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RESUMO 

Palavras chave: fagoestimulantes, Rhipicephalus microplus, sistema gustativo, soro 

bovino, spikes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Ticks are external parasites distributed in the world. Its parasitism causes direct and 

indirect damage to their hosts. Rhipicephalus microplus is the principal ectoparasite 

of the livestock causing economic and sanitary implications in the tropics regions. 

Control strategies are still a challenge and new alternatives are being sought to avoid 

the use of chemical methods that are reprehensible in relation to animal and human 

health, and also the environment. It is known that Bos indicus are more resistant to 

ticks than Bos taurus, while their crosses have a moderate resistance. The olfactory 

and gustatory senses allow these parasites to seek hosts, mating partners and 

distinguish between food and harmful substances. The receptors of these sensory 

organs are present throughout the body and appendages of arthropods, being pore 

sensilla in the chelicerae important when it comes to ticks taste receptors. 

Electrophysiology assists in the discovery of active principles that attract or repel 
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these parasites and this will be proven after a behavioral test. This work was 

performed in order to characterize R. microplus electrophysiological responses to 

phagostimulants in different concentrations like salts (NaCl and KCl, 10-3 a 10-1M), 

glucose (10-4 a 10-1M), adenosine triphosphate (ATP, 10-6 a 10-2M), reduced 

glutathione (GSH, 10-6 a 10-2M), a mixture of substances (MIX, glucose1M+ATP10-

2M+GSH10-3M) and sera of susceptible and resistant cattle to ticks. A single cell 

electrophysiology technique was used in the taste sensila of R. microplus.  Engorged 

nymphs of R. microplus were collected from naturally infested bovines. Females ticks 

were fed on rabbits for a period of three to five days. The females were removed and 

taken directly to the electrophysiology room in order to be prepared for the test. At 

least 10 females were tested per substance. The shape, frequency and amplitude of 

spikes were analyzed with the program Autospike. The statistical analysis was 

performed with the software R applying ANOVA followed by Tukey HSD post-hoc 

(5%). In relation to the phagostimulants it was observed that the taste receptors of 

the chelicerae were responsive for all substances tested, having a more intense 

responses at higher concentrations. The frequency of responses to salts ranged from 

11.09 ± 0.98 to 28.50 ± 3.49 spikes/s; to glucose from 25.40 ± 2.33 to 37.15 ± 4.47 

spikes/s, to ATP from 17.91 ± 1.28 to 37.30 ± 4.77 spikes/s; to GSH from 19.10 ± 

2.84 to 56.6 ± 5.08 spikes/s and the MIX 50.60 ± 4.42 spikes/s. The responses were 

uni or multicellular depending on the concentration. Sera from resistant cattle 

triggered a higher frequency of spikes/s (average of 53.48 ± 1.89 spikes/s, ranging 

from 48.45 ± 4.28 to 61.05 ± 5.14 spikes/s) when compared with the susceptible 

cattle (average of 40.33 ± 1.63 spikes/s, ranging from 33.30 ± 3.02 to 49.05 ± 5.20 

spikes/s). The records analyzed showed that R. microplus was more stimulated by 

sera from resistant cattle than those from susceptible animals. It is known that in the 

serum has phagostimulants which probably triggered spikes in both groups. On the 

other hand, the greater number of spikes to resistant bovine serum might be due to 

the presence of deterrents compounds. Both sera showed a multicellular response. It 

was also observed that there were variations in the spikes frequency  between 

animals of the same group according to the characteristic of spikes recorded. It was 

concluded that R. microplus respond in a dose dependent pattern to the 

phagostimulants tested. And also that, this tick was able differentiated the sera of 

susceptible to sera of resistant bovines.  
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1 INTRODUÇÃO 

Carrapatos são ectoparasitas hematófagos obrigatórios que têm como 

hospedeiros diversas espécies de aves, répteis e mamíferos (SONENSHINE, 1991; 

OIE, 2007). O Rhipicephalus microplus, popularmente conhecido como “carrapato do 

boi”, é responsável por inúmeros prejuízos para a pecuária mundial. Seu parasitismo 

ocasiona baixa conversão alimentar e consequentemente diminuição da produção 

de carne e leite, danos ao couro, miíases devido a lesões na pele. Além disso, é 

vetor de agentes causadores de doenças do complexo da tristeza parasitária bovina 

como babesiose (Babesia bovis e B. bigemina) e anaplasmose (Anaplasma 

marginale) (JONSSON, 2006; ANDREOTTI, 2010).  

O Brasil possui o segundo maior rebanho efetivo do mundo e o maior 

rebanho comercial, o que proporciona para o país lucros com a produção de carne e 

leite (MAPA, 2013). Há uma grande preocupação em relação à produção de carne e 

de leite, pelos resíduos de medicamentos veterinários, dentre eles os 

antiparasitários, deixados nestes alimentos e no meio ambiente e que são nocivos à 

saúde humana (MAPA, 2012). Acaricidas químicos são os métodos mais utilizados 

no controle de carrapatos. Porém já se tornaram um problema global devido à 

resistência causada pelo uso indiscriminado (WILLADSEN, 2006; BIEGELMEYER et 

al., 2012). A resistência dos carrapatos aos acaricidas sintéticos disponíveis no 

mercado é uma característica herdável e gera populações com menor ou nenhuma 

suscetibilidade à droga (FAO, 2004).  Com isso a busca de meios alternativos de 

controle tornou-se de grande importância (SAMISH et al., 2004). 

Os sentidos de gustação e olfação permitem que os animais diferenciem 

fontes de alimento de substâncias indesejáveis ou tóxicas no ambiente (VOSSHALL 

& STOCKER, 2007). Os carrapatos, assim como os demais artrópodes, possuem 

uma variedade de órgãos sensoriais periféricos que podem ser parecidos com uma 

cerda (localizados nas patas e palpos) ou em forma de poro (nas quelíceras) que 

monitoram o ambiente externo (SONENSHINE, 1991). O comportamento dos 

carrapatos durante a alimentação é de interesse para que se possam realizar 

estratégias para o controle dos mesmos (WALADDE E RICE, 1982; MEHLHORN, 

2001). 
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Estudos eletrofisiológicos juntamente com análises comportamentais são 

capazes de revelar a função característica de diferentes receptores (WALADDE & 

RICE, 1982). A eletrofisiologia identifica a fisiologia sensitiva dos artrópodes e tem 

importância na descoberta de feromônios, sítios atrativos de oviposição, compostos 

naturalmente deterrentes ou estimulantes (HOLSCHER et al., 1982). Iniciaram-se 

com o eletroantenograma em insetos para a detecção de feromônios. Essa técnica 

baseia-se no registro da diferença de voltagem entre a ponta e a base da antena de 

um inseto durante um estímulo volátil (WIBE, 2004). Desde então, outras técnicas 

têm sido desenvolvidas, como a técnica de registro em sensila única (RSU) que 

envolve o registro do potencial elétrico de cada célula presente na sensila pela 

implantação de eletrodos, seguida de sua estimulação com substâncias específicas 

que podem ser estímulos gasosos ou líquidos (SONENSHINE, 1991). Com o intuito 

de caracterizar a resposta dos receptores das quelíceras do R. microplus frente a 

diferentes estímulos gustativos como fagoestimulantes e soros de bovinos foi 

realizada a técnica de registro de sensila única. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Rhipicephalus microplus 

R. microplus é um artrópode hematófago que parasita preferencialmente 

bovinos e é considerado o mais importante da pecuária devido aos impactos 

causados para os animais e produtores (FAO, 2004; OIE, 2007). Está mundialmente 

difundido ocasionando problemas sanitários e econômicos principalmente nas 

regiões de clima tropical e subtropical como Austrália, África, América Central e do 

Sul (JONGEJAN & UILENBERG, 2004; BIEGELMEYER et al., 2012). Os danos 

ocasionados pelos carrapatos ao hospedeiro são devido a sua fixação, espoliação 

sanguínea, injeção de toxinas e transmissão de patógenos que reduzem a produção 

ou causam a morte do animal (JONSSON, 2006; ESTRADA-PEÑA & SALMAN, 

2013).  

Está classificado taxonomicamente no filo Arthropoda, classe Arachnida, 

ordem Acarina, subordem Metastigmata e superfamília Ixodidea (FLECHTMANN, 

1990). Em relação ao seu comportamento frente ao hospedeiro o R. microplus é 

classificado como um carrapato de emboscada (as larvas ficam na pastagem à 

espera do hospedeiro), de um único hospedeiro (ciclo monoxeno) e que parasita 

principalmente bovinos (WALADDE & RICE, 1982). É encontrado parasitando 

também búfalos, jumentos, pequenos ruminantes, cães, gatos, veados, preguiças, 

onças, cangurus, coelhos e até mesmo o homem (ANDREOTTI, 2010). O 

hospedeiro é localizado pelo odor, pelas vibrações, pelo sombreamento, por 

estímulos visuais e pelo CO2 (SONENSHINE, 1991). A distribuição do carrapato no 

corpo do hospedeiro não é homogênea, com preferência pela parte posterior do 

animal (virilha, úbere, região pélvica), seguido da região anterior (cabeça e parte 

escapular) e por último a região mediana (pós escapular) (OLIVEIRA et al., 1989).  

Assim como os demais ixodídeos, R. microplus possui quatro estágios de 

desenvolvimento, ovo embrionado e três estágios ativos: larva (hexápoda), ninfa e 

adulto, sendo que o dimorfismo sexual só é evidente no estágio adulto. Apresentam 

duas fases distintas e complementares: 1) a de vida livre ou não parasitária, que tem 

início com o desprendimento da fêmea ingurgitada do hospedeiro e sua queda no 

solo; e 2) a de vida parasitária, que começa quando a larva se fixa no hospedeiro 

(SONENSHINE, 1991). Larva, ninfa e adulto se alimentam e realizam a muda no 
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mesmo hospedeiro (MEHLHORN, 2001). Três dias depois de sua queda no solo, a 

fêmea ingurgitada inicia a postura, período que dura em torno de 15 dias. Seis dias 

após a eclosão, a larva está apta para subir nas pastagens por geotropismo negativo 

(SONENSHINE, 1991).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1 – Estágios do Rhipicephalus. microplus: 1) fêmea ingurgitada realizando 

a postura; 2) larva (hexápoda) infestante na pastagem; 3) ninfa; 4) macho; 5) fêmea. 

As fases 1 e 2 são encontradas no ambiente e as fases 3, 4 e 5 no hospedeiro.   

 

Os principais fatores que regulam o ciclo biológico dos carrapatos são as 

condições climáticas e a latitude as quais determinam a distribuição dos carrapatos 

no mundo (ESTRADA-PEÑA et al, 2005; BRITO et al., 2006). O ciclo completo do R. 

microplus nas regiões mais quentes e úmidas do país dura em média 68 dias, sendo 

que a fase de vida parasitária tem duração de  21 dias e a fase de vida livre de 28 a 

51 dias. A fase parasitária compreende o período de fixação, alimentação, troca de 

cutícula, fase adulta, cópula e ingurgitamento das fêmeas. Enquanto a fase de vida 

1 

2 3 4 

5 
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livre engloba a postura das fêmeas ingurgitadas (2000 a 3000 ovos) e morte, 

eclosão das larvas e quitinização das mesmas que ocorre no ambiente. Em 

condições climáticas adequadas (28°C e UR 85%) esta fase de postura e eclosão 

tem duração de 22 a 30 dias (FURLONG, 2005). Geralmente as fases do ciclo se 

sobrepõem, ou seja, antes que as primeiras fêmeas ingurgitadas se desprendam do 

hospedeiro há infestação com novas larvas na pastagem (FACCINI & BARROS-

BATTESTI, 2006). 

O carrapato R. microplus e as doenças transmitidas por ele, como a 

babesiose (protozoários Babesia bovis e B. bigemina) e anaplasmose (riquétsia 

Anaplasma marginale), diferem nos locais que eles estão presentes, porém o 

impacto causado na produção animal é importante em qualquer região (FAO, 2004). 

Os métodos de controle convencional de R. microplus baseiam-se o uso de 

acaricidas químicos, de contato “pour on” (organofosforados, amidínicos, piretróides 

sintéticos, fenilpirazóis) ou sistêmicos (lactonas macrocíclicas, benzofenilureas) que 

atuam na corrente sanguínea (FURLONG et al., 2007). O uso indiscriminado desses 

produtos selecionam populações de carrapatos resistentes a eles. A ineficácia 

dessas bases químicas gera custo para os produtores em relação ao tratamento das 

doenças vetoriadas por esses ectoparasitos (BIEGELMEYER et al., 2012). Os 

métodos alternativos de controle englobam a produção de vacinas contra o 

carrapato, interação entre raças bovinas com descoberta de marcadores genéticos e 

o biocontrole por meio da utilização de agentes patogênicos para o carrapato 

(WILLADSEN, 2006).  

A forma mais eficiente de controlar o carrapato é impedir o 

desenvolvimento da fêmea ingurgitada, evitando assim a postura de ovos no 

ambiente (BRITO et al., 2006). A interferência na alimentação, com substâncias que 

interrompam ingestão de sangue, seria uma boa estratégia de controle (WALADDE 

& RICE, 1982). Já que a alimentação é uma parte essencial na fase parasitária dos 

carrapatos e os mesmos estão acessíveis no hospedeiro neste momento (MARITZ-

OLIVIER, 2007).  
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2.2 Bovinos e o carrapato R. microplus 

A resistência dos bovinos a carrapatos está associada ao bem estar e 

produtividade dos animais (PORTO NETO et al., 2011). É um conceito que inclui 

algumas características inerentes ao animal assim como características adquiridas 

(OBEREM, 1984). Na resistência inata o animal antes mesmo de uma infestação já 

possui um mecanismo de defesa, enquanto que na resistência adquirida ocorre 

depois de algumas infestações (TIZARD, 2002).  

Os países afetados pelo R. microplus, como o Brasil e a Austrália,  vêm 

realizando cruzamentos entre raças para obterem uma combinação de um animal 

mais resistente (SHYMA et al., 2013). A seleção de bovinos geneticamente 

resistentes ao carrapato diminuiria os custos e contaminações geradas pelo uso de 

acaricidas e proporcionaria melhor desempenho do animal (SOUTELLO et al., 

2002). O gado indiano (Bos taurus indicus) possui menos carrapatos quando 

comparado com o gado taurino (Bos taurus taurus), sendo assim, animais de raças 

indianas são considerados resistentes e animais de raças taurinas sensíveis ao 

carrapato (SEIFERT, 1970; WAMBURA et al., 1998). Sabe-se que  R. microplus,  

quando alimentado em membrana artificial, alimenta-se por um período maior de 

tempo no sangue de bovinos sensíveis do que em bovinos resistentes. Isto ocorre 

possivelmente por ele identificar gustativamente diferentes compostos presentes no 

sangue de cada animal (WALADDE et al., 1979).  

A resistência natural ou inata é o mecanismo de defesa que o animal 

possui antes mesmo de sofrer a primeira infestação. Já a resistência adquirida 

ocorre depois de repetidas exposições ao carrapato, com isso o organismo cria um 

sistema de defesa efetivo capaz de reconhecer e destruir invasores (TIZARD, 2002). 

O nível de resistência a carrapatos expresso pelos B. t. indicus é diferente dos B. t. 

taurus. Isso pode ser explicado pela hipersensibilidade/ resposta inflamatória 

apresentada por cada um. Animais resistentes podem montar um perfil inflamatório 

mais eficiente que por sua vez dificulta a alimentação do carrapato (RIEK, 1962; 

ROBERTS, 1968; WAMBURA et al., 1998; PIPER et al., 2008; CARVALHO et al., 

2010). 

A capacidade de desenvolver a resposta imunológica eficaz à infestação 

é determinada geneticamente, ou seja, a característica de resistência quando 



7 
 

selecionada passa para a progênie (JONGEJAN & UILENBERG, 2004). Além da 

genética, a idade dos animais e estação do ano influenciam sobre a quantidade de 

carrapatos presente nos animais (FRAGA et al., 2006). Zebuínos possuem cerca de 

10 a 20% menos carrapatos que os taurinos (JONSSON, 2006). Foi verificado que 

mesmo depois de repetidas infestações, bovinos sensíveis apresentaram um maior 

número de parasitas quando comparados aos resistentes (MATTIOLI et al., 2010). 

As raças mestiças variam a sua resistência de acordo com a carga genética que a 

compõe (SILVA et al., 2007; DOMINGUES, 2011). Por exemplo, à medida que se 

aumenta a fração genética do taurino a resistência é diminuída (VERÍSSIMO et 

al.,2002).  

A raça zebuína mais criada no Brasil é a Nelore e as demais raças que 

fazem parte do rebanho zebu nacional são: Gir, Brahman, Guzerá, Sindi, Tabapuã, 

Cangaiam e Indubrasil (ZEBU ONLINE, 2013). O Nelore é considerado o mais 

resistente ao carrapato (SILVA et al., 2010). Das raças taurinas criadas no país 

pode-se citar: Holandesa, Jersey, Charolesa, Limousan, Hereford, Shorthorn, 

Aberdeen-angus, Simental e Pardo-Suíço (EMATER, 2012; ABIEC, 2013). Sendo  a 

raça Holandesa a mais difundida (ABCBRH, 2013). No Brasil, cerca de 70% da 

produção leiteira é oriunda de cruzamentos entre Zebu x Europeu (CARVALHO et 

al., 2003). Os cruzamentos comumente realizados são com raças européias como 

Holandesa e Simental com raças zebuínas como Gir, Guzerá e Sindi. Sendo o gado 

Girolando (Gir x Holandês), de dupla aptidão, o mais disseminado no território 

brasileiro (CARVALHO et al., 2002; FREITAS et al., 2002).  

A resistência dos bovinos pode ser medida pelos seguintes indicadores: 

redução do peso final do carrapato ingurgitado, aumento do período de alimentação, 

redução do número e viabilidade de ovos, por fim dificuldade de realizar a ecdise e 

ingurgitamento (WIKEL, 1996; CONSTANTINOIU et al., 2010). A fixação e 

alimentação do carrapato ativa o sistema imune do hospedeiro, a partir do momento 

que o mesmo penetra na pele danificando pequenos vasos sanguíneos e inoculando 

saliva (antígenos). Isso induz a resposta do hospedeiro contra a tentativa de evasão 

do carrapato que envolve células apresentadoras de antígenos, células T e B, 

anticorpos, mediadores químicos (citocinas), basófilos, mastócitos, eosinófilos e 

substâncias bioativas (WIKEL & BERGMAN, 1997; NUTTAL et al., 2000).  
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A pele e o sebo consistem na primeira barreira física dos bovinos que 

atrapalha a fixação de carrapatos. Macroscopicamente animais resistentes não 

apresentam sinais óbvios de lesão na pele, apresentam um maior nível do 

complemento no soro e também um nível maior de células mononucleares e células 

brancas na circulação periférica. A infestação provoca um aumento significante de 

algumas proteínas de fase aguda no soro como haptoglobinas e soro amilóide A e 

uma diminuição significativa de glicoproteína α1-ácida. Animais sensíveis 

apresentam dermatite caracterizada por alopecia, hemorragia, crostas e fissuras. 

Possuem perfil de uma resposta imune inata com menos basófilos e eosinófilos. Em 

relação às proteínas de fase aguda, quando infestados, apresentam os níveis de 

transferinas diminuídos (WAMBURA et al., 1998; CARVALHO et al., 2008; PIPER et 

al., 2009; CARVALHO et al., 2010; CONSTANTINOIU et al. 2010; KONGSUWAN et 

al., 2010).  

 

2.3 Gustação do carrapato e fagoestimulantes 

Os carrapatos, assim como outros artrópodes, se comunicam por meio de 

estímulos químicos (semioquímicos) e físicos advindos de seus hospedeiros ou 

parceiros para cópula que sinalizam a presença dos mesmos (WALADDE & RICE, 

1982; SONENSHINE, 1991; OSTERKAMP et al. 1999; WANZALA et al. 2004; 

LOULY et al., 2010). O sistema nervoso do carrapato coordena as ações de todos 

os órgãos (IVANOV, 1983). Seu sistema nervoso central (SNC) é composto por um 

conjunto de gânglios fusionadosdenominado singânglio (BINNINGTON & 

OBENCHAIN, 1982). Dele parte a inervação de órgãos como as quelíceras, palpos e 

glândulas salivares (SONENSHINE, 1991). As informações chegam ao SNC por 

meio de impulsos (potenciais elétricos) e o SNC determina uma ação para esses 

órgãos (RASHBASS, 1967). 

Os órgãos sensoriais dos carrapatos estão distribuídos pelo corpo e 

apêndices e auxiliam na sua sobrevivência monitorando o ambiente interno e 

externo podendo ser encontrados no escudo, peças bucais e primeiro par de patas 

(WALADDE& RICE, 1982). Os receptores celulares são neurônios, mais conhecidos 

como sensilas e são classificados de acordo com suas funções (SONENSHINE, 

1991). Estas células receptoras correspondem a neurônios bipolares com um 



9 
 

processo central (axônio) que se estende para o SNC e um processo periférico 

(dendrito) que se estende para a superfície do corpo (SLIFER,1970; MCIVER, 1975). 

Ou seja, a sensila dos carrapatos possui a estrutura de um segmento dendrítico 

interno espesso e um segmento dendrítico externo delgado, ramificado ou não 

(HESS & VLIMANT, 1982, 1983). 

Essas sensilas podem ser mecanorreceptoras (sentido do tato e 

vibração), fotorreceptoras (percepção de luminosidade), termorreceptoras, 

gustativas e olfativas. Sendo que as quimiossensilas mais importantes são as 

sensilas olfativas do órgão de Haller, sensilas palpais e sensilas do dígito interno das 

quelíceras (SONENSHINE, 1991). Os receptores relacionados com a percepção do 

gosto e do cheiro apresentam morfologicamente dois tipos: em forma de cerda e em 

forma de poro. Os estímulos olfativos são mais específicos, enquanto a gustação é 

de fundamental importância nas etapas que precedem o ingurgitamento (exploração 

do hospedeiro, alimentação e fixação) e na identificação de substâncias tóxicas que 

poderão interferir no desenvolvimento do carrapato (WALADDE & RICE, 1982).  

O sistema gustativo atua com a finalidade de dar o aval para a aceitação 

ou rejeição do alimento, ou seja, o reconhecimento final e seleção são feitos pela 

gustação (SCOTT, 2005). As substâncias então podem ser classificadas como 

estimulantes ou aversivas (VOSSHALL & STOCKER, 2007). O suor e sebo dos 

hospedeiros vertebrados afetam o comportamento de fixação do ectoparasita, e os 

receptores que identificam estes produtos situam-se nas patas e peça bucal 

(GUERIN et al., 2000). A partir do momento que os carrapatos introduzem as peças 

bucais na pele de seus hospedeiros, estes quimiorreceptores conseguem identificar 

se a composição dos fluidos corresponde à de seu hospedeiro adequado, uma vez 

que cada espécie animal possui uma composição individual dos fluidos corpóreos. 

Deste modo, as sensilas das quelíceras estão envolvidas nas fases de fixação e 

ingurgitamento do carrapato (WALADDE & RICE, 1982; SONENSHINE, 1991). 

Os carrapatos possuem um par de quelíceras que se localiza na base do 

capítulo medialmente aos palpos e ventralmente ao hipostômio. É um órgão 

cortante, retrátil usado para penetrar na pele do hospedeiro e também está 

associado com a alimentação. Nelas são encontrados receptores geralmente 

gustativos e mecanorreceptivos que não possuem uma estrutura de cerda, e sim de 
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um poro terminal denominado porossensila que permite a comunicação das 

terminações nervosas com o meio externo (WALADDE & RICE, 1977; 

SONENSHINE, 1991). A porossensila da quelícera está estrategicamente localizada 

de forma que durante a fixação e alimentação ela fica imersa na ferida em contato 

com os fluidos do hospedeiro (WALADDE, 1977).  

As quelíceras do R. microplus possuem dois dígitos: o interno e o externo. 

O dígito interno é inervado por 14 neurônios divididos em seis neurotúbulos. No seu 

ápice é encontrado uma papila (pap) e duas porossensilas (ps1 e ps2). A papila é 

inervada por um túbulo com dois dendritos sensoriais que monitoram as interações 

mecânicas no momento da fixação. A ps1 é considerada uma estrutura vacuolar 

devido às suas características morfoestruturais como a posição e abertura no dígito 

da quelícera e sua inervação feita por um túbulo com um neurônio. Sugere-se que a 

ps1 tem a função de monitorar fatores físicos ou de alterações osmóticas devido à 

mudança de volume. A ps2 possui 11 neurônios divididos em três canais, sendo um 

com cinco, outro com quatro e o último com dois neurônios, que se fundem em um. 

A parte distal dos dendritos está cercada por um espaço extracelular que é banhado 

por sensiliquor sendo que as estruturas mais notáveis nessa parte distal são os 

neurotúbulos. Não é possível definir a função individual desses neurônios, sugere-se 

que alguns sejam quimiorreceptores de contato, outros podem ser termorreceptores, 

osmorreceptores ou receptores de pH. O dígito externo possui um esporão com 13 

neurônios divididos em quatro grupos (Figura 2) (WALADDE & RICE, 1977).  
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FIGURA 2: Diagrama dos dígitos da quelícera do carrapato Rhipicephalus microplus 

e sua inervação. No detalhe o dígito interno da quelícera mostrando a inervação da 

papila, porossensilas pelos neurotúbulos. Legenda: CQ= capa da quelícera; DA= 

dentículo adjacente; pap= papila; ps1= porossensila 1; ps2= porossensila 2;  E= 

esporão; DI= dígito interno; DE= dígito externo; L= lúmen do dentículo; C, Q e D= 

túbulos com cinco, quatro e dois neurônios respectivamente. Adaptado de 

WALADDE & RICE (1977). 
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Para que a fixação do carrapato seja bem sucedida ele deve ser atraído 

por estímulos químicos e físicos (BONNET & LIU, 2012). A alimentação do carrapato 

é uma parte vital do ciclo pelo fato dos ixodídeos se alimentarem por um longo 

período no hospedeiro (WALADDE & RICE, 1982; SAUER et al., 1995). A falta de 

alimento induz à busca do hospedeiro a partir de estímulos. Quando o carrapato 

percebe que um estímulo (odor, estímulos visuais, calor) está próximo ele entra em 

contato com o possível alvo e se adere ao pelo do mesmo. A partir disso, começa a 

exploração do hospedeiro e a procura por um local de fixação. Quando este local é 

escolhido há a penetração no tecido do hospedeiro pela inserção da peça bucal e 

fixação, é então estabelecido um sítio de alimentação. O ectoparasita ingere fluidos 

do hospedeiro e também emite sinais para a cópula. Ao se ingurgitar completamente 

o carrapato se desprende do animal retirando a peça bucal do tecido e cai ao solo. 

Todas essas de busca do hospedeiro, fixação, alimentação e cópula tem o auxílio 

dos órgãos sensoriais presentes nos carrapatos (WALADDE & RICE, 1982).  

A hematofagia é induzida pela presença de fagoestimulantes nas frações 

do sangue (FRIEND, 1978). Sendo que a resposta da alimentação é a interação 

entre as substâncias estimulantes e a célula quimiorreceptora (DETHIER, 1977). O 

sistema gustativo faz o reconhecimento dessas substâncias e suas células são 

classificadas de acordo com o tipo de composto que as estimulam. As células 

estimuladas por substâncias fagoestimulantes detectam proteínas, açúcares e 

aminoácidos livres que serão utilizados pelo animal como fonte de energia 

(CHAPMAN, 2003). As células deterrentes são células específicas. Sua atividade 

ocorre quando são estimuladas por substâncias deterrentes e também pode ocorrer 

quando as células fagoestimulatórias tem sua atividade inibida (CHAPMAN et al., 

1991).  

Substâncias fagoestimulantes e deterrentes têm ação sobre o 

desenvolvimento do artrópode, tendo em vista que estimulam ou inibem a 

alimentação do mesmo respectivamente (DETHIER & BROWNE, 1960). A glutationa 

reduzida (GSH), nucleotídeos, aminoácidos e açúcares são considerados 

fagoestimulantes para carrapatos. Logo, estes compostos fazem parte da 

composição do sangue (GALUN & KLINDER, 1968; MEHLHORN, 2001; SOARES et 

al., 2013). Ecdisteróides como makisterona A, α-ecdisona, 20-hidroxiecdisona, 



13 
 

ponasterona A, inokisterona e pterosterona foram considerados como possíveis 

deterrentes para Rhipicephalus sanguineus (SOARES et al., 2012). 

 

2.4 Eletrofisiologia gustativa 

Eletrofisiologia é a ciência que estuda o potencial elétrico das células 

excitáveis, ou seja, estuda os potenciais de membrana e suas eventuais alterações 

(spikes). Os spikes são potenciais de ação que coordenam órgãos e tecidos. 

Envolve íons de potássio e sódio que despolarizam e polarizam a membrana da 

célula para transmitir a informação dos neurônios ao alvo. Essa alteração elétrica da 

membrana dura uma fração de segundos e cada spike possui uma fase ascendente 

e outra descendente com frequências e intervalos de tempo variados 

(BRETSCHNEIDER & DE WEILLE, 2006). Ou seja, envolve variação da voltagem ou 

da corrente elétrica em uma ampla variedade de escalas tecidos e inclui a avaliação 

da atividade elétrica dos neurônios (KANDEL et al., 2000). 

 A eletrofisiologia gustativa é uma técnica de triagem que tem como um 

dos objetivos determinar com mais precisão as respostas das sensilas gustativas 

dos artrópodes, detectando substâncias possivelmente deterrentes ou estimulantes 

pela análise dos registros obtidos. Estas substâncias posteriormente serão 

submetidas a testes comportamentais para a determinação de seu perfil e 

dependendo dos resultados podem ser usadas no controle alternativo dos 

artrópodes (BJOSTAD, 1998; BORGES, 2001). A eletrofisiologia também auxilia na 

descoberta da especificidade das sensilas e dos neurônios envolvidos com a 

substância em teste (WIBE, 2004). 

A técnica de RSU foi desenvolvida por HODGSON et al. (1955) na sensila 

do labelo de uma mosca e é um método aplicável em outras espécies de artrópodes 

e órgãos sensoriais. Baseia-se no registro da atividade do neurônio presente na 

sensila frente a um estímulo.  Na técnica de eletrofisiologia em sensilas gustativas a 

substância teste deve ser uma solução que contenha um eletrólito para que haja a 

condução da resposta elétrica para o amplificador, uma vez que são sensilas de 

contato (MARION-POLL & PERS, 1996). O contato dessa substância teste ocorre 

apenas no momento da estimulação, ou seja, com duração apenas de alguns 



14 
 

segundos. Neste momento pode ocorrer a percepção da substância teste e haver 

uma descarga de spikes (BJOSTAD, 1998). Os spikes poderão ser vistos na tela de 

um computador com ajuda do pré amplificador denominado TASTEprobe (Syntech, 

NL) que detecta o contato elétrico, compensa o potencial de offset e amplifica o  

registro (MARION-POLL & PERS, 1996). Este pré-amplificador está conectado a um 

amplificador denominado IDAC-4 (Intelligent Data Aquisition Controller - Syntech, 

NL) que com o auxílio do programa Autospike (Syntech, NL) recebe, armazena e 

analisa os registros através de comandos pelo computador (SYNTECH, 2004) 

(FIGURA 3). 
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FIGURA 3: Estação de eletrofisiologia gustativa em sensila única. O carrapato e os 

equipamentos estão aterrados. A probe está conectada em um pré amplificador, que 

por sua vez está conectado ao amplificador, e este conectado em um 

microcomputador onde se visualiza os potenciais de ação causados pelo estímulo 

das porossensilas das quelíceras do carrapato com determinada solução.Com 

auxílio do programa AutoSpike este sinal é filtrado e armazenado para posterior 

análise. Fonte: adaptado de SYNTECH (2002), SYNTECH (2004). 

 

amplificador 

preparação 

probe micromanipulador 

aterramento 

pré amplificador 



15 
 

Glicose, GSH, adenosina trifosfato (ATP), salina e suas misturas foram 

identificadas como hematofagoestimulantes em argasídeos quando estes foram 

colocados para alimentar em membranas artificiais (GALUN & KINDLER, 1965; 

GALUN & KINDLER, 1968). Os receptores gustativos das quelíceras de R. microplus 

respondem eletrofisiologicamente ao estímulo feito com ATP, GSH, NaCl e plasma 

bovino (WALLADE & RICE, 1977). No entanto, estes autores não determinaram as 

curvas dose-resposta para estes compostos. Vestígios de sangue, pelo, sebo e pele 

de bovinos foram utilizados como fagoestimulantes em membranas artificiais para 

estimularem a alimentação em Amblyomma cajennense, obtendo resposta apenas 

para o sangue e suas combinações com outras substâncias (MOURA et al., 1997). 

As porossensilas de R. sanguineus respondem ativamente a glicose, ATP, GSH e 

sais em alta concentração quando submetidos à eletrofisiologia gustativa (SOARES 

et al., 2013).  
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3 OBJETIVO 

3.1 Objetivo geral 

Verificar a resposta eletrofisiológica de sensilas gustativas das quelíceras 

do carrapato R. microplus frente a fagoestimulantes e soro de hospedeiros sensíveis 

por comparação com hospedeiros resistentes ao carrapato. 

 

3.2 Objetivos específicos 

Avaliação e comparação da resposta eletrofisiológica gustativa das 

porossensilas das quelíceras de R. microplus pela técnica  de RSU para: 

a) substâncias fagoestimulantes (sais, açúcar, GSH e ATP) por meio de 

curva dose resposta; 

b) soro de hospedeiros sensíveis (Girolando, Bos taurus indicus x Bos 

taurus taurus ) e resistentes (Nelore, Bos taurus indicus) ao carrapato. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Local e Duração do experimento 

O experimento foi realizado no Centro de Parasitologia Veterinária da 

Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás 

(CPV/EVZ/UFG) no período de fevereiro de 2011 a abril de 2013. 

 

4.2 Obtenção de carrapatos 

Metaninfas de R. microplus foram coletadas de bovinos da EVZ/UFG e 

armazenadas em seringas com o ápice cortado e vedadas com algodão. Foram 

colocadas em câmara climática a 27 ± 1°C e umidade relativa do ar maior que 80% 

para que completassem a ecdise para adulto. Depois da ecdise, os adultos foram 

separados por sexo e as fêmeas colocadas em coelhos (Oryctolagus cuniculus) para 

que realizassem o repasto sanguíneo de acordo com SONENSHINE (1993) durante 

três a cinco dias (Figura 4) (Protocolo Comitê de Ética em Pesquisa #005/2011).  

 

FIGURA 4: Esquema do repasto sanguíneo das fêmeas de Rhipicephalus microplus 

em coelho com duração de três a cinco dias. O coelho tem o dorso tosado, é fixada 

um cápsula de EVA e os carrapatos inoculados. 
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4.3 Substâncias testadas 

4.3.1 Fagoestimulantes 

Foram testados sais (NaCl e KCl), glicose, ATP, GSH e uma mistura de 

glicose+ATP+GSH (MIX). Todos os compostos foram adquiridos comercialmente 

(Sigma Aldrich), os sais e glicose com grau de pureza ≥99,5%, ATP ≥99,0%, GSH 

≥98,0%. Os fagoestimulantes foram testados em diferentes concentrações para 

caracterizar por meio de uma curva dose-resposta a atividade dos neurônios das 

porossensilas do R. microplus. A escolha dessas substâncias foi baseada nos 

resultados encontrados em outras espécies de carrapatos (GALUN & KLINDER, 

1965; GALUN & KLINDER, 1968; WALADDE & RICE, 1977; SOARES, et al. 2013). 

As concentrações testadas variaram de 10-3 a 10-1M para os sais, 10-4 a 10-1M para 

a glicose, 10-6 a 10-2 M para o ATP e GSH e o MIX composto de Glicose1M + ATP10-

2M + GSH10-3M.  

Primeiramente foram testados os sais. Após determinação do melhor 

eletrólito (NaCl 10-3M), foram testados o açúcar, ATP, GSH e uma mistura dessas 

substâncias. Todas as substâncias foram diluídas no eletrólito escolhido e o mesmo 

eletrólito foi utilizado como controle negativo. Cada estímulo foi feito duas vezes com 

duração de dois segundos e com intervalo de um minuto, ao trocar a concentração 

ou substância foi dado um intervalo de três minutos. As substâncias foram testadas 

em ordem crescente de concentração. 

 

4.3.2 Soros de bovinos sensíveis e resistentes ao carrapato 

Foram colhidos sangue de seis bovinos resistentes (Nelore, B. t. indicus) 

e seis bovinos mestiços (Girolando, B. t. taurus x B. t. indicus), de uma mesma 

propriedade, infestados naturalmente por carrapatos. O sangue foi coletado com o 

sistema a vácuo em frasco sem anticoagulante (Labor IMPORT). Cada frasco com a 

amostra foi centrifugado para que houvesse separação total do coágulo de sangue e 

soro. Os soros foram pipetados, armazenados em microtubos plásticos, identificados 

e congelados. A identificação dos soros foi feita de forma aleatória obedecendo ao 

animal em questão (resistente ou sensível) e numerados (exemplo: Soro do Animal 

Resistente 1 – SAR 1). Posteriormente esses soros foram diluídos em uma solução 
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salina para a realização dos testes (1:40). Foi utilizada uma solução de NaCl10-3M 

(Sigma Aldrich) como controle negativo.  

As substâncias testadas foram divididas em três grupos: controle 

negativo, soros de bovinos sensíveis e soros de bovinos resistentes (n=6). Cada 

estímulo foi apresentado duas vezes com duração de dois segundos cada e 

intervalo de um minuto, ao trocar o soro era dado um intervalo de três minutos. Os 

soros em questão eram testados de forma aleatória.  

 

4.4 Preparação do carrapato e eletrofisiologia gustativa 

As fêmeas foram retiradas cuidadosamente dos coelhos com auxílio de 

uma pinça e levadas para a sala de eletrofisiologia. Antes do uso verificavam-se as 

condições do aparelho bucal. Para registrar as sensilas gustativas das quelíceras foi 

adotada a metodologia descrita por HODGSTON et al. (1955); WALADDE & RICE 

(1977) e a técnica para a preparação do carrapato descrita por SOARES et al. 

(2012). 

Para a confecção dos eletrodos de referência e registro foram utilizadas 

micropipetas de vidro (GC-100 T-10 Harvard Apparatus) com o uso de um aparelho 

para confecção de eletrodos (PC-10 vertical puller, Narishige-Japan). Ambos 

eletrodos de vidro com diâmetro externo de 1 mm e o diâmetro da ponta variando de 

10 a 20µm. 

Primeiramente o carrapato foi fixado dorsalmente com fita dupla face (Scotch 

3M) em uma plataforma circular de metal (diâmetro 1 cm). As patas foram esticadas 

e fixadas com fita crepe (Tartan 2314 3M). As preparações foram realizadas sob um 

microscópio estereoscópio Leica MZ9.5 (aumento de até 40x). Um eletrodo de 

referência contendo 0,05% de polivinilpirrolidona (PVP) e NaCl 10-2M foi inserido 

manualmente, com auxílio de pinça, no orifício anal e direcionado ao gnatossoma  

do carrapato para que houvesse exposição das quelíceras. Posteriormente, inseriu-

se um fio de prata dentro do eletrodo para aterrar a preparação (Figura 5). 
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FIGURA 5: Esquema da preparação do carrapato para a eletrofisiologia gustativa 

nas porossensilas da quelícera. Carrapato fixado dorsoventralmente em uma 

plataforma de metal com as patas atadas e eletrodo de vidro preenchido com 

solução de PVP e NaCl com um fio de prata em seu interior inserido no orifício anal. 

 

O contato da substância teste com as porossensilas das quelíceras foi 

feito sob um microscópio estereoscópio Leica MZ16 (aumento de até 460x). O 

eletrodo de registro contendo o estímulo e conectado via um fio de prata a um 

amplificador com ganho de 10x (TASTEprobe, Syntech, NL) foi direcionado com o 

auxílio de um micromanipulador (NMN-25, Narishige-Japan) até a parte terminal do 

dígito interno da quelícera onde se encontram as porossensilas. A atividade 

eletrofisiológica amplificada através de um amplificador (IDAC-4 - Intelligent Data 

Acquisition Controller - Syntech, NL), filtrada (3kz – 10Hz) armazenada, e analisada 

em um computador mediante o programa Autospike (Syntech, NL).  
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4.5 Análise estatística 

Foram testadas no mínimo dez fêmeas de R. microplus por concentração 

de cada substância e a avaliação da resposta obtida foi feita pela quantificação da 

frequência de spikes no primeiro segundo do registro. Os dados obtidos foram 

submetidos a uma análise de variância (ANOVA) e as médias comparadas pelo 

Teste de Tukey, considerando nível de probabilidade mínimo de 5% (p<0,05) com o 

uso software R (R Development Core Team, 2010).  
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5 RESULTADOS  

5.1 Fagoestimulantes 

Na mais alta concentração dos sais testados foi observada mais de uma 

célula respondendo para este composto, o que pode ser visto pela presença de 

doublets (spikes separados por um curto período de silêncio) e diferentes amplitudes 

(Figura 6).  

   

FIGURA 6: Registros eletrofisiológicos das porossensilas das quelíceras de 

Rhipicephalus microplus quando estimuladas com NaCl e KCl nas concentrações de 

10-3, 10-2 e 10-1M com um segundo de duração. Setas indicam doublets. Barra 

vertical: 2mV, barra horizontal: 100 ms. 
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As curvas dose-resposta para as duas soluções salinas foram similares 

(Figura 7). Todas as concentrações foram comparadas entre si. Houve uma maior 

frequência de spikes para o NaCl na concentração de 10-1M (28,50 ± 3,49 spikes/s) 

do que nas demais concentrações (10-3M  com 15,43 ± 2,87 spikes/s e 10-2M com 

14,54 ± 2,43 spikes/s). A frequência dos spikes para o KCl na concentração de 10-

1M equiparou com a das outras concentrações e também gerada pelo NaCl 10 -1M 

porém percebeu-se mais de uma célula respondendo. As frequências para o KCl da 

menor para a maior concentração foram: 15,73 ± 1,95 spikes/s; 11,09 ± 0,98 

spikes/s; 22,30 ± 3,13 spikes/s.  

 

 

FIGURA 7: Curva dose resposta da média do número de spikes ± desvio padrão dos 

sais NaCl e KCl em cada concentração testada nas porossensilas das quelíceras de 

fêmeas de Rhipicephalus microplus. Cada ponto indica a média do número de 

spikes obtida em um segundo de registro. Letras iguais representam que não houve 

diferença estatística significante entre as médias (ANOVA seguida de Teste de 

Tukey, p<0,05). 
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Ao se testar glicose os registros apresentaram forma e amplitudes 

distintas de acordo com as concentrações testadas, ou seja, houve uma resposta 

multicelular (Figura 8). Pôde-se visualizar a presença de doublets na concentração 

de 10-1M. 

 

  

FIGURA 8: Registros eletrofisiológicos das porossensilas das quelíceras de 

Rhipicephalus microplus quando estimuladas com o controle (NaCl10-3M) e glicose 

nas concentrações de 10-4 a 10-1M com um segundo de duração Setas exemplificam 

doublets. Barra vertical: 2mV, barra horizontal: 100 ms.  
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A curva dose resposta observada para a glicose demonstrou que o 

aumento da concentração gerou um aumento na frequência de spikes. A glicose 

causou uma média de spikes maior que a solução controle (NaCl 10-3M) empregada 

a partir da concentração de 10-2M (p<0,001) (Figura 9).  O mínimo de spikes em um 

segundo de registro obtido para a glicose foi de 25,40 ± 2,33 e o máximo de 37,15 ± 

4,47 spikes/s.  

 

 

FIGURA 9: Curva dose resposta da média do número de spikes ± desvio padrão do 

controle e das concentrações de glicose testados na porossensila das quelíceras de 

fêmeas de Rhipicephalus microplus. Cada ponto indica a média do número de 

spikes obtida em um segundo de registro. Letras iguais representam que não houve 

diferença estatística significante entre as médias (ANOVA seguida de Teste de 

Tukey, p<0,05).  

 

As porossensilas de R. microplus foram estimuladas com o nucleotídeo 

ATP nas concentrações de 10-6 a 10-2M e comparadas com o controle. Os registros 

mostraram diferentes amplitudes de acordo com a concentração e alguns spikes 

sobrepostos (Figura 10). Sendo que na concentração de 10-2M foi característica a 

sobreposição de spikes no decorrer do registro. 
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FIGURA 10: Registros eletrofisiológicos das porossensilas das quelíceras de 

Rhipicephalus microplus quando estimuladas com o controle (NaCl 10-3M) e ATP 

nas concentrações de 10-6 a 10-2 M com um segundo de duração. Característico 

spikes sobrepostos na concentração de 10-2 M. Barra vertical: 2mV, barra horizontal: 

100 ms.  
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A frequência de spikes para o ATP variou de 17,91 ± 1,28 spikes/s na 

menor concentração a 37,30 ± 4,77 spikes/s na maior concentração. Uma maior 

atividade das células gustativas foi observada a partir da concentração de ATP 10-

4M (p<0,001) (Figura 11).  

 

FIGURA 11: Curva dose-resposta da média do número de spikes ± desvio padrão do 

controle e das concentrações de ATP testadas nas porossensilas das quelíceras de 

fêmeas de Rhipicephalus microplus. Cada ponto indica a média do número de 

spikes ± desvio padrão obtido em um segundo de registro. Letras iguais 

representam que não houve diferença estatística significante entre as médias 

(ANOVA seguida de Teste de Tukey, p<0,05) 

 

Avaliou-se também a atividade das porossensilas de R. microplus frente 

ao tripeptídeo GSH. Os registros eletrofisiológicos apresentaram diferentes 

amplitudes. As porossensilas foram mais responsivas a partir da concentração de 

GSH 10-4M com a presença doublets, sendo a concentração de GSH10-2M a mais 

ativa (Figura 12).  
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FIGURA 12: Registros eletrofisiológicos das porossensilas das quelíceras de 

Rhipicephalus microplus quando estimuladas com o controle (NaCl 10-3M) e GSH 

nas concentrações de 10-6 a 10-2 M com um segundo de duração. Setas 

exemplificam doublets. Barra vertical: 2mV, barra horizontal: 100 ms.  
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A partir de 10-4M houve diferença significativa em relação ao controle 

utilizado (p<0,001) (Figura 13). Observou-se uma maior resposta nas concentrações 

de 10-3 e 10-2M variando de 50,90 ± 4,81 a 56,60 ± 5,08 spikes/s, enquanto o 

controle e as demais concentrações variaram de 15,84 ± 0,76 a 28,50 ± 2,77 

spikes/s.  

 

 

FIGURA 13: Curva dose resposta da média do número de spikes ± desvio padrão do 

controle (NaCl 10-3M) e das concentrações de GSH testadas nas porossensilas das 

quelíceras de fêmeas de Rhipicephalus microplus. Cada ponto indica a média do 

número de spikes obtida em um segundo de registro. Letras iguais representam que 

não houve diferença estatística significante entre as médias (ANOVA seguida de 

Teste de Tukey, p<0,05). 

A média de spikes/s causada pelo MIX (ATP10-2M + GSH10-3M + 

Glicose1M) foi de 50,60 ± 4,42, podendo ser considerado um potente estimulante. 

No decorrer do registro foi observada uma sequência de doublets (Figura 14). A 

presença de doublets e amplitudes diferentes indicaram uma resposta multicelular. 
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MIX 

      

FIGURA 14: Registros eletrofisiológicos das porossensilas das quelíceras de 

Rhipicephalus microplus quando estimuladas com uma mistura de fagoestimulantes 

em diferentes concentrações (Glicose1M + ATP10-2M + GSH10-3M) com um 

segundo de duração. Setas indicam doublets. Barra vertical: 2 mV, barra horizontal: 

100 ms.  

 

5.2 Soros de bovinos sensíveis e resistentes ao carrapato  

Quando se comparou a resposta obtida de cada grupo testado houve 

diferença estatística (p<0,001) entre as médias de frequência de spikes. Os soros 

dos animais resistentes apresentaram uma maior frequência de spikes (53,48 ± 

1,89), seguidos pelos soros dos bovinos sensíveis (40,33 ± 1,63) e por fim pelos 

controles negativo (28,08 ± 2,10) com menor número de spikes/s. Diante o estímulo 

nos dois soros foi possível observar diferentes amplitudes, ou seja, múltiplas células 

responderam ao estímulo quando comparados ao controle, onde apenas uma célula 

foi estimulada (Figura 15).  
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FIGURA 15: Registros eletrofisiológicos da porossensila da quelícera de 

Rhipicephalus microplus quando estimulada com solução controle (NaCl 10-3M), soro 

de bovinos sensíveis e resistentes ao carrapato com 1s de duração. 

 

Em uma análise mais detalhada, observando as variações dentro do soro 

dos bovinos resistentes e dos soros dos bovinos sensíveis, percebeu-se que as 

raças não possuem um padrão de resposta frente ao soro testado. A frequência de 

spikes diante dos soros dos bovinos resistentes variou de 48,45 ± 4,28 a 61,05 ± 

5,14 spikes/s, enquanto aquela observada diante dos soros dos bovinos sensíveis 

variou de 33,30 ± 3,02 a 49,05 ± 5,20 spikes/s e diante do controle 28,08 ± 2,10 

spikes/s com p<0,001 (Figura 16). 
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FIGURA 16: Média da frequência de spikes ± desvio padrão obtidos em um segundo 

de registro quando testado soros de bovinos resistentes, soros de bovinos sensíveis 

e a solução controle (NaCl 10-3M) nas porossensilas das quelíceras de 

Rhipicephalus microplus. Letras iguais representam que não houve diferença 

estatística significativa entre as médias (ANOVA seguido de Teste de Tukey 5%, 

onde p<0,001). Legenda: SAR= soro animal resistente; SAS= soro animal sensível. 
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6 DISCUSSÃO 

6.1 Fagoestimulantes 

Todos os fagoestimulantes testados causaram um aumento na frequência 

de spikes à medida que se aumentou a concentração dos mesmos. O estudo 

revelou que os sais, a glicose, ATP, GSH e a mistura de substâncias estimularam os 

neurônios presentes nas porossensilas das quelíceras do R. microplus assim como 

observado por WALADDE & RICE (1977) em R. microplus e SOARES et al. (2013) 

em R. sanguineus. Os sais ingeridos fazem parte da osmorregulação dos carrapatos 

no mecanismo de salivação (KAUFMAN & SAUER, 1982). Já substâncias como as 

proteínas, aminoácidos e açúcares são utilizadas como fonte de energia pelos 

animais (CHAPMAN, 2003). 

É interessante observar que os resultados aqui apresentados foram 

obtidos em carrapatos alimentados e se assemelharam com os obtidos por SOARES 

et al. (2013) trabalhando com carrapatos (R. sanguineus) não alimentados. 

Carrapatos monoxenos, como é o caso do R. microplus, fazem a ecdise no próprio 

hospedeiro e o enrijecimento da cutícula ocorre após a alimentação. Tentativas de 

se desenvolver a técnica de RSU em carrapatos não alimentados foram feitas, mas 

sem sucesso (dados não mostrados). Desta forma a semelhança entre os dois 

trabalhos, permite concluir que estudos de eletrofisiologia gustativa nas 

porossensilas podem ser realizados em carrapatos alimentados. 

A atividade das porossensilas estimuladas com NaCl foi mais intensa na 

mais alta concentração, na qual se visualizou também mais de uma célula 

respondendo. Porém, todas as concentrações de KCl testadas não diferiram 

estatisticamente entre si. R. microplus é capaz de tolerar grandes quantidades de 

sal, uma vez que realiza o balanço osmótico e iônico através da eliminação do 

excesso de eletrólitos ingeridos durante a alimentação pela saliva. Porém, a 

quantidade de íons de sódio no sangue bovino é seis vezes maior do que a 

quantidade de íons de potássio (TATCHELL, 1969). Provavelmente por isso, 

carrapato seria mais sensível ao NaCl que causou um maior disparo de spikes.  

Em R. sanguineus SOARES et al. (2013) observaram que houve uma 

maior frequência de spikes, com  diferentes amplitudes e a presença de doublets 
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quando as porossensilas foram estimuladas com solução salina em altas 

concentrações. Um resultado semelhante foi observado em R. microplus no 

presente estudo. É comum o registro da atividade de diferentes neurônios e a 

sobreposição de potenciais de ação e de doublets indica que mais de uma célula 

respondendo ao estímulo (MEUNIER et al., 2003). Possivelmente as células que 

responderam a baixas concentrações são diferentes daquelas que responderam a 

altas concentrações (FREDMAN, 1975).  Há um consenso de que sais em baixas 

concentrações são fagoestimulantes e que quando em altas concentrações podem 

inibir a resposta dessas células e causar uma resposta aversiva vindo de uma célula 

deterrente (BERNAYS & CHAPMAN, 2001; HIROI et al. 2004).  

Houve uma resposta dose-dependente para a glicose, sendo que a partir 

da concentração de 10-2M a frequência de spikes foi maior que a do controle. A 

glicose é o principal açúcar encontrado no sangue de mamíferos (DUKES et al., 

1993), por isso atua como um forte fagoestimulante, além de ser um elemento 

sinérgico quando adicionada com outras substâncias no processo de alimentação de 

argasídeos (GALUN & KLINDER, 1968). Na maioria insetos, hematófagos ou não, 

açúcares são considerados os mais importantes estimuladores da alimentação. Ao 

se testar diferentes açúcares FRIEND (1978), CHEUNG & SMITH (1998) e 

JORGENSEN et al. (2007) observaram que geralmente a glicose foi a que mais 

estimulou as células gustativas. 

As concentrações de glicose de 10-2 e 10-1M diferiram do controle, e a 

média da frequência registrada na sua presença variou de 25 a 37 spikes/s. Em R. 

sanguineus, a glicose a partir da concentração de 10-4M já se diferenciou do controle 

com uma média de 32 a 42 spikes/s, resposta unicelular, com amplitudes iguais e de 

forma dose dependente (SOARES et al., 2013). O mesmo foi encontrado em R. 

microplus no presente estudo, porém na maior concentração testada foram 

observados spikes de diferentes amplitudes. 

O ATP causou uma resposta unicelular ou multicelular o que vai de 

acordo com o mostrado por WALADDE & RICE (1977) e SOARES et al. (2013) em 

ixodídeos. Em R. microplus a presença do ATP causou uma resposta mais intensa 

dos receptores gustativos quando comparado com o sal, com uma maior frequência 

de spikes (WALADDE & RICE, 1977). Em R. sanguineus o ATP desencadeou uma 
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resposta multicelular com diferentes amplitudes (SOARES et al., 2013). Em 

argasídeos e insetos hematófagos, o ATP induziu uma resposta máxima na 

alimentação, ou seja, foi um forte fagoestimulante funcionando como indicador de 

uma fonte de alimentação (GALUN & KLINDER, 1968; GALUN, 1987). No presente 

trabalho o ATP diferiu do controle na concentração de 10-4M com uma variação de 

spikes de 17 a 37 spikes/s. Enquanto em R. sanguineus a diferença estatística com 

o controle ocorreu na maior concentração (10-2M) para essa substância a frequência 

de spikes variou de 20 a 36 spikes/s (SOARES et al., 2013).  

A GSH é um tripeptídeo antioxidante que regula a homeostase presente 

na maioria das células dos seres vivos (MEHLHORN, 2001; MAESO et al., 2005).  A 

maior atividade das porossensilas de R. microplus ocorreu quando as mesmas 

foram estimuladas com GSH na concentração de 10-3M e 10-2M. Dentre os 

compostos avaliados foi o que causou a maior frequência de spikes sendo que a 

resposta foi multicelular. A GSH sinaliza a presença de sangue para os carrapatos 

(GALUN & KLINDER, 1965; GALUN & KLINDER, 1968). Em R. sanguineus 

SOARES et al. (2013) observaram uma maior atividade das porossensilas, atingindo 

54 spikes/s, na maior concentração. WALADDE & RICE (1977) e SOARES et al. 

(2013) observaram uma apresentação unicelular dos registros, ou seja, apenas uma 

célula respondendo a esse composto nas concentrações testadas com uma 

amplitude média o que difere do encontrado no presente trabalho. WALADDE & 

RICE (1977) ao testarem GSH nas porossensilas R. microplus não elaboraram um 

curva dose resposta para avaliar por completo a atividade dos receptores gustativos 

das quelíceras, por isso não se observou diferentes concentrações para verificar se 

haveria uma resposta multicelular. 

O MIX (Glicose1M + ATP10-2M + GSH10-3M) apresentou uma resposta 

menor quando comparado com o somatório de cada concentração das substâncias 

que o compôs e uma resposta multicelular. Teoricamente, o esperado seria um 

efeito aditivo, com uma frequência maior ou igual a 125 spikes/s. No entanto a 

frequência foi de 50 spikes/s. Os receptores gustativos presentes nas quelíceras são 

próprios para cada substância, sugerindo que as substâncias testadas estimulam 

diferentes neurônios (WALADDE e RICE, 1977). Em R. sanguineus SOARES et al. 

(2013) observaram o mesmo acontecimento, isso deve-se ao fato de que um 
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neurônio pode ser inibido por algum componente da mistura por ele responder a 

mais de um composto. 

 

6.2 Soros de bovinos sensíveis e resistentes ao carrapato  

A diferença estatística (p<0,001) apresentada entre os grupos sugeriu que 

as porossensilas das fêmeas de R. microplus testadas conseguiram diferenciar os 

soros dos bovinos sensíveis aqueles dos bovinos resistentes. Presumiu-se que a 

resposta vem da ps2 já que a mesma possui 11 neurônios, enquanto a ps1 é 

inervada por apenas um neurônio e monitora fatores físicos e não químicos como a 

ps2 (WALADDE & RICE, 1977).  

Essa diferença de percepção entre os soros parece corroborar a sugestão 

de WALADDE et al. (1979) que quando o carrapato se alimenta em um animal 

resistente ele percebe certas substâncias possivelmente aversivas que o fazem 

desprender do animal, em contrapartida os soros dos animais sensíveis os 

estimulariam mais a continuar a alimentação. Eles fizeram esta sugestão, pois 

observaram que os carrapatos, quando submetidos à alimentação em membrana 

artificial, alimentaram por mais tempo no sangue de animais sensíveis com um maior 

período se sucção e reduzida salivação. E quando alimentados no sangue dos 

animais resistentes houve um desprendimento do carrapato da membrana artificial 

de alimentação.   

O sistema gustativo tem como base neurônios que respondem a 

fagoestimulantes e a compostos deterrentes (CHAPMAN, 2003). Os receptores 

gustativos das quelíceras de R. microplus possuem células que detectam uma 

variedade de substâncias existentes no soro dos bovinos (WALADDE & RICE, 

1977). Como demostrado no presente estudo, R. microplus responde 

eletrofisiologicamente de forma dose-dependente a hematofagoestimulantes tais  

como sais, glicose, ATP e GSH. A maior frequência de spikes observada após 

estimulação com soro de bovinos resistentes ao carrapato indica que R. microplus 

percebeu, além das substâncias fagoestimulantes, uma quantidade maior de 

substâncias. É possível que estas substâncias tenham efeito antialimentar. No soro 

de animais resistentes há diversos componentes responsáveis pela expressão desta 
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característica tais como proteínas de fase aguda, outros componentes do sistema 

imune como os anticorpos e demais elementos ativados pela inflamação devido à 

picada do carrapato (VAZ JR et al., 1995; WAMBURA et al., 1998; CARVALHO et 

al., 2008; PIPER et al., 2009; CARVALHO et al., 2010; CONSTANTINOIU et 

al.,2010). Sendo assim, essas substâncias seriam capazes de limitar a hematofagia. 

Observou-se que além da diferença estatística (p<0,001) da frequência de 

spikes causada pelos soros dos bovinos resistentes e sensíveis, soros de animais 

do mesmo grupo apresentaram uma diferença (p<0,001) na frequência dos spikes. 

No qual a frequência de potenciais de ação causada pelo estímulo com soro de um 

animal sensível de equiparou ao estímulo gerado pelo soro do animal resistente e 

até mesmo com a frequência causada pela solução controle. Sabe-se que nenhuma 

raça tem resistência absoluta (JONSSON, 2000; TEODORO et al., 2004; MORRIS, 

2007; IBELLI, 2012; SHYMA, 2013). Foi observado que as raças zebuínas possuem 

menos carrapato quando comparadas com seus cruzamentos com taurinos, porém 

há variações quanto ao nível de infestação entre indivíduos de uma mesma raça 

(WAMBURA et al., 1998; VERÍSSIMO et al.; 2002; SILVA et al., 2010). Os 

resultados aqui obtidos parecem reforçar este conhecimento de que animais de uma 

mesma raça divergem quanto aos níveis de resistência. Neste trabalho, isso foi 

determinado pela frequência e características apresentadas pelos potenciais de 

ação registrados com cada amostra testada.  
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7 CONCLUSÃO 

Este foi o primeiro estudo a elaborar uma curva dose resposta com 

compostos fagoestimulantes em R. microplus. Com os dados obtidos pôde-se 

concluir que a resposta eletrofisiológica das porossensilas das quelíceras de R. 

microplus aos hematofagoestimulantes testados foi dose dependente. E que os 

esses mesmos receptores gustativos discriminaram soro de bovinos resistentes do 

soro de bovinos sensíveis.  

Carrapatos alimentados também apresentaram registros válidos capazes 

de demonstrar a resposta gustativa dos mesmos. A maior atividade das 

porossensilas em relação aos fagoestimulantes foi observada quando as mesmas 

foram estimuladas com sais, glicose, ATP e GSH em altas concentrações. 

Diferentes tipos de células responderam a esses compostos, caracterizando que 

uma mesma substância estimulou mais de um neurônio.  

Os soros dos bovinos resistentes desencadearam uma maior frequência 

de spikes com amplitudes diferentes, ambos apresentando respostas multicelulares. 

O maior número de spikes provocado pelos soros dos animais resistentes sugeriu 

que os animais resistentes possuem no soro além das substâncias fagoestimulantes 

(sais, glicose, ATP e GSH), substâncias possivelmente deterrentes. Ou seja, 

substâncias que atrapalham a alimentação. Isso pode ajudar a entender o motivo 

pelo qual os carrapatos se alimentam por mais tempo e estão em maior número nos 

animais considerados sensíveis ao carrapato. Também concluiu-se, a partir dos 

registros eletrofisiológicos, que dentro de um mesmo grupo houve indivíduos mais 

resistentes e mais sensíveis. Essa variação foi caracterizada pela diferença de 

descarga de potenciais de ação presentes em cada amostra. 

 A resposta geral obtida dos fagoestimulantes foi de acordo com o 

esperado, uma vez que essas substâncias estão presentes nos sangue dos 

hospedeiros desse carrapato. Essas substâncias possivelmente antialimentares 

podem ser elementos do sistema imune que começam a ser ativados/sintetizados 

devido à lesão tecidual, no caso a fixação do carrapato e estão presentes no soro 

sanguíneo circulante. E também por demais elementos da imunidade adquirida já 

que ao se alimentar o carrapato injeta saliva e faz um cone de cemento basicamente 
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compostos por proteínas que provavelmente desencadeiam um processo de 

resposta imunológica e de resistência no hospedeiro.  

A técnica de eletrofisiologia gustativa em sensila única é uma técnica de 

triagem minuciosa e laboriosa, porém bastante aplicável. A partir disso é possível 

identificar compostos potencialmente antialimentares que poderão ser confirmados a 

partir da realização de testes comportamentais. Além da identificação das 

substâncias existentes no soro dos bovinos capazes de cessar a alimentação, mais 

estudos sobre eletrofisiologia e comportamento durante a alimentação de carrapatos 

devem ser realizados para se desenvolver um possível método alternativo de 

controle desse ectoparasita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

REFERÊNCIAS 

ABCBRH – Associação Brasileira de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa. 
Gado Holandês. [on line] 2013. Disponível em: http://www.gadoholandes.com.br/ 
holandesa.html. Acesso em: 20 jul. 2013. 

ABIEC - Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne. Rebanho 
brasileiro. [on line] 2013. Disponível em: http://www.abiec.com.br/3_rebanho.asp. 
Acesso em: 20 jul. 2013 

ANDREOTTI, R. Situação atual da resistência do carrapato-do-boi Rhipicephalus 
(Boophilus) microplus aos acaricidas no Brasil [online], 1. ed. Campo Grande: 
Embrapa Gado de Corte, 2010. Disponível em: 
http://www.cnpgc.embrapa.br/publicacoes/doc/DOC180.pdf. Acesso em: 24 fev. 
2011 

BERNAYS, E. A.; CHAPMAN, R. F. Taste cell responses in the polyphagous arctiid, 
Grammia geneura: towards a general pattern for caterpillars. Journal of Insect 
Physiology, n. 47, p. 1029-1043, 2001. 

BIEGELMEYER, P.; NIZOLI, L. Q.; CARDOSO, F. F.; DIONELLO, N. J. L. Aspectos 
da resistência de bovinos ao carrapatoRhipicephalus (Boophilus) microplus. Archivos 
de Zootecnia, Cordoba, v. 61, p. 1-11, 2012. 

BINNINGTON, K. C.; OBENCHAIN, F. D. Structure and function of the circulatory, 
nervous, and neuroendocrine systems of ticks. In: OBENCHAIN, F. G.; GALUN, R. 
Physiology of ticks. 1. ed. Oxford: Pergamon Press, 1982. cap. 10, p. 351-398. 

 
BJOSTAD, L. B. Electrophysiological methods. In: MILLAR, J. G.; HAYNES, K. F. 
Methods in chemical ecology. vol. 2. Norwell: Kluwer Academic Publishers, 1998, 
cap. 9, p. 339-375. 
 
BONNET, S.; LIU, X. Y. Laboratory artificial infection of hard ticks: a tool for the 
analysis of tick-borne pathogen transmission. Acarologia, v. 52, n. 4; p. 453–464, 
2012. 

BORGES, M. Os semioquímicos no controle de pragas e vetores de doenças: 
estudos biológicos comportamentais e químicos para o emprego de semioquímicos 
em agroecossistemas. Biotecnologia Ciência & Desenvolvimento, Brasília, n. 22, 

p. 4-7, 2001. 
 
BRETSCHNEIDER, F.; DE WEILLE, J. R. Introduction to electrophysiological 
methods and instrumentation. [online]. 1.ed. Netherlands:Elsevier, 2006. 

Disponível em: http://pt.scribd.com/doc/8239928/Introduction-to-Electrophysiological-
Methods-and-Instrumentation. Acesso em: 25 out. 2012. 

BRITO, L. G.; SILVA NETTO, F. G.; OLIVEIRA, M. C. S.; BARBIERI, F. S. Bio-
ecologia, importância médico-veterinária e controle de carrapatos, com ênfase no 
carrapato dos bovinos, Rhipicephalus (Boophilus) microplus. Embrapa, Porto Velho, 
doc 104, 2006. 

 

http://www.gadoholandes.com.br/%20holandesa.html
http://www.gadoholandes.com.br/%20holandesa.html
http://www.abiec.com.br/3_rebanho.asp
http://www.cnpgc.embrapa.br/publicacoes/doc/DOC180.pdf
http://pt.scribd.com/doc/8239928/Introduction-to-Electrophysiological-Methods-and-Instrumentation
http://pt.scribd.com/doc/8239928/Introduction-to-Electrophysiological-Methods-and-Instrumentation


41 
 

CARVALHO, L. A.; NOVAES, L. P. MARTINS, C. E.; ZOCCAL, R.; MOREIRA P.; 
RIBEIRO, A. C. C .L.; LIMA, V. M. B. Sistema de produção de leite (cerrado). [on 
line] Embrapa Gado de Leite, 2002. Disponível em: 
http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Leite/LeiteCerrado/racas
01.html. Acesso em: 05 jun. 2013. 
 
CARVALHO, W. A.; BECHARA, H. G.; MORE, D. D.; FERREIRA, B. R.; DA SILVA, 
L. S.; SANTOS, I. K. F. M. Rhipicephalus (Boophilus) microplus: distinct acute phase 
proteins vary during infestations according to the genetic composition of the bovine 
hosts, Bos taurus and Bos indicus. Experimental Parasitology, cidade, v. 118, p. 587-
591, 2008. 

CARVALHO, W. A.; FRANZIN, A. M.; ABATEPAULO, A. R. R.; OLIVEIRA, C. J. F.; 
MORÉ, D. D.; SILVA, J. S.; FERREIRA, B. R.; SANTOS, I. K. F. M. Modulation of 
cutaneous inflammation induced by ticks in contrasting phenotypes of infestation in 
bovines. Veterinary Parasitology, Amsterdam, v. 167, p. 260-273, 2010. 

 
CHAPMAN, R. F. ; ASCOLI-CHRISTENSEN, A.; WHITE, P. R. Sensory coding for 
feeding deterrence in the grasshopper Schistocerca Americana. Journal of 
Experimental Biology, v. 158, p. 241-259, 1991. 

CHAPMAN, R. F. Contact chemoreception in feeding by phytophagous insects. 
Annual Review of Entomology, v. 48, n. 1, p. 455-484. 2003. 

CHEUNG, U. S.; SMITH, J. J. B. Ingestion of sugar diets correlates with spike activity 
in labellar chemosensilla of the flesh-fly,neobellieria(=sarcophaga)bullata. 
Physiological Entomology, v. 23, n. 4, p. 313-321. 1998. 

CONSTANTINOIU, C. C.; JACKSON, L. A.; JORGENSEN, W. K.; LEW-TABOR, A. 
E.; PIPER, E. K.; MAYER, D. G.; VENUS, B.; JONSSON, N. N. Local immune 
response against larvae of Rhipicephalus (Boophilus) microplus in Bos taurus indicus 
and Bos taurus taurus cattle. International Journal for Parasitology, Nova Iorque, 

v. 40, p. 865-875, 2010. 
 
DETHIER, V. G. The taste of salt. American scientist, v. 65, n. 6, p. 744-751. 1977. 

DETHIER, V.; BROWNE, B.L. The designation of chemicals in terms of the 
responses they elicit from insects1. Journal of Economic Entomology, v. 53, n. 1, 
p. 134-136. 1960. 

DOMINGUES, R. Expressão gênica diferencial em animais cruzados Gir x 
Holandês infestados com o carrapato Rhipicephalus microplus. 2011. 103 f. 
Dissertação (Mestrado em Genética e Melhoramento) – Univercidade Federal de 
Viçosa, Viçosa. 
DONZÉ, G. MCMAHON, C.; GERIN, P. M. Rumen metabolites serve ticks exploit 
large mammals. The Journal of Experimental Biology, London, v. 207, n. 5, 5. 
4283-4289, 2004. 

DUKES, H. H.; SWENSON, M. J.; REECE, W. O. Dukes' physiology of domestic 
animals,  Edition. ed.Ithaca: Cornell University Press,  1993, 962 p. 

http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Leite/LeiteCerrado/racas01.html
http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Leite/LeiteCerrado/racas01.html


42 
 

EMATER, 2012. Resumo das principais raças de bovinos de corte. [on line]. 

Disponível em: http://www.emater.go.gov.br/intra/wpcontent/uploads/downloads/ 
2012/03/Ra%C3%A7as-Bovino-de-corte.pdf. Acesso em: 20 jul. 2013. 

ESTRADA-PEÑA, A.; SALMAN, M. Current limitations in the control and spread of 
ticks that affect livestock: a review. Agriculture, n. 3, p. 221-235, 2013. 

ESTRADA-PEÑA, A.; SÁNCHEZ ACEDO, C.; QUÍLEZ, J.; DEL CACHO E. A 
retrospective study of climatic suitability for the tick Rhipicephalus (Boophilus) 
microplus in the Americas. Global Ecology and Biogeography, n. 14, p. 565–573, 

2005. 

FACCINI, J. L. H.; BARROS-BATTESTI, D. M. Aspectos gerais da biologia e 
identificação e carrapatos. In: BARROS-BATTESTI, D. M.; ARZUA, M.; BECHARA, 
G. H. Carrapatos de importância médico veterinária da região neotropical: um 
guia ilustrado para identificação de espécies. 1. ed. São Paulo: Instituto 

Butantan, 2006. cap. 2, p. 05-12. 
 
FLECHTMANN, C. H. W. Ácaros de importância médico veterinária. 3. ed. São 
Paulo: Nobel, 1990. 192 p. 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED (FAO) . Resistance 
management and integrated parasite control in ruminants: guidelines, pp. 25–
77. Module 1. Ticks: Acaricide Resistance: Diagnosis, Management and 
Prevention. FAO, Rome, Italy, 2004. 

FRAGA, A. B.; ALENCAR, M. M.; FIGUEIREDO, L. A.; RAZOOK, A. G.; CYRILLO, J. 
N. S. G. Análise de fatores genéticos e ambientais que afetam a infestação de 
fêmeas bovinas da raça Caracu por carrapatos (Boophilus microplus). Revista 
Brasileira de Zootecnia, v.32, n.6, p.1578-1586, 2003. 

FREDMAN, S. M. Peripheral and central interactions between sugar, water, and salt 
receptors of the blowfly, Phormia regina. Journal of Insect Physiology, Great 

Britain, v. 21, p. 265- 280,1975.  

FREITAS, A. F.; DURÃES, M. C.; MENEZES, C. R. A. Girolando: raça tropical 
desenvolvida no Brasil. Embrapa, Juiz de Fora, Circular Técnica 67, 20 p., 2002. 

FRIEND, W.G. Physical factors affecting the feeding responses of culiseta inornata1 
to atp, sucrose, and blood. Annals of the Entomological Society of America, v. 

71, n. 6, p. 935-940. 1978. 

FURLONG, J. Carrapatos: soluções e problemas. 1. ed. Juiz de Fora: Embrapa 
Gado de Leite, 2005. 65p. 
 
FURLONG, J.; MARTINS, J. R.; PRATA, M. C. A. O carrapato dos bovinos e a 
resistência: temos o que comemorar? A Hora Veterinária, v. 27, n. 159, 2007. 
 
GALUN, R. The evolution of purinergic receptors involved in recognition of a blood 
meal by hematophagous insects. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, v. 82, n. p. 

5-9. 1987. 

http://www.emater.go.gov.br/intra/wpcontent/uploads/downloads/%202012/03/Ra%C3%A7as-Bovino-de-corte.pdf
http://www.emater.go.gov.br/intra/wpcontent/uploads/downloads/%202012/03/Ra%C3%A7as-Bovino-de-corte.pdf


43 
 

GALUN, R.; KINDLER, S. H. Chemical basis of feeding in the tick Ornithodoros 
tholozani. Journal of Insect Physiology, Oxford, v. 14, n.10, p. 1409-1421, 1968. 
 
GALUN, R.; KINDLER, S. H. Glutathione as an inducer of feeding in ticks. Science, 
Washington, v. 147, n. 3654, p. 166-167, 1965. 
 
GLENDINNING, J. I. ; DAVIS, A. ; RAMASWAMY, S. Contribution of different taste 
cells and signaling pathways to the discrimination of “bitter” taste stimuli by an insect.  
The Journal of Neuroscience, v. 22, n, 16, p. 7281-7287, 2000. 

GUERIN, P. M.; KROBER, T.; MCMAHON, C.; GUERENSTEIN, P.; GRENACHER, 
S.; VLIMANT, M.; DIEHL, P.A.; STEULLET, P.; SYED, Z. Chemosensory and 
behavioural adaptations of ectoparasitic arthropods. Nova Acta Leopoldina, 
Stuttgart, v. 83, n. 316, p. 213-229, 2000. 
 
HESS, E.; VLIMANT, M. The tarsal sensory system of Amblyomma variegatum 
Fabricius (Ixodidae, Metastriata). I. Wall pore and terminal pore sensilla. Revue 
Suisse of Zoology, v. 89, n. 3, p. 713-729, 1982. 
 
HESS, E.; VLIMANT, M. The tarsal sensory system of Amblyomma variegatum 
Fabricius (Ixodidae, Metastriata). Iii: Mapping of sensory hairs and evolution of the 
relative importance of sensory modalities during post-embryonic development. 
Revue Suisse de Zoologie, v. 90, n. 4, p. 887-897, 1983. 

HIROI, M.; MEUNIER, N.; MARION-POLL, F.; TANIMURA. Two Antagonistic 
gustatory receptor neurons responding to sweet-salty and bitter taste in Drosophila. 
Journal of Neurobiology, n. 61, v. 3, p. 333-342, 2004. 

HODGSON, E. S.; LETTVIN, J. Y.; ROEDER, K. D. Physiology of a primary 
chemoreceptor unit. Science, Washington, v. 122, p. 417-418, 1955. 

HOLSCHER, K. H.; BARKER, R. W; STAATS, J. J. Selected bibliography of sensory 
systems in hematophagous arthropods, using electrophysiological methods. 
Entomological Society of America, Lanham, v. 28, n. 1, p. 27-30, 1982. 
 
IBELLI, A. M. G. Avaliação da resposta de bovinos Nelore e cruzados, Senepol x 
Nelore e Angus x Nelore, infestados com carrapatos Rhipicephalus (Boophilus) 

microplus. 2012. 126f. Tese (Doutorado em Genética Evolutiva e Biologia Molecular) 
- Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Federal de São Carlos, 
São Carlos. 
 
IVANOV, V. P. Central nervous system. In: BALASHOV, Y. S. An Atlas of Ixodid 
Tick Ultrastructure, Leningard: Naka Publishers, 1983, cap. 7, p. 175-190. 

JONGEJAN, F.; UILENBERG, G. The global importance of ticks. Parasitology ,v. 

129, p. S3–S14, 2004. 

JONGEJAN, F.; UILENBERG, G. The global importance of ticks. Parasitology, v. 

129, p. S3–S14, 2004. 

JONSSON, N. N. The productivity effects of cattle tick (Boophilus microplus) 
infestation on cattle, with particular reference to Bos indicus cattle and their crosses. 
Veterinary Parasitology, Amsterdam, n. 137, p. 1-10, 2006. 



44 
 

 
JONSSON, N.N.; MATSCHOSS, A. L.; PEPPER, P.; GREEN, P. E. ANSELL, J. 
Resistance of Holstein–Friesian cows to infestation by the cattle tick (Boophilus 
microplus). Veterinary Parasitology, Amsterdam, n. 89, p. 297-305, 2000. 
JORGENSEN, K.; ALMAAS, T. J.; MARION-POLL, F.; MUSTAPARTA, H. 
Electrophysiological characterization of responses from gustatory receptovneurons of 
sensilla chaetica in the moth Heliothis virescens. Chemical Senses, v. 32, p. 863–

879, 2007. 
 
KANDEL, E.; SCHWARTZ, J. H.; JESSEL, T. M. Principles of neural science. New 
York: McGraw-Hill Professional, 2000. 1568 p.  

KAUFMAN, W. R.; SAUER, J. R. Ion and water balance in feeding ticks: mechanisms 
of tick excretion. In: OBENCHAIN, F. D.; GALUN, R. Physiology of Ticks. Oxford: 

Pergamon, 1982. p. 213-244. 
 
KONGSUWAN, K.; JOSH, P.; COLGRAVE, M. L.; BAGNALL, N. H.; GOUGH, J.; 
BURNS, B.; PEARSON, R. Activation of several key components of the epidermal 
differentiation pathway in cattle following infestation with the cattle tick, Rhipicephalus 
(Boophilus) microplus. International Journal for Parasitology, cidade, n. 40, p. 
499-507, 2010. 
 
LOULY, C. C. B.; SOARES, S. F.; SILVEIRA, D. N.; GUIMARÃES, M. S.; BORGES, 
L. M. F. Differences in the behavior of Rhipicephalus sanguineus tested against 
resistant and susceptible dogs. Experimental and Applied Acarology, Netherlands, 

v. 51, n. 4, p. 353-362, 2010. 

MAPA - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, 
Bovinos e Bubalinos [on line], 2013. Disponível em: http://www.agricultura. 
gov.br/animal/ especies/bovinos-e-bubalinos. Acesso em: 05 mar. 2013. 
MAPA - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, Diário 
Oficial da União – Seção 1 [on line], 2012 Disponível em: 

http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/IN%2011-%202012(1).pdf. Acesso em: 05 
mar 2013. 

MARION-POLL, F.; VAN DER PERS, J. Un-filtered recordings from insect taste 
sensilla. Entomologia Experimentalis et Applicata, Bélgica, v. 80, p. 113-115, 
1996.  
 
MARITZ-OLIVIER, C.; STUTZER, C.; JONGEJAN, F.; NEITZ, A. W. H.; GASPAR, A. 
R. M. Tick anti-hemostatics: targets for future vaccines and therapeutics. Trends in 
Parasitology, cidade, v. 23, n. 9, p. 397-407, 2007. 

 
MATTIOLI, R. C.; VIJAY, S. P.; MURRAY, M.; FITZPATRICK, J. L. Immunogenetic 
influences on tick resistance in African cattle with particular reference to 
trypanotolerant N’Dama (Bos taurus) and trypanosusceptible Gobra zebu (Bos 
indicus) cattle – Review. Acta Tropica, n. 75, 263–277, 2000. 

MCIVER, S. B. Structure of cuticular mechanoreceptors of arthropods. Annual 
Review of Entomology, Palo Alto, v. 20, p. 381-397, 1975. 

http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/IN%2011-%202012(1).pdf


45 
 

MEHLHORN, H. Encyclopedic reference of parasitology: biology, structure, 
function [on line], 2. ed. Berlin:Springer, 2001. Disponível em: 
http://books.google.com.br/books?id=9uGQnKdxhyUC&pg=PA633&lpg=PA633&dq=
phagostimulants+in+ticks&source=bl&ots=XZYr0kZacg&sig=hvOaURcH97c8qnP7O
NebpbQpm00&hl=ptBR&sa=X&ei=JrWwUbbZF7GD0QGv94CADg&ved=0CE0Q6AE
wBTgK#v=onepage&q=phagostimulants&f=false. Acesso em: 19 jun. 2013. 

MEUNIER, N.; MARION-POLL, F.; LANSKY P.; ROSPARS, J. P. Estimation of the 
individual firing frequencies of two neurons recorded with a single electrode. 
Chemical Senses, v. 28, n. 8, p. 671-679, 2003. 

MORRIS, C. A. A review of genetic resistance to disease in Bos taurus cattle. The 
Veterinary Journal, n.174, p. 481-491, 2007. 

MOURA, S. T.; FONSECA, A. H.; FERNANDES, C. G. N.; BUTLER, J. F. Artificial 
feeding of Amblyomma cajennense (Fabricius, 1787) (Acari: Ixodidae) through 
silicone membrane. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, v. 92, n. 
4, p. 545-548, 1997. 

NUTTAL, P. A.; PAESEN, G. C.; LAWRIE, C. H.; WANG, H. Vector-host Interaction 
in disease transmission. Journal of Molecular Microbiology and Biotechnology, 

v. 2, n. 4, p. 381-386, 2000. 
OBEREM, P. T. The immunological basis of host resistance to ticks - A review. 
Journal of the South African Veterinary Association, v. 55, n. 4, p. 215-217, 
1984. 

OIE. Rhipicephalus (Boophilus) microplus – Southern Cattle Tick. 3 p., 2007.  
Disponível em: http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/boophilus_ 
microplus.pdf. Acesso em: 25 de fev. 2011. 

OLIVEIRA, G. P.; ALENCAR, M. M.; FREITAS, A. R.. Resistência de bovinos ao 
carrapato Boophilus microplus. II. Infestação natural. Pesquisa Agropecuária 
Brasileira, Brasília, v. 24, n. 10, p. 1267-1271, 1989. 

OSTERKAMP, J.; WAHL, U.; SCHMALFUSS, G.; HAAS, W. Host-odour recognition 
in two species is coded in a blend of vertebrate volatiles. Journal of Comparative 
Physiology, v. 185, p. 59-67, 1999. 

 
PIPER, E. K.; JACKSON, L. A.; BAGNALL, N. H.; KONGSUWAN, K. K.; LEW, A. E.; 
JONSSON, N. N. Gene expression in the skin of Bos taurus and Bos indicus cattle 
infested with the cattle tick, Rhipicephalus (Boophilus) microplus. Veterinary 
Immunology and Immunopathology, Amsterdam, v. 126, p. 110-119, 2008. 
 
PIPER, E. K.; JONSSON, N. N.; GONDRO, C.; LEW-TABOR, A. E.; MOOLHUIJZEN, 
P.; VANCE, M. E.; JACKSON, L. A. Immunological profiles of Bos taurus and Bos 
indicus cattle Iinfested with the cattle tick, Rhipicephalus (Boophilus) microplus. 
Clinical and Vaccine Immunology, v. 16, n.7, p. 1074-1086, 2009. 

 

http://books.google.com.br/books?id=9uGQnKdxhyUC&pg=PA633&lpg=PA633&dq=phagostimulants+in+ticks&source=bl&ots=XZYr0kZacg&sig=hvOaURcH97c8qnP7ONebpbQpm00&hl=pt-BR&sa=X&ei=JrWwUbbZF7GD0QGv94CADg&ved=0CE0Q6AEwBTgK#v=onepage&q=phagostimulants&f=false
http://books.google.com.br/books?id=9uGQnKdxhyUC&pg=PA633&lpg=PA633&dq=phagostimulants+in+ticks&source=bl&ots=XZYr0kZacg&sig=hvOaURcH97c8qnP7ONebpbQpm00&hl=pt-BR&sa=X&ei=JrWwUbbZF7GD0QGv94CADg&ved=0CE0Q6AEwBTgK#v=onepage&q=phagostimulants&f=false
http://books.google.com.br/books?id=9uGQnKdxhyUC&pg=PA633&lpg=PA633&dq=phagostimulants+in+ticks&source=bl&ots=XZYr0kZacg&sig=hvOaURcH97c8qnP7ONebpbQpm00&hl=pt-BR&sa=X&ei=JrWwUbbZF7GD0QGv94CADg&ved=0CE0Q6AEwBTgK#v=onepage&q=phagostimulants&f=false
http://books.google.com.br/books?id=9uGQnKdxhyUC&pg=PA633&lpg=PA633&dq=phagostimulants+in+ticks&source=bl&ots=XZYr0kZacg&sig=hvOaURcH97c8qnP7ONebpbQpm00&hl=pt-BR&sa=X&ei=JrWwUbbZF7GD0QGv94CADg&ved=0CE0Q6AEwBTgK#v=onepage&q=phagostimulants&f=false
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Meunier%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14627535
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Marion-Poll%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14627535
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lansky%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14627535
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rospars%20JP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14627535
http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/boophilus_%20microplus.pdf
http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/boophilus_%20microplus.pdf


46 
 

PORTO NETO, L. R.; JONSSON, N. N.; D’OCCHIO, M. J.; BARENDSE, W. 
Molecular genetic approaches for identifying the basis of variation in resistance to 
tick infestation in cattle. Veterinary Parasitology, n. 180, p. 165– 172, 2011. 

R DEVELOPMENT CORE TEAM (2010). R: A language and environment for 
statistical computing. [online]. R Fondation for Statistical Computing, 2010. 
Disponível em: HTTP://www.R-projedt.org. Acesso em: 18 mai. 2013. Adobe PDF 
files 
 
RASHBASS, C. Sense organs-transducers of the environment. Reports on 
Progress in Physics, v. 30, p. 375. 1967. 

RIEK, R. F. Studies on the reactions of animals to infestation with ticks. VI 
Resistance of cattle to infestation with the tick Boophilus microplus (Canestrini). 
Australian Journal of Agricultural Research, v. 13, p. 532-550, 1962. 
 
ROBERTS, J. A. acquisition by the host of resistance to the cattle tick, Boophilus 
microplus (Canestrini). The Journal of Parasitology, v. 54, n. 4, p. 657-662,1968. 

SAMISH, M.; GINSBERG, H; GLAZER, I. Biological control of ticks. Parasitology, v. 

129, p. S389–S403, 2004. 

SAUER, J. R.; MC SWAIN, J. L.; BOWMAN, A. S.; ESSEMBERG, R. C. Tick salivary 
gland physiology. Annual Review of Entomology, Palo Alto, v. 40, p. 245-267, 
1995. 

SCOTT, K. Taste recognition: food for thought. Neuron, Cambridge, v. 48, p. 455-

464, 2005. 

SHYMA, K. P.; GUPTA, J. P.; SINGH, V. Breeding strategies for tick resistance in 
tropical cattle: a sustainable approach for tick control. Journal of Parasitology 
Desease. [on line] DOI 10.1007/s12639-013-0294-5. 

 
SILVA, A. M.; ALENCAR, M. M.; REGITANO, L. C. A.; OLIVEIRA, M. C. S.;  
BARIONI JR, W. Artificial infestation of Boophilus microplus in beef cattle heifers of 
four genetic groups. Genetics and Molecular Biology, v. 30, n. 4, p. 1150-1155, 

2007. 
 
SILVA, A. M.; ALENCAR, M. M.; REGITANO, L. C. A.; OLIVEIRA, M. C. S. 
Infestação natural de fêmeas bovinas de corte por ectoparasitas na região Sudeste 
do Brasil. Revista Brasileira de Zootecnia, v.39, n.7, p.1477-1482, 2010. 

SLIEFER, E. H. The structure of arthropod chemoreceptors. Annual Review of 
Entomology, Palo Alto, v. 15, p. 121-142, 1970. 

 
SOARES, S. F.; LOULY, C. C. B.; MARION-POLL, F.; RIBEIRO, M. F. B.; BORGES, 
L. M. F. Study on cheliceral sensilla of the brown tick Rhipicephalus sanguineus 
(Latreille, 1806) (Acari:Ixodidae) involved in taste perception of phagostimulants. 
Acta Tropica, cidade, n. 126,p. 75-83, 2013. 
 
SOARES, S. F.; LOULY, C. C. B.; NEVES, C. A.; MARION-POLL, F.; BORGES, L. 
M. F. . Detection of phytoecdysteroids by gustatory sensilla on chelicerae of the 

http://lattes.cnpq.br/6916213086136790


47 
 

brown dog tick Rhipicephalus sanguineus. Physiological Entomology, v. 37, p. 

241-249, 2012. 
 
SONENSHINE, D. E. Biology of ticks. vol. 1. New York: Oxford University Press, 
1991. 447 p. 
 
SONENSHINE, D. E. Biology of ticks. vol. 2. New York: Oxford University Press, 

1993. 465 p. 
 
SONENSHINE, D. E.; TAYLOR, M.; CARSON, K. A. Chemically mediated behavior 
in acari: adaptions for finding hosts and mates. Journal of Chemical Ecology, v. 12, 

n. 5, 1986. 
 
SOUTELLO, R. V. G.; SUGUISAWA, L.; CONDI, G. K.; MIYASAKI, M.; TANAKA, D. 
F.; PEGAIANE3, J.C.; COELHO, R. V.; TANAKA,  K. C. Seleção de bovinos de corte 
resistentes ao carrapato. Ciências Agrárias, Andradina, v. 2, n. 2, p. 57-60, 2002. 

SYNTECH. IDAC-4 Intelligent Data Acquisition Controller with programmable 
output control, AUTOSPIKE Software for signal recording and programmable 
output control: user’s guide. Netherlands, 2004. 55 p.  
 
SYNTECH. TastePROBE type DTP-1 pre-amplifier for recording from contact 
chemosensilla: user’s guide. Netherlands, 2002. 18 p. 

 
TATCHELL, R. J. The ionic regulatory role of the salivary secretion of the cattle tick, 
Boophilus microplus. Journal of  Insect Physiology, v. 15, p. 1421 -1430, 1969.  
 
TEODORO, R. L.; MARTINEZ, M. L.; DA SILVA, M. V. G. B.; MACHADO, M. A.; 
VERNEQUE, R. D. Resistência bovina ao carrapato Boophilus microplus: 
experiência brasileira. IN: V SIMPÓSIO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
MELHORAMENTO ANIMAL (SBMA), 2004, Pirassununga – SP. 
 
TIZARD, I. R. Imunologia veterinária: uma introdução. 6. ed. São Paulo: Roca, 

2002.  
 
VAZ JR, I. S.; MARTINEZ, R. H. M.; OLIVEIRA, A.; HECK, A.; LOGULLO, C.; 
GONZALES, J. C.; DEWES, H.; MASUDA, A. Functional bovine immunoglobulins in 
Boophilus microplus hemolymph. Veterinary Parasitology, Amsterdam, v. 62, p. 
155-160, 1996. 
 
VERÍSSIMO, C. J.; NICOLAU, C. V. J.; CARDOSO, V. L; PINHEIRO, M. G. Haircoat 
characteristics and tick infestation on Gyr (Zebu) and crossbred (Holstein x Gyr) 
cattle. Archives Zootecnia, Cordoba, n. 5, p.  389-392, 2002. 

VOSSHALL, L. B.; STOCKER, R. F. Molecular architecture of smell and taste in 
Drosophila. Annual Review of Neuroscience, cidade, v. 30, p. 505-533, 2005. 

WALADDE, S. M. The sensory nervous system of the adult cattle tick Boophilus 
microplus (Canestrini) Ixodidae part ii. Scanning electron microscopy. Australian 
Journal of Entomology, v. 16, n. 1, p. 73-79. 1977. 



48 
 

WALADDE, S. M.; KEMP, D. H.; RICE, M. J. Feeding electrograms and fluid uptake 
measurements of cattle tick Boophilus microplus attached on artificial membranes. 
International Journal for Parasitology. v. 9, p. 89-95, 1979. 

WALADDE, S. M.; RICE, M. J. The sensory basis of tick feeding behaviour. In: 
OBENCHAIN, F. D.; GALUN, R. Physiology of Ticks. Oxford: Pergamon, 1982. p. 

71-118. 

WALADDE, S. M.; RICE, M. J. The sensory nervous system of the adult cattle tick 
Boophilus microplus (Canestrini) Ixodidae. Part III. Ultra-structure and 
electrophysiology of the cheliceral receptors. Australian Journal of Entomology, 
Camberra, v. 16, n. 4, p. 441-453, 1977. 

WAMBURA, P. N.; GWAKISA, P.S.; SILAYO, R. S.; RUGAIMUKAMU, E. A. Breed-
associated resistance to tick infestation in Bos indicus and their crosses with Bos 
taurus. Veterinary Parasitology, Amsterdam, v. 77, p. 63-70, 1998. 

 
WANZALA, W.; SIKA, N. F. K.; GULE, S.; HASANALI, A. Attractive and repellent 
host odours guide ticks to their respective feeding sites. Chemoecology, v. 14, p. 
229-232, 2004. 

WIBE, A. How the choice of method influence on the results in electrophysiological 
studies of insect olfaction. Journal of Insect Physiology, Oxford, v. 50, n. 6, p. 497-
503, 2004. 
 
WIKEL, S. K. Host immunity to ticks. Annual Review of Entomology, Palo Alto, v. 

41, p. 1-22, 1996. 
 
WIKEL, S. K.; BERGMAN, D. Tick host immunology: significance advances and  
challenging opportunities. Parasitology today, Oxford, v. 13, p. 383-389, 1997. 

 
WILLADSEN, P. Tick control: Thoughts on a research agenda. Veterinary 
Parasitology, Amsterdam, v. 138, p. 161-168, 2006. 

ZEBU ONLINE, 2013. Raças zebuínas, [on line] 2013. Disponível em: 
http://www.zebuonline.com.br/pt/quem_somos/racas.php. Acesso em: 20 jul. 2013. 

 

 

http://www.zebuonline.com.br/pt/quem_somos/racas.php

