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COMUNICAT DE PRESĂ 
           Mușcătura de căpusă: prevenție, simptome, boli asociate, tratament 

 

Fiind sezonul cald există tentația de a merge prin iarbă sau de a ieși în aer liber la munte, prin parcuri etc. 

Înainte de a profita de vremea frumoasă și de vacanță trebuie să știți să vă protejați de căpușe. De asemenea, ele 

pot fi transmise la om prin intermediul patrupedelor (câini, pisici) atunci când le mângâiați sau ieșiți la plimbare 

cu ele. De regulă, dacă vă confruntați cu o astfel de mușcătură veți ști despre ce este vorba pentru că veți găsi 

căpușa atasată de piele. Dacă totuși nu vă dați seama, după câteva zile sau săptămâni, căpușa se poate desprinde 

de una singură, dar în acest interval există un risc mare să transmită boli cu consecinte grave. 

 

Cum arată o mușcătură de căpușă?  
Mușcăturile sunt de regulă ușor de indentificat, căpușele rămânând atașate de piele. Totusi, unele sunt de 

dimensiuni mici și nu sunt usor vizibile pe piele comparativ cu cele mari. 

 

Care sunt simptomele mușcăturii de căpușă? 

Mușcătura poate să nu producă niciun simptom. Totusi, dacă sunteți alergic, puteți să prezentați: durere, 

umflatură în locul afectat, erupție, senzație de arsură sau chiar dificultate respiratorie. 

 

Cum se tratează mușcătură de căpușă? 

Cel mai important aspect este îndepărtarea căpușei cât mai rapid, de preferat în primele 24 ore. Nu trebuie 

smulsă, deoarece capul rămâne prins în interiorul pielii și este mai dificil de scos ulterior. Procedează în așa  fel 

încât să îndepărtezi corpul și capul insectei, extrăgând căpușa printr-o singură mișcare cu o pensetă fină. Este 

importantă prezențarea la medic într-un timp cât mai scurt de la mușcătură dacă: 

- nu s-a reușit îndepărtarea complete a căpușei 

- pielea își modifică aspectul în mod neobișnuit 

- apar alte simtome (febră, dureri de cap, dureri ale încheieturilor, senzația de slăbiciune, noduli limfatici 

inflamați) 

- victima este o femeie însărcinată 

Dupa îndepărtarea căpușei se curăță zona cu apa și săpun, și se aplică betadină soluție până la vindecarea 

leziunii. 

Profilaxia antitetanică nu este indicată. 

Medicul poate prescrie antibiotice dacă e necesar, în scop profilactic. 

 

Metode de protecție împotriva mușcăturilor de căpușă: 

- se evită zonele cu iarbă și arbuști, păduri în care expunerea la căpușe este foarte mare. 

- în situația în care există acest risc de expunere, se recomandă purtarea de haine de culoare deschisă, 

pentru a face cât mai ușor vizibile insectele, inclusive căpușele. 

- se recomandă folosirea de spray-uri protectoare, ce se aplică pe piele, împotriva insectelor. Se găsesc cu 

ușurintă în farmacii. 

- se recomandă verificarea atentă a hainelor, bagajelor și a corpului la întoarcerea din drumeții. 

- se recomandă și verificarea animalelor de companie. 

- se recomandă protejarea animalelor de companie cu produse recomandate de medicul veterinar împotriva 

insectelor, inclusiv a căpușelor 
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ATENȚIE! 

 Căpușele sunt purtătoare ale unor boli care pot fi transmise prin musșcătură și pot cauza o varietate de 

simptome ce debutează de obicei în primele săptămâni de la incident, în acest caz prezentarea la medic în timp 

util, vă poate scuti de complicații. 

 

Boli transmise de căpușă 

BABESIOZA – este o boala cauzata de un parazit ce infecteaza si distruge eritrocitele (celulele rosii ale 

sangelui). Se transmite prin intermediul capusei care se infecteaza la randul lor cu parazitul ce produce boala. 

Ca si simptome, cel mai des se intalnesc cele tipice unei raceli (febra, dureri musculare, senzatie de oboseala 

continua). Nu exista vaccin impotriva acestei boli, dar se trateaza cu antibiotice. 

BOALA LYME – numita si borelioza Lyme, e cauzata de o bacterie transmisa prin muscatura de capusa. 

Capusele se infecteaza hranindu-se cu insecte ce au sangele infectat de bacterie. Boala Lyme se intalneste cel 

mai des in Europa, in America de Nord si Asia si se manifesta prin astfel de simptome: umflaturi, dureri in 

articulatii si manifestari asemanatoare gripei. Mai pot aparea febra, puncte rosii, dureri de cap si de gat. 

Simptomele tipice includ febra, dureri de cap, oboseala si o eruptie caracteristica la nivelul pielii, ce apare 

la cca 70% din persoanele infectate, pornind de la nivelul muscaturii. Eruptia apare intre 3-30 zile de la 

muscatura. Eruptia se raspandeste in cateva zile. 

Nu exista vaccin nici pentru aceasta boala, dar se poate trata antibiotice, timp de cateva saptamani. 

Netratata, aceasta se raspandeste la nivelul inimii si a sistemului nervos central. Cea mai buna metoda de 

prevenire a bolii Lyme este aceea de a indeparta cat mai repede cu putinta capusa! 

ENCEFALITA TRANSMISA DE CAPUSA – este o infectie virala, transmisa prin capusa. Boala se 

manifesta la nivelul sistemului nervos central si se intalneste in multe zone din Europa, dar si din Asia. 

Boala are doua faze. 

Se asociaza cu febra, dureri de cap, ameteli, dureri ale articulatiilor. 

Apar semne neurologice ce implica meningita (inflamarea meningelor) sau encefalita (inflamatia creierului). 

De exemplu, in Romania aceasta boala in perioada 2008-2010 se intalnea cu precadere in judetele 

Maramures, Cluj, Bistrita-Nasaud, Oradea, Salaj, mai ales la fetite cu varste cuprinse intre 10 si 19 ani. 

FEBRA HEMORAGICA DE CRIMEEA-CONGO – este tot o boala virala, transmisa prin intermediul capusei. 

Se intalneste cu precadere in Europa de Est si in Sud-Vestul Europei. 

Se caracterizeaza prin temperatura ridicata, ameteala, sensibilitate anormala la lumina, durere abdominala si 

stare de greata. Boala a fost indentificata in Bulgaria, Armenia, Albania, Kazakhstan, Rusia, Serbia, Ucraina. In 

2008 a fost identificata si in Grecia. 

FEBRA CE RECIDIVEAZA – este transmisa prin intermediul capuselor de dimensiuni mici. Riscul de 

aparitie este crescut mai ales in peninsula Iberica. 

Ca si simptome, boala se caracterizeaza prin episoade de febra recurente, adesea insotite de dureri de cap, 

dureri musculare si articulare. 

 
                              

 

 

 
  
  


