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Febre da Carraça 1

O que é a Febre da Carraça?

Chamamos “Febre da Carraça” a um conjunto de doenças provocados por diferentes parasitas do sangue 

(protozoários, riquetzias, etc) cujo veículo de transmissão são as carraças.

Quais são os sintomas?

Quase todas estas doenças têm em comum: 

febre, anemia (Fig.1), prostração e falta de apetite, 

algumas podem ainda causar dores articulares, O 

meu cão pode transmitir-me Febre da carraça?

Quais são então as doenças a que chamamos 

“Febre da carraça”?

As mais importantes são:

- Piroplasmose – parasita – Babesia canis (Fig 2)

- Erlichiose – parasita – Erlichia canis

- Doença de Lyme – parasita – Borrelia

- Hepatozoonose – parasita – Hepatozoon

- Riquetziose – parasita – Riquetzia

Há prevenção para estas doenças?

Destas doenças algumas têm vacina nomeadamente a Piroplamose (que é frequentemente mortal) e a 

Doença de Lyme.

Também é importante eliminar as carraças, que são o “veículo” da doença, com coleiras ou pipetas spoton.

A Vacinação contra a piroplasmose e a Doença de Lyme é anual e deve ser feita antes da Primavera.

Fig. 1 – Mucosas pálidas (anemia)

Fig. 2 – Babesia canis
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O meu cão pode transmitir-me Febre da carraça?

Algumas destas doenças são zoonoses (doenças transmissíveis ao Homem).

Embora a transmissão seja principalmente por picada, em alguns casos o contágio pode fazer-se ao retirar 

com as mãos uma carraça da pele do cão.

A Prevenção é a melhor solução.

Fig.3 - Eritema migrans Fig. 4 - Mordedura de carraça


