos carrapatos por parte dos animais. Outro atrativo é a temperatura mais 

favorável, além da região possuir uma espessura de pele mais fina, facilitando a 

fixação dos carrapatos (Campos Pereira et al., 2008 apud GARCIA et al., 2019). 

Segundo (GARCIA et al., 2019) depois da fixação completa no hospedeiro, 

começa as mudanças de estágio das fêmeas. Com 4 a 7 dias ocorre a primeira 

transição, onde a mesma deixa de ser larva e passa para a forma de ninfa. A fêmea 

permanece neste estágio por um período que varia de 9 a 16 dias, quando ocorre a 

segunda ecdise, quando deixa de ser ninfa e finalmente se torna adulta. O período 

que abrange desde a fixação da larga nos animais até o seu desprendimento como 

teleógina leva em torno de 21 dias para ocorrer de maneira completa. Com a fêmea 

já adulta ocorrerá um novo acasalamento com o macho, dando início a um novo ciclo 

quando a fêmea se desprende do bovino novamente, iniciando assim, mais uma fase 

de vida livre. 
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2.2.2 Principais danos nos bovinos 

 

Os problemas causados pelo carrapato aos bovinos são inúmeros, interferindo 

no bem-estar dos animais e prejudicando seu desempenho produtivo como um todo. 

O início dos problemas está relacionado ao hábito alimentar dos carrapatos, pois se 

trata de um parasita hematófago, ou seja, se alimentam do sangue dos animais. Após 

a ingestão do sangue por parte das fêmeas, a parte sólida é separada da líquida e a 

fêmea acaba aproveitando somente as proteínas desejadas para a produção de seus 

ovos. O restante é devolvido para na forma de saliva, porém, a mesma acaba sendo 

tóxica aos animais, resultando em inflamações no local da picada, acarretando em 

estresse aos bovinos. As perdas na produtividade dos animais são vistas de diferentes 

maneiras, como: a redução na produção de leite e carne, além do baixo desempenho 

reprodutivo (FURLONG, 2005). 

Outra problemática que preocupa muitos pecuaristas, é a transmissão de 

doenças aos bovinos, mais especificamente a tristeza parasitária bovina (TPB), pois 

além de aumentar os custos de produção, pode acarretar na morte dos animais. Esta 

doença é causada por parasitas que se encontram no sangue dos bovinos, onde a 

transmissão ocorre principalmente pelo carrapato. Os parasitas presentes no sangue 

dos animais, podem ser do gênero Babesia (Babesia bigemina e B. bovis), ou oriundos 

de uma bactéria (Anaplasma marginale), denominados respectivamente por 

babesiose e anaplasmose. (MARTINS, 2005). 

Os animais geralmente apresentam sinais visíveis de abatimento e cansaço. 

Além dos sintomas clínicos como: anemia, icterícia, febre, desidratação, falta de 

apetite e em casos mais avançados uma urina escura. No caso dessa doença é 

necessário que o diagnóstico seja feito rápido e de forma correta para a escolha do 

melhor método de tratamento, pois a evolução da doença ocorre rapidamente, 

podendo levar os animais a opto. A maioria dos casos de mortalidade de bovinos no 

Brasil está associado a tristeza parasitária bovina (MARTINS, 2005). 

Segundo KESSLER; SCHENK (1998) a transmissão da babesiose ocorre 

exclusivamente pelos carrapatos, ou através de transfusões de sangue, onde o 

protozoário já está presente. O período de incubação varia de 7 a 14 dias, dependendo 

principalmente da sensibilidade do hospedeiro. Já a anasplamose possui um período 

de incubação maior, variando de 21 a 42 dias. Sua transmissão se dá através de 
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insetos hematófagos como o próprio carrapato, além de mutucas e a mosca dos 

chifres. 

Alguns fatores devem ser levados em consideração, pois podem alterar a 

suscetibilidade dos bovinos em relação as doenças transmitidas pelo carrapato do boi, 

como, por exemplo, a idade, a raça e o estresse ambiental. Além disto, a imunidade 

passiva dos animais, desenvolvida ainda nos primeiros meses de vida, através da 

ingestão do colostro das vacas já imunes. Outro fator importante para a predisposição 

das doenças, seria o transporte de animais acostumados em áreas livres ou com baixa 

incidência, para áreas consideradas favoráveis e com maior presença de carrapatos. 

Pois, possivelmente esses animais possuem uma baixa imunidade, já que é através 

da infestação do parasita que o bovino adquire uma maior resistência. (MARTINS, 

2005). 

 

 2.3 PRINCIPAIS MÉTODOS DE CONTROLE 

 

A procura por alternativas de controle para o carrapato é um assunto antigo, 

segundo Martins e Furlong (2005) desde 1895 que pesquisadores buscam uma saída 

para solucionar este problema tão significante para a pecuária brasileira. Várias 

experiências mal sucedidas como o uso de sabão, fumo, querosene, enxofre, 

juntamente com o óleo mineral marcam a evolução das tentativas de controlar o 

carrapato ao longo dos anos. 

No ano de 1896 um fazendeiro australiano obtém a tão sonhada solução, 

desenvolveu uma receita a base de arsênico para diluição em água para utilizar no 

banho dos animais, este foi um dos primeiros métodos de controle bem sucedido, 

mesmo que tenha sido de forma temporária. Já que com o decorrer do tempo os 

carrapatos foram adquirindo resistência a substância e em 1946 está resistência 

atingiu o Brasil. Porém, as pesquisas sempre permaneceram em constante evolução 

e outros métodos viáveis de controle já estavam sendo utilizados, como os produtos 

à base do grupo químico dos organoclorados (MARTINS; FURLONG, 2005)  

Atualmente o principal meio de controle utilizado pelos pecuaristas na intenção 

de amenizar os danos dos carrapatos ainda são os produtos alopáticos, neles estão 

os conhecidos carrapaticidas, sendo utilizados várias vezes no decorrer do ano, 

dependendo do grau de infestação. No mercado é possível encontrar produtos com 
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diferentes princípios ativos e modo de ação, é o caso dos carrapaticidas de contato 

ou sistêmicos. 

Segundo FURLONG (1998) os carrapaticidas de contato são aplicados nos 

animais na forma de pulverização, imersão ou pour on. Se dividem em diferentes 

grupos químicos, sendo os mais conhecidos e utilizados os organofosforados, 

amidínicos, piretroides, fenilpirazois e cymirazol. São produtos que se caracterizam 

por apresentar um residual menor nos animais, porém, apresentam um intervalo de 

aplicação mais curto, isto ocorre devido à resistência adquirida pelos carrapatos aos 

produtos que utilizam estes grupos químicos, já que estão no mercado a bastante 

tempo. 

Outro grupo são os carrapaticidas sistêmicos, seu modo de ação ocorre via 

corrente sanguínea e podem ser administrados nos animais na forma injetável, 

através do banho de aspersão e sob a linha dorsal (pour on). Os principais grupos 

químicos são: avermectina, onde se encontra bases conhecidas como a abamectina, 

ivermectina, doramectina, além de outros grupos: moxidectina e benzofenilureas. Se 

caracterizam por serem produtos mais fortes e acabam deixando resíduos na carne e 

no leite por um período de tempo maior (FURLONG, 1998) 

Embora se tenha muitos produtos no mercado, os mesmos estão perdendo sua 

eficiência, devido a vários fatores, principalmente ao uso indiscriminado, bem como a 

falta de conhecimento técnico por parte da maioria dos produtores, onde acabam 

fazendo uso de doses, produtos e modo de aplicação incorretos. Colaborando para 

seleções de carrapatos cada vez mais resistentes, tornando seu controle cada vez 

mais difícil (PEREIRA, 2003). 

 

 2.4 RESISTÊNCIA AOS ACARICIDAS  

 

Segundo Furlong (1998) “chama-se de resistência a capacidade desenvolvida 

pelos carrapatos de não serem mortos pelo carrapaticida na dosagem recomendada”. 

Essa sobrevivência só é possível devido alguns mecanismos bioquímicos e 

fisiológicos que estes ectoparasitas possuem, onde acarretam em mudanças no 

metabolismo, no armazenamento e na eliminação dos produtos químicos, ocorrendo 

por exemplo, uma redução na taxa de absorção, além de alterações no local de ação 

dos produtos (MARTINS; FURLONG, 2005). 
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Um dos primeiros relatos de resistência no Brasil foi por volta do ano de 1946, 

com o surgimento de populações resistentes a substância arsênico, muito utilizada 

para o controle do carrapato na época (MARTINS; FURLONG, 2005). Com isto, 

ocorreu a introdução de novos produtos com princípios químicos diferentes e 

consequentemente com o tempo surgiu novas populações de carrapato resistente. 

Este ciclo ainda é uma realidade nos dias atuais, pois o controle deste parasita se 

torna mais complexo a cada ano. 

Cada produto existente no mercado possui um modo de ação especifico, 

permitindo o controle de maneira efetiva. Porém, com o uso indiscriminado dos 

carrapaticidas vem ocorrendo um aumento na seleção de populações resistentes, pois 

nem todos os carrapatos são sensíveis a substância utilizada e acabam sobrevivendo 

mesmo após o uso dos produtos alopáticos. Isto ocorre, pois, alguns parasitas de 

forma natural desenvolvem ao longo do tempo algumas mutações aleatórias 

(FIGURA2). Relatos mostram que a cada um milhão de carrapato, pelo menos um 

indivíduo apresenta está mutação genética de sobrevivência e conforme ocorre o 

acasalamento este gene, quando dominante, é transferido para um ou mais indivíduo, 

ajudando a estabelecer uma população cada vez mais resistente (ROUSH, 1993 apud 

KOLLER et al. 2019). 

 

FIGURA 2. Proporção de indivíduos susceptíveis (azul) para um produto no início do 
processo de seleção química da população de carrapatos, com alta eficácia. Na 
sequência, ocorre a seleção e o aumento da frequência de indivíduos resistentes 
(marrom), até a falha total de eficácia. 

Fonte: MAPA, 2020. 
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De acordo com o manual da FAO (2004), juntamente com uma revisão literária 

de Abbas et al. (2014) existe alguns fatores capazes de influenciar no tempo em que 

esse gene é transferido para populações futuras, como por exemplo, “a taxa de 

indivíduos naturalmente resistentes já presente na população, se o gene resiste 

apresenta ou não alelo dominante, além dos fatores operacionais, como: frequência 

da utilização do carrapaticida e o modo de aplicação, assim como o gradiente  de 

concentração do produto e os fatores biológicos (KOLLER et al. 2019). 

Os carrapaticidas a base de apenas um princípio ativo, já não são capazes de 

controlar a presença do parasita nos bovinos, devido à baixa eficiência e o alto grau 

de resistência aos grupos químicos. Há relatos que em determinadas regiões do país 

mais de oito princípios ativos apresentam problemas de baixa eficácia do controle do 

carrapato, devido as populações resistentes (MAPA, 2020). Com isto, foi necessário 

a introdução de novos produtos alopáticos no mercado, onde se associou diferentes 

princípios ativos na mesma embalagem, no intuito de controlar pelo menos 

momentaneamente a infestação dos rebanhos, até que outros métodos mais 

eficientes sejam elaborados. 

Estudos relacionam alguns fatores que podem colaborar com a baixa eficiência 

e o alto grau de resistência aos produtos alopáticos, como: “falhas de manejo, número 

inadequado de aplicações por ano, aplicações de acaricidas somente quando 

visualizadas as formas adultas, uso exclusivo de acaricidas e a alta taxa de 

reprodução do carrapato” (PEREIRA et al. 2008). Sendo possível notar que é de suma 

importância que o pecuarista sempre procure uma boa orientação técnica para que 

juntos adotem o melhor meio de controle do carrapato bovino, buscando sempre a 

alternativa mais viáveis, eficientes e sustentáveis. 

 

 2.5 HOMEOPATIA 

  

Quando falamos em homeopatia, estamos falando de um método terapêutico 

que possui uma metodologia única no tratamento das diversas enfermidades dos 

organismos vivos, pois abrange os conhecimentos da fisiopatologia, aliados com os 

diferentes métodos de diagnóstico, levando em consideração cada sintoma 

manifestado pelo organismo. Pois, é destes sintomas que será realizada a escolha do 

melhor medicamento homeopático a ser utilizado, já que cada organismo possui uma 
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resposta especifica dentre os fatores etiológicos das doenças. Buscando assim, 

novamente o equilíbrio deste ser. A medicina homeopática surgiu principalmente da 

experimentação, onde era feito observações cuidadosas dos efeitos das substâncias 

no organismo humano (TEIXEIRA, 2011).  

A homeopatia é uma ciência muito antiga, embora há relatos que por volta dos 

anos 460-350 a.C, Hipocrátas já fosse adepto ao princípio da similitude, a verdade é 

que a medicina homeopática, se sistematizou somente no século XVIII, por volta dos 

anos de 1775-1810, através do médico alemão Samuel Hahnemann, que mais tarde 

passou a ser chamado de ‘pai da homeopatia’. Ele descobriu está ciência, quando por 

curiosidade experimentou a planta China officinalis, muito utilizada antigamente no 

tratamento dos sintomas da Malária. Após a ingestão Samuel começou a manifestar 

alguns sintomas clínicos da doença e atribuiu o ocorrido a lei dos semelhantes, 

primeira lei da homeopatia desenvolvida mais tarde pelo médico.  

Hahnemann não parou seus estudos por ai, pois ele acreditava que existia 

outras formas de cura, além dos métodos terapêuticos utilizados na época e após 

anos aprimorando seu conhecimento no assunto surge os quatro princípios da 

homeopatia: “a lei dos semelhantes, a experimentação no homem sadio, o uso do 

remédio único individualizado e o emprego de medicamentos diluídos e dinamizados” 

(SOUZA, 2002). 

O primeiro princípio criado por Samuel foi a lei dos semelhantes, onde o mesmo 

reformulou o antigo princípio da similitude defendido por Hipocrátes, que dizia que “a 

doença é produzida pelos semelhantes e mediante os semelhantes que a 

produziram... o paciente retorna da doença a saúde (GEMELLI; PEREIRA, 2018). 

Para Hahnemann a lei criada no ano de 1976 se baseava na “cura de uma doença 

através da utilização de um medicamento que produz no homem são, sintomas 

semelhantes aos manifestados pela doença (SOUZA, 2002). 

Já a segunda lei, é conhecida como experimentação em um indivíduo sadio, 

até chegar a este princípio muitas experimentações foram desenvolvidas. Onde 

Hahnemann foi cobaia dos seus próprios estudos e administrou em si diversas 

substâncias com o intuito de observar as possíveis reações e foi através deste método 

que ele adquiriu conhecimento sobre as propriedades terapêuticas e os seus efeitos 

sobre o organismo, servindo como base para escolher o melhor medicamento para 

uma possível doença.  As doses administradas pelo médico se dividiam em tóxicas, 

hipotóxicas e dinamizadas (FUTURO, 2012). 
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A terceira lei tinha como base a utilização do remédio único e individualizado, 

também conhecido como o princípio das doses mínimas, este método era utilizado no 

preparo dos medicamentos com o intuito de liberar a energia das substâncias, que 

posteriormente atuaria no campo energético dos seres vivos, estimulando para que o 

mesmo encontrasse o equilíbrio e a cura da enfermidade (CARNEIRO, 2011). 

Diferente dos médicos da época, Samuel acreditava que as enfermidades poderiam 

ser curadas com a utilização de apenas uma substância, sempre levando em 

consideração a similaridade da substância com a doença (SOUZA, 2002).  

Além disto, Hahnemann, defendia que o universo é constituído de matéria e 

energia, onde tudo estava interligado, sendo assim, “se não a vida humana sem 

energia, torna-se válida e pertinente a pesquisa de recursos energéticos para 

reequilibrar um organismo doente”, pensamento este, que serviu para que ele desse 

continuidade a seus estudos e desenvolver mais um princípio que serviria como base 

para a homeopatia.  

Surgindo então, a quarta lei da homeopatia que se baseia no princípio da 

dinamização. Inicialmente tinha como objetivo evitar que os medicamentos utilizados 

pudessem causar intoxicações ou possíveis agravações aos organismos que 

fizessem o uso dos medicamentos elaborados a partir do princípio da similitude. Onde 

Hahnemann, propôs um método diferente para o preparo dos medicamentos, passou 

então a diluir e agitar sucessivamente as substâncias utilizadas, com a intenção de 

amenizar o efeito que as mesmas poderiam causar nos organismos caso utilizadas 

na forma pura. E mais uma vez através da observação, percebeu que este processo 

acarretava em medicamentos melhores, que “mobilizavam maior atividade biológica 

nas diversas esferas da individualidade humana” (CARNEIRO, 2011). 

   Para Teixeira (2011) esta lei talvez seja a que mais define e caracteriza a 

medicina homeopática, pois quando se dinamiza as substâncias acaba se 

administrando doses ponderais e mínimas. Essas pequenas doses são vistas como 

mais eficientes, apresentando melhores resultados no organismo dos seres vivos. No 

livro chamado de Organon da arte de curar (1995), Hahnemann aborda que é através 

do processo de dinamização que o “poder de cura” das substâncias que estavam 

adormecidas se pronunciam e se potencializam propiciando uma ação mais rápida e 

eficiente. 

Os medicamentos homeopáticos podem ser originados a partir de diferentes 

substâncias, mas principalmente de material de origem vegetal, mineral, animal ou de 
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gêneros sintéticos. Além disto, outra característica muito importante nas homeopatias 

são as suas escalas de diluições, sendo elas: “Hahnemanianas (Centecimal – C ou 

CH) e cinquenta milesimal (LM), além da diluição de Hering (Decimal – D, X ou DH) 

(GEMELLI; PEREIRA, 2018).  

Para que o medicamento seja considerado homeopático, além das diluições e 

da sua potencialização através do método das dinamizações, é necessário que o 

medicamento cumpra outros fundamentos da homeopatia, como: ter sido testado 

previamente no “homem sadio”, seguindo todos os protocolos de experimentação 

patogenética e estar em conformidade com o primeiro princípio, sendo ele, a lei dos 

semelhantes (CARNEIRO, 2011). 

Várias são as dúvidas e os questionamentos de como a homeopatia age nos 

seres vivos. Para Conte (1997), todo o princípio básico começa pela dinamização, 

onde a energia eletromagnética das substâncias é extraída e expressa seu poder. 

Acredita-se que está energia é detectada e captada pelas terminações do sistema 

nervoso, após este processo a energia gera estímulos, acarretando em ações 

corretivas no organismo. Mas para que isso ocorra, tudo irá depender da necessidade, 

ou seja, do quão desequilibrado ou não este organismo está. 

A homeopatia foi introduzida no Brasil no ano de 1840 pelo francês Benoit Jules 

Mure. Benoit conheceu a medicina homeopática através de Hahnemann e virou 

adepto de seus ensinamentos. Além disto, contou com a ajuda do médico português 

Jõao Vicente Martins para propagar os ensinamentos e a utilização da homeopatia no 

Brasil. Posteriormente o médico português foi responsável por fundar o Instituto 

Hahnemanniano no Brasil (IHB), localizado na cidade do Rio de Janeiro (CORREA, 

1994). Porém, somente no ano de 1980 que a homeopatia passou a ser reconhecida 

como uma especialidade médica pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), onde no 

mesmo ano avançou mais uma etapa de difusão, com a criação da Associação Médica 

Homeopática Brasileira (AMHB) (TEIXEIRA, 2011). 

A homeopatia é uma ciência complexa que exige muitos estudos, porém, se 

trata de uma técnica que está se difundindo e sendo muito utilizada atualmente, pois, 

após a transformação do material de origem utilizado no preparo do medicamento, 

onde se realiza as diluições e dinamizações, posteriormente se obtém substâncias 

inócuas em termos químicos, utilizando apenas as impressões energéticas. Sendo 

assim, deixa de ser um agente puramente químico, e passa a ser algo físico. 
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Ou seja, diferente de muitos medicamentos alopáticos que podem causar 

diversos efeitos colaterais e possíveis intoxicações, os medicamentos homeopáticos 

são livres de qualquer contaminação química, seja para a natureza, seres humanos 

ou animais. Além disto, a homeopatia se apoia nas leis naturais e imutáveis, onde se 

aplica não somente nos seres humanos, mas também nos animais, contribuindo para 

diversos fatores, principalmente na redução dos químicos muito utilizados no 

tratamento das enfermidades dos animais, seja bovinos, equinos ou até mesmo nos 

animais domésticos. (ARENALES, 2002). 

A utilização da homeopatia na medicina veterinária é uma realidade muito 

antiga, pois há mais de 200 anos o médico Samuel Hahnemann fez o primeiro 

tratamento à base de medicamentos homeopáticos em seu cavalo, o mesmo 

apresentava sintomas de oftalmia periódica, então Hahnemann utilizou Natrum 

muriaticum no seu tratamento e logo após o animal estava recuperado. Apesar de se 

tratar de um método antigo, somente no ano de 1995, através da Resolução n° 662, 

de 16 de fevereiro deste ano, que o Conselho Federal de Medicina Veterinária 

Brasileiro, reconheceu a homeopatia como uma especialidade (CARNEIRO, 2011). 

A medicina homeopática na veterinária, surge como uma alternativa viável com 

o intuito de assegurar maior bem-estar aos animais. Pois através da sua energia 

proporciona aos animais tratados com seus princípios terapêuticos uma redução do 

estresse, visto que permite fornecer o princípio para o tratamento das enfermidades 

através da suplementação mineral, ou acrescido na ração.  Se caracterizando por ser 

um método menos invasivo, bem diferente dos tratamentos convencionais utilizados 

pelos pecuaristas (SOUZA, 2002). 

Dentre as maiores preocupações do setor da pecuária o carrapato do boi é um 

dos mais temidos pelos produtores, pois proporcionam maior desconforto e estresse 

aos bovinos, acarretando em perdas significativas, como a queda no desempenho 

produtivo e prejuízos par a indústria que trabalha com o couro dos animais. 

Existe diferentes produtos homeopáticos para o controle dos ectoparasitas, 

mas os mais conhecidos e utilizados são os chamados nosódios ou bioterápicos. 

Estes medicamentos são preparados a partir de um material patológico vegetal ou 

animal, contendo secreções ou excreções de origem microbiana ou parasitaria. Onde 

são diluídos em água ou álcool, na proporção de 1:99, dependendo da metodologia 

utilizada e posteriormente são agitados (100 vezes), sendo dinamizados 

consecutivamente até chegar a diluição desejada (ARENALES e COELHO, 2002). 
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A ação dos medicamentos homeopáticos sobre os carrapatos, pode ocorrer 

devido a interrupção no ciclo de vida e na postura dos ovos, reduzindo a contaminação 

das pastagens e consecutivamente dos bovinos. O fornecimento do preparado 

homeopático através do sal mineral, por exemplo, “faz com que os carrapatos ao 

entrarem em contato com o sangue medicado dos animais, apresentem dificuldade 

de alimentação, murchem e consecutivamente caíam no solo” (GEMELLI e PEREIRA, 

2018). Além disto, a utilização da homeopatia juntamente com sua integração com o 

ambiente, proporcionam diversos benefícios, como: “o surgimento de insetos, 

aracnídeos e aves que auxiliam no controle das larvas do carrapato” (ARENALES e 

COELHO, 2002). Isto ocorre, pois, a homeopatia utilizada no controle do carrapato 

não possui substancias tóxicas aos demais insetos, agindo somente no controle do 

seu semelhante. 

Muitos estudos comprovam a eficiência da homeopatia sobre os carrapatos, 

Veríssimo, no ano de 1988, relata em seu experimento com bovinos mestiços europeu 

x zebu, que os animais que foram tratados com o medicamento Carrapatinum, 

preparado através das fêmeas ingurgitadas do próprio carrapato, na diluição de 6CH, 

apresentaram uma menor infestação, além de terem um ganho de peso superior que 

os demais animais, que não receberam o medicamento. Além deste estudo, é possível 

encontrar muitos outros exemplos na literatura de tratamentos bem sucedidos, através 

do uso da homeopatia, principalmente envolvendo o rebanho leiteiro. 

O medicamento homeopático surge para ser uma alternativa sustentável, pois 

não prejudica os envolvidos na cadeia produtiva e não deixa resíduos no ambiente, 

tão pouco nos animais e seus subprodutos, como a carne e o leite. Além disto, se trata 

de uma alternativa viável, de baixo custo de aquisição e ajuda a diminuir o risco de 

resistência dos carrapatos (VIEIRA, 2003). Portanto, o uso da homeopatia pode ser 

uma alternativa viável e benéfica para o controle dos carrapatos nos bovinos, tendo 

como intuito “complementar e melhorar o sistema e consequentemente a produção de 

alimentos saudáveis para os humanos” (REAL, 2008) 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

O trabalho teve o objetivo de avaliar diferentes produtos homeopáticos, sendo 

eles: homeopatia comercial e o nosódio caseiro, no controle do carrapato, em 

rebanhos de bovinos de corte submetidos a pastejo em campo nativo. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Avaliar a eficiência dos produtos homeopáticos no controle do carrapato 

bovino em relação ao manejo com os carrapaticidas químicos; 

- Analisar o efeito das condições ambientais em relação a infestação de 

carrapato nos animais; 

- Verificar o tempo para nova reinfestação e controle nos diferentes manejos; 

- Analisar o efeito do carrapato bovino em relação ao ganho de peso dos 

animais. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

A área destinada para execução do projeto pertence à Fazenda da BR, localizada 

no distrito de Cordilheira, no município de Cachoeira do Sul, RS (30º12’ S e 52º 85’ 

W), região Central do Estado do Rio Grande do Sul. O clima da região é classificado 

por Alvares (2013) como subtropical úmido, predominante na região Sul, o solo da 

propriedade é classificado como Argissolo Vermelho distrófico típico, segundo Streck 

et al. (2018).  

A propriedade possui aproximadamente 290 hectares, onde divide-se em 

pastagens cultivadas e campos nativos, para realização do experimento foi destinada 

uma área de aproximadamente sete hectares de campo nativo, que posteriormente 

foi dividida em três piquetes com o auxílio de cercas elétricas. Os piquetes (FIGURA3) 

foram divididos respeitando as cercas já existentes na propriedade, porém, foram 

necessárias algumas adaptações para que todos os piquetes possuíssem água para 

os animais, resultando em ambientes com pequenas variações de tamanho. Seguindo 

a formatação de: piquete 1 – 2,8 hectares; piquete 2 - 2,2 hectares e piquete 3 – 1,9 

hectares. 

 

Figura 3. Área experimental, em vermelho a área total destinada ao trabalho, 

amarelo a divisão do piquete 1, em verde a divisão dos piquetes 2 e 3. Identificados 

com seus respectivos números. 

Fonte: Google earth, 2021 

2 
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Para o fornecimento de sal aos animais foi disposto um cocho de madeira coberto 

em cada piquete que recebeu os tratamentos homeopáticos (1 e 3), para evitar que 

houvesse qualquer interferência, principalmente da radiação solar, visto que, já se tem 

estudos que mostram que a mesma acaba perdendo sua eficiência quando exposta 

por muito tempo aos raios solares. Porém, o cocho utilizado no piquete 2 foi 

confeccionado de toneis de plásticos, os mesmos foram colocados perto dos 

bebedouros de água, respeitando as recomendações do Médico Veterinário da 

propriedade. 

 

                Figura 4. Modelo de cocho utilizado nos piquetes 1 e 3 

                 Fonte: Autor, 2019 

 

 

         Figura 5. Modelo de cocho utilizado no piquete 2. 

          Fonte: Autor, 2019 
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O experimento a campo teve duração de seis meses, tendo início no mês de 

outubro de 2019 e se prolongando até o mês de abril de 2020. Porém, o trabalho já 

vinha sendo realizado desde o início de setembro, onde iniciaram as coletas de 

carrapatos na propriedade para posterior elaboração do nosódio caseiro em 

laboratório.  

Foram utilizados 15 bovinos de sobreano da raça red angus. Os animais foram 

pesados e se fez a contagem dos carrapatos presentes no lado esquerdo dos bovinos, 

posteriormente foram sorteados e alocados nos piquetes tomando-se o cuidado de 

manter as maiores cargas, embora mesmo número de animais, nas maiores áreas. 

Também foram sorteados os tratamentos que seriam desenvolvidos em cada piquete, 

onde o piquete 1 foi destinado ao tratamento do nosódio caseiro (HN), piquete 2 o 

controle alopático (AL) e o piquete 3 recebeu o tratamento da homeopatia comercial 

(HC). 

 

4.1 TRATAMENTOS 

4.1.1. Nosódio caseiro (HN) 

Para o processo de preparo do nosódio caseiro foram utilizadas 100 fêmeas 

ingurgitadas de carrapato bovino, coletadas dos animais da propriedade e seguida a 

metodologia descrita em VIÇOSA (2015), conforme Anexo I. Seguindo-se a 

metodologia, após preparo da tintura mãe e suas diluições, foi utilizada a solução 

nosódio na potência 6CH. Desta forma, eram misturadas 45 gotas do nosódio (6CH), 

em um quilo de açúcar cristal, e esta mistura, adicionada e homogeneizada com colher 

de pau à cada 30 kg de sal mineral, posteriormente fornecido no cocho aos animais 

do piquete 1. O sal era reposto no cocho dos animais conforme o consumo da semana, 

onde era realizado o ajuste nas quantidades. 

4.1.2. Controle alopático (AL) 

Para o tratamento químico, sorteado para os animais do piquete 2, o manejo 

utilizado foi o mesmo já adotado na propriedade. Onde se utiliza principalmente os 

métodos de controle com produto pour on, intercalando com o banho de aspersão. Os 

produtos alopáticos eram recomendados pelo médico veterinário da propriedade, 

assim como o melhor momento de intervenção, que geralmente era quando os 

animais começavam a apresentar uma infestação maior de carrapato, com bastante 

presença de carrapatos miúdos. Devido ao rebanho apresentar resistência a alguns 

produtos, os princípios ativos eram modificados com frequência. Da mesma forma que 
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os demais tratamentos, os animais também recebiam o sal mineral, porém o mesmo 

não era acrescido de nenhum produto. 

 

4.1.3. Homeopatia comercial (HC) 

O produto homeopático comercial foi administrado para os animais do piquete 3, 

tendo a seguinte composição descrita na embalagem: Sulphur iodatum, Rhipicephalus 

microplus, China officinalis, Natrum sulphuricum, Zincum metallicum, Juglans regia, 

Silicea terra e Veículo qsq. O mesmo era misturado ao sal mineral acrescentando 12% 

do produto comercial. 

O acompanhamento dos animais era feito todas as semanas, bem como o 

fornecimento do sal mineral para os bovinos, sendo reposto sempre que necessário. 

Além das avaliações quinzenais para contagem dos carrapatos, era realizada a 

pesagem de todos os animais, afim de acompanhar o ganho de peso que os mesmos 

teriam no decorrer de cada período experimental.  

A contagem dos carrapatos era feita sempre do lado esquerdo dos animais, onde 

eram contabilizadas somente as teleóginas com 4mm ou mais. Sendo necessário 

entrar com intervenção de controle químico quando os animais apresentassem 20 ou 

mais teleóginas com tamanho igual ou superior a 4 mm, segundo recomendação de 

Cordovés (1997). Ficou acordado com o responsável pela propriedade que, caso os 

animais dos tratamentos homeopáticos apresentassem altas infestações por 

carrapato, acima do citado anteriormente, a intervenção química seria realizada. 

Os dados foram submetidos a análise de variância e as médias comparadas 

pelo teste de Tukey, em nível de 5% de significância, pelo programa Bioestat 5.3. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Através da análise dos resultados do experimento, foi possível observar que a 

homeopatia comercial (HC) e o nosódio caseiro (HN), apresentaram um desempenho 

superior ao tratamento alopático (AL) no controle da infestação por carrapatos. O nível 

de infestação nos três grupos nunca foi muito elevado, com exceção de um único 

animal pertencente ao grupo AL o qual, em todas as avaliações apresentou o número 

mínimo de teleóginas que determinava a intervenção com produto químico (FIGURA 

6).  
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Figura 6. Animal do grupo AL, que apresentou grande infestação em todas contagens. 

                                    Fonte: Autor 2019 

 

Conforme os dados relacionados na Tabela 1, é possível observar que o número 

médio de teleóginas maiores ou iguais a 4 mm presentes nos animais, foi superior no 

grupo AL (p<0,01) quando comparado com os tratamentos HN e HC, os quais não 

diferiram entre si para esta variável (p>0,05), ao longo dos seis períodos 

experimentais.  

 

Tabela 1. Média de teleóginas medindo 4mm ou mais, observadas em novilhos 
tratados com nosódio de carrapato (HN), produto homeopático comercial (HC) e 
produto alopático (AL). 

 Tratamentos  

Período HN AL HC Média 

1 4,0 6,6 2,3 4,3A 

2 0,7 7,5 0,4 2,9A 

3 1,0 7,6 0,6 3,1A 

4 2,1 5,7 1,2 3A 

5 3,8 12,7 2,0 6,2A 

6 4,0 14,8 2,0 6,9A 

Média 2,6b 9,1a 1,4b  

Médias seguidas de letras distintas maiúsculas diferem entre si nas linhas, e minúsculas nas colunas, 
pelo teste de Tukey (p<0,05). 
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Demonstrando assim, que os tratamentos com os métodos homeopáticos (HC e 

HN) foram eficientes em controlar a infestação por carrapatos em níveis não críticos. 

Observou-se também, que a variação no número médio de teleóginas ao longo dos 

seis períodos, em cada grupo, não foi significativa estatisticamente (p>0,05). 

Nos últimos dois períodos notou-se um aumento nas contagens de teleóginas nos 

animais do grupo AL, com relação aos períodos anteriores, sendo que no sexto 

período foi necessária a intervenção química em todos os animais do grupo. Este 

comportamento reflete a dinâmica natural das gerações do carrapato bovino no Brasil, 

a qual apresenta o seu pico nos meses de abril e maio, com a ocorrência da terceira 

geração.   

Apesar de ocorrer um controle significativo dos carrapatos, os produtos 

homeopáticos não eliminaram por completo a presença do ectoparasita nos animais.  

Mas, neste caso, ajudou a manter uma quantidade que não interferiu na saúde e no 

bem-estar dos bovinos. Este é um fator muito importante, pois, o extermínio do 

carrapato não é algo interessante, já que, é através deste contato que os bovinos 

adquirem maior resistência às doenças transmitidas pelo parasita. Ou seja, as 

pequenas infestações são necessárias, já que promovem o desenvolvimento da 

memória imunológica nos animais (ROSENBAUM, 2005). 

Assim como já foi descrito por Figueiredo (2018), no presente trabalho também foi 

possível encontrar teleóginas com aspectos visuais diferentes nos tratamentos 

homeopáticos (HC e HN) quando comparados aos carrapatos do grupo AL, 

apresentando uma cor diferenciada, rugas profundas ao longo do abdômen, além de 

algumas teleóginas possuírem um aspecto murcho e opaco, estes sinais são 

característicos do processo de senescência (FIGURA 7, 8).  
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Figura 7 e 8. Teleóginas murcha e seca, coletada no tratamento homeopático.                                  

. Fonte: Autor, 2019 

 

A ocorrência do carrapato bovino, de maneira geral, é sazonal e se divide ao 

longo dos meses em diferentes gerações (Figura 9). Tendo início normalmente após 

as chuvas da primavera, período em que coincide com taxas de temperaturas e 

umidade favoráveis ao desenvolvimento das diferentes fases do carrapato nas 

pastagens. Porém, este processo é rapidamente inverso na época da seca, tornando 

a sobrevivência do ectoparasita mais difícil, devido as condições climáticas adversas 

(FURLONG, 2005). 

 

Figura 9. Modelo da dinâmica da população do carrapato-do-boi no Brasil. A 
presente estimativa da frequência do carrapato pode apresentar variações de ano 
para ano, influenciada principalmente pelo clima regional. 

                 Fonte: MAPA, 2020 

 

Segundo Nicaretta (2018) os carrapatos são mais ativos durante o verão, onde 

a temperatura é mais elevada, desde que as chuvas sejam suficientes, com umidade 



34 
 

 

adequada para proporcionar o desenvolvimento embrionário e a viabilidade das larvas 

do carrapato. Desta forma, situações com severas secas acabam limitando a 

sobrevivência das teleóginas, podendo acarretar na paralisação total da incubação e 

postura (FURLONG, 1991). 

Ao analisarmos as condições climáticas ocorridas durante o desenvolvimento 

do experimento, podemos observar que, no quarto período experimental ocorreu o 

menor volume acumulado de chuvas (GRÁFICO 1). Os dados meteorológicos 

utilizados no Gráfico 1, são oriundos da estação Metos Brasil, que se encontra 

instalado no Campus da Universidade Federal de Santa Maria, localizado na cidade 

de Cachoeira do Sul. 

 

Gráfico 1. Volume acumulado de precipitações, médias de temperaturas 

máximas e umidade máxima durantes os períodos experimentais.         

Fonte: Autor 2021 

Este comportamento climático pode estar relacionado com a visível queda na 

população de carrapatos, observada também no quarto período (GRÁFICO 2), em 

todos os grupos avaliados. Interessante atentarmos para o fato de que o quarto 

período experimental coincidiu no mês de fevereiro de 2020, o que corrobora com o 

modelo da dinâmica populacional do carrapato bovino no Brasil, apresentado por 

MOLENTO; VERÍSSIMO (2020), onde no mês de fevereiro ocorre uma queda 

expressiva na população, após o pico da segunda geração. 
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Gráfico 2. Média de teleóginas medindo 4 milímetros ou mais, observadas em 

novilhos recebendo nosódio (HN), produto alopático (AL) ou produto homeopático 

comercial (HC) para controle da população de carrapatos. 

 

Fonte: Autor 2021 

Também pode-se observar que, durante os períodos experimentais, não 

houveram grandes variações entre as máximas temperaturas observadas e também 

entre as máximas umidades do ar registradas (GRÁFICO 2).  Desta forma, pode-se 

dizer, que os níveis de infestação por carrapatos observados ao longo dos períodos 

experimentais, tenderam a acompanhar os volumes acumulados de precipitação, 

sendo maiores nos períodos chuvosos e apresentando queda naqueles mais secos. 

Embora não tenham sido alvo deste estudo, outros fatores puderam ser 

constatados, e se torna importante mencioná-los. Souza (2002), cita que o uso da 

homeopatia, aliado a minimização do uso dos carrapaticidas promovem diversas 

alterações na propriedade, é o caso de mudanças no solo, onde acaba surgindo 

diversos predadores. Fato este, que pode ser observado durante o experimento, já 

que nos piquetes em que se utilizava a homeopatia, começou a surgir os besouros 

conhecidos como “rola-bosta” (Digitonthophagus gazela) (FIGURA 10). Que antes 

raramente eram vistos na propriedade, segundo relato do médico veterinário 

responsável pela Fazenda. 
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Figura 10. Besouro “rola-bosta” (Digitonthophagus gazela) no piquete tratado      

com homeopatia. 

              Fonte: Autor, 2019 

 

6. CONCLUSÃO 

Tanto o nosódio caseiro como o produto homeopático comercial foram 

eficientes no controle da população de carrapatos em bovinos de corte submetidos a 

pastejo em campo nativo. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados obtidos foram satisfatórios, demostrando que os medicamentos 

homeopáticos tiveram um efeito positivo sobre o controle do carrapato. Sendo uma 

excelente alternativa para os pecuaristas no controle da infestação nos bovinos de 

corte. Pois, além de ser um método sustentável, já que não deixa resíduos no 

ambiente, nem nos animais. Também se trata de um método financeiramente viável, 

pois a aquisição dos produtos homeopáticos é mais acessível economicamente, 

quando comparado aos carrapaticidas tradicionalmente utilizados.  
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Além da aquisição da homeopatia comercial, o produtor pode optar por produzir 

seu próprio nosódio, seja na sua propriedade, ou através da manipulação em 

laboratório, à preços bem mais acessíveis do que os produtos alopáticos. Sem falar 

que o produtor deixa de depender exclusivamente do mercado e passa a economizar, 

sendo possível ter um retorno financeiro maior com a atividade. 

Com base na revisão bibliográfica realizada para este trabalho, é importante 

salientar a necessidade de mais estudos na área de homeopatia para bovinos de 

corte, tanto para o controle de carrapatos como para os demais parasitas e doenças 

que acometem a espécie. 
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9. ANEXOS 

 

Anexo I – Metodologia de VIÇOSA (2015) – Homeopatia do carrapato, utilizada no 

preparo do nosódio do tratamento HN. 
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