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HEMOPARASITOSES EM BOVINOS DE CARNE 
 

Resumo  

As doenças parasitárias representam uma preocupação constante na prática veterinária em 

animais de produção sendo que as hemoparasitoses bovinas são causa de largas perdas no 

sector pecuário à escala mundial. Daqui se destacam a Babesiose, a Theileriose e a 

Anaplasmose pelos seus elevados índices de morbilidade e mortalidade. Estas doenças 

particularizam-se pelo carácter heteroxeno dos seus agentes uma vez que se transmitem 

por meio de um agente vector (normalmente carraças), provocando lise dos eritrócitos em 

consequência da multiplicação do parasita no seu interior. Os sinais clínicos são variados 

mas, de uma maneira geral, os animais apresentam anemia, icterícia, desidratação, febre, 

anorexia, astenia e prostração. No caso da Babesiose salienta-se ainda uma marcada 

hemoglobinúria e o mau estado geral dos bovinos infectados. Na Theileriose, por sua vez, o 

sinal clínico mais evidente é uma linfoadenopatia generalizada. Ao exame clínico são 

evidentes a taquicardia, tempo de repleção capilar aumentado e, em certos casos, dispneia.  

Actualmente as alternativas terapêuticas da Babesiose passam pela associação 

quinina+clindamicina, o dipropionato de imidocarb, os derivados benzamidínicos 

(pentamidina ou Berenil®), as tetraciclinas ou, mais recentemente, a administração de 

azitromicina+atovaquona. Para a Theileriose as opções de tratamento recaem sobre o 

Berenil®, os coccidiostáticos (como a halofuginona) e as naftoquinonas (theilericidas mais 

específicos), e na Anaplasmose utilizam-se correntemente as tetraciclinas ou o dipropionato 

de imidocarb. Relativamente às medidas profiláticas, os objectivos passam pelo controlo do 

agente (através de acaricidas), vacinação dos animais (vacinas vivas e inactivadas, para 

além da perspectiva futura das vacinas de subunidades antigénicas) e ainda a premunição 

(método também conhecido por “infecção e tratamento”).  

Este trabalho, inserido no contexto de Mestrado Integrado em Medicina Veterinária, 

pretende descrever estas doenças, com uma pesquisa bibliográfica envolvendo os métodos 

terapêuticos e profiláticos padronizados e pretende ainda caracterizar o cenário 

epidemiológico de uma população de bovinos do Ribatejo infectada com estas parasitoses.  

O principal objectivo foi obter dados sobre a prevalência de cada parasita, bem como das 

infecções múltiplas. Amostras de sangue de gado bovino (100 vacas da Companhia das 

Lezírias, SA) foram colhidas e observadas ao microscópio óptico. A prevalência global de 

infecção foi 78%, com as seguintes taxas para cada género: 76% para Babesia, 27% para 

Theileria e 52% para Anaplasma. Nesta população, havia 28,2% de infecções simples, 

44,9% de infecções duplas e 26,9% de infecções triplas, e a associação 

Babesia+Anaplasma foi a mais prevalente (29%). A variação sazonal de prevalência foi 

estudada, sendo Theileria e Babesia mais prevalente no Outono/Inverno, enquanto 

Anaplasma foi mais prevalente na Primavera. 

Palavras-chave: Babesia, Theileria, Anaplasma, Bovinos, Prevalência, Portugal. 
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HEMOPARASITIC DISEASES IN BEEF CATTLE 

 

Abstract 

The parasitic diseases represent a constant concern in cattle practice. In this context, the 

cattle blood parasitic diseases can cause major losses in the livestock sector on a global 

scale. It can be refered Babesiosis, Theileriosis and Anaplasmosis by its high rates of 

morbidity and mortality registered. These diseases are characterized by the heteroxenous 

life cycle of its agents, since all of them infect cattle through a vector agent (usually ticks), 

causing lysis of red cells as a result of the multiplication of the parasite inside. The clinical 

signs can vary but, in general, affected animals present anaemia, jaundice, dehydration, 

fever, anorexia, weakness and prostation. In the case of Babesiosis there is a marked 

haemoglobinuria and poor general condition of infected cattle. In Theileriosis, the most 

patent clinical sign is the generalized lymphadenopathy. At time of clinical examination it can 

be detected tachycardia, increased capillary repletion time and in some cases, dyspnoea.  

Currently, the therapy approaches for Babesiosis are the association quinine+clindamycin, 

imidocarb dipropionate, the benzamidinic derivatives (pentamidine or Berenil®), the 

tetracyclines or, more recently, the administration of azithromycin+atovaquone. For 

Theileriosis the options for treatment fall on Berenil®, coccidiostatics (such as halofuginone) 

and the naphthoquinones (more specific theilericids) and Anaplasmosis is currently treated 

with tetracycline or imidocarb dipropionate. Prophylactic measures relies in vector control 

(through acaricides), animal vaccination (live or inactivated vaccines, and the future 

perspective of antigen subunit vaccines) and in premunition (known as "infection and 

treatment" method).  

This work, in the context of Integrated Master in Veterinary Medicine, intends to describe 

each of these diseases, based on a literature review of the standardized prophylactic and 

therapeutic methods and also to characterize the epidemiological scenario of a population of 

cattle concerning these parasitic diseases from Ribatejo region, Portugal. 

The main goal was to obtain data about the prevalence of each parasite and also the 

prevalence of multiple infections. Blood samples from cattle (100 cows of Companhia das 

Lezírias, S.A.) were collected and then observed under optical microscope. The overall 

prevalence of infection was 78%, with the following rates for each genus: 76% for Babesia , 

27% for Theileria  and 52% for Anaplasma  In this population there were 28,2% of simple 

infections, 44,9% of double infections and 26,9% of triple infections, and the association 

Babesia+Anaplasma was the most prevalent (29%). The seasonal variation of prevalence for 

each genus was studied, being Theileria and Babesia more prevalent on Autumn/Winter, 

while Anaplasma was more prevalent on Spring.    

 

 
Key words: Babesia, Theileria, Anaplasma, Cattle, Prevalence, Portugal. 
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BABESIOSE 
 

Introdução 
 

A Babesiose, também conhecida como Febre do Texas, Ferrujão ou Febre da Carraça, é 

uma doença parasitária provocada por protozoários do género Babesia, que invadem e se 

multiplicam dentro dos eritrócitos maduros.  

Estes parasitas em multiplicação levam à destruição do eritrócito, resultando em anemia 

seguida de perda de peso severa e, por vezes, morte (Howard J., Rozza D., Graça D. & 

Fighera R., 2001). 

 

Ciclo de vida 
 

Para perceber a Babesiose, é necessário conhecer e compreender o ciclo de vida da 

Babesia, que envolve estágios no hospedeiro vertebrado (mamífero) e estágios no vector 

invertebrado (carraça).  

 
 

 

Figura 1 – ciclo de vida de Babesia  

 fonte: ITQB - UNL, http://www.itqb.unl.pt,                                                           
Ricondelvago 2008, http://html.rincondelvago.com
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Após inoculação pela carraça, a Babesia entra na corrente sanguínea do hospedeiro 

mamífero sob a forma de esporozoíto (forma infectante do hosp. definitivo) e invade os 

glóbulos vermelhos. O parasita multiplica-se assexudamente por fissão binária e surgem de 

seguida as formas tipicamente piriformes - os merozoítos. Estas são as formas observáveis 

ao M.O. e em cuja morfologia assenta a caracterização das várias espécies de Babesia 

(tamanho, forma, agrupamento, etc.). A consequência final deste processo multiplicativo é a 

lise dos eritrócitos inoculados seguida da invasão de outros eritrócitos, ainda intactos. O 

fenómeno repete-se causando diferentes graus de anemia e outros efeitos resultantes da 

hemoglobina livre circulante (Howard et al., 2001).  

 

 
 

Figura 2 – Esfregaço de sangue de bovino. Dois eritrócitos contendo formas piriformes de 
Babesia bovis. 

 
fonte: CFSPH, Image Database 

http://www.cfsph.iastate.edu/DiseaseInfo/imagedatabase.htm 
 
 

Algumas formas piroplásmicas evoluem para as formas sexuadas do parasita – os 

gametócitos. Estas são as fases infectantes para a carraça quando esta se alimentar do 

animal parasitado. Os gametócitos têm uma fase sexuada ao nível do intestino da carraça, 

com formação de macro e microgâmetas, com constituição de um zigoto móvel (ooquineto) 

e finalmente os esporozoítos, após um processo de esporogonia, os quais migram para as 

glândulas salivares e ovários. Assim, esta carraça irá infectar novo mamífero aquando da 

sua alimentação no hospedeiro vertebrado, e passará o parasita aos seguintes estágios do 

seu desenvolvimento – infecção transestadial – bem como às suas novas formas larvares no 

caso das fêmeas – infecção transovárica – ocorrendo multiplicação do parasita nos tecidos 

das larvas recém-formadas. Contudo, devido ao facto do macho adulto ser mais móvel e ter 

um tempo de vida mais prolongado que a fêmea ou as formas larvares, este será o principal 

transmissor de doença (Urquhart G. M., Armour J., Duncan J. L., Dunn A.M. & Jennings 

F.W., 1998). 
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Morfologia e identificação  
 
O exame de esfregaços sanguíneos ao M.O. corados pela técnica de Romanovsky (corante 

de Giemsa) permite a observação dos piroplasmas no interior dos eritrócitos. Normalmente 

encontram-se agrupados em pares com as extremidades estreitas em junção, ou então 

isolados ou em tetradas (neste último caso, formando a designada “cruz de Malta”). A sua 

forma varia entre arredondada, piriforme ou alongada. O principal critério de diferenciação 

de Babesia spp à observação microscópica é, no entanto, o seu tamanho – aqui podemos 

dividi-las em babésias pequenas e babésias grandes. Há também que lembrar que carraças 

específicas são responsáveis pela propagação das várias espécies de Babesia spp 

(Urquhart et al., 1998). 

 

 Babesia bigemina 

Babesia bigemina é uma babésia grande que aparece nos esfregaços sob a forma de 

corpos piriformes (“pêra”), em pares, unidos pela sua extremidade estreita em ângulo agudo. 

Os vectores desta espécie são carraças do género Boophilus (Howard et al., 2001). 

 

 (a)               (b) 
 

Figura 3 – Babesia bigemina                                                  

(a) M.O.1000x, fonte: UFSM - Brazil, http://w3.ufsm.br    

 (b) ilustração, fonte: DPI - Queensland (EUA), http://www.dpi.qld.gov.au 
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 Babesia bovis 

 

Babesia bovis é uma pequena babésia normalmente encontrada como um corpo único 

redondo dentro do eritrócito. Por vezes, podem surgir vários parasitas no mesmo eritrócito. 

À semelhança de Babesia bigemina, o vector desta espécie também é a carraça do genéro 

Boophilus. Esta babesia é actualmente considerada a mais patogénica de todas as espécies 

conhecidas (Howard et al., 2001).  

 

(a)                  (b) 
 

 
Figura 4 – Babesia bovis 

 
(a) M.O.1000x, fonte: Faculty of Veterinary Technology, Kasetsart University (Tailândia) 

http://vettech.vet.ku.ac.th  
 

(b) ilustração, fonte: DPI - Queensland (EUA), http://www.dpi.qld.gov.au 
 

 
 Babesia major 

 
Babesia major causa a chamada piroplasmose bovina europeia. É transmitida pela carraça 

Haemaphysalis punctata e morfologicamente é muito parecida com Babesia bigemina. 

Trata-se portanto, de uma babésia grande, localizada no centro do eritrócito formando um 

ângulo bastante agudo (menos de 90º). Esta espécie é moderadamente patogénica, sendo 

que os sinas clínicos são pouco expressivos e, em alguns casos, mesmo inaparentes 

(Kaufmann, 1996).  

 
 

Figura 5 – Babesia major (M.O., 1000x) 
 

fonte: NIAH – Tailândia, http://www.niah.affrc.go.jp
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 Babesia divergens 

 

Babesia divergens é uma babésia pequena, trata-se da espécie de Babesia mais comum no 

gado europeu e é transmitida especificamente pela carraça Ixodes ricinus. A doença, à 

semelhança do que acontece com outras espécies, é caracterizada por febre, anemia, 

icterícia e hemoglobinúria.  

A Babesiose causada por esta espécie é uma zoonose, transmitida ao Homem por carraças 

ixodídeas. Trata-se de uma emergência médica em casos humanos e com índices de 

mortalidade de cerca de 50%, sendo que a maioria dos pacientes foram anteriormente 

esplenectomizados (Camacho A.T., Telford S.R. & Spielman A., 2000).   

 
 

 
 

Figura 6 – Babesia divergens (M.O., coloração Giemsa, 1000x)  
 

fonte: Camacho, Angel T., Laboratorio Lema & Bandín, Vigo, Espanha 
http://www.cdfound.to.it 
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Tabela 1 – Caracterização das espécies do género Babesia, em Ruminantes

fonte: Howard et al. (2001), Bovine Babesiosis 
http://www.vet.uga.edu/vpp/NSEP/babesia/PORT/index.htm

Babesia  

Espécies Tamanho 
Distribuição 

geográfica 
Carraça vector 

Babesia bovis 2.4 x 1.5 µm
Europa, África, 

Ásia, América, e 
Austrália

Boophilus 
microplus

Boophilus 
annulatus

Ixodes 

Babesia bigemina 4.5 x 2.5 µm

Europa, Médio-
Oriente, África, 

América e 
Austrália

Boophilus 
microplus

Boophilus 
annulatus

Boophilus 
decoloratus

Babesia major 2.6 x 1.5 µm
Europa, Norte de  

África, Médio-
Oriente e Rússia

Haemaphysalis 
punctata

Babesia divergens 1.5 x 0.4 µm Europa Ixodes ricinus

Babesia ovata 4.5 x 2.5 µm Japão Haemaphysalis 
longicornis

Babesia jakimovi
2.0 - 4,6 x

1.5 - 2.1 µm
Ásia e Rússia Ixodes ricinus

 
 
Sinais clínicos
 

Os sinais clínicos de Babesiose têm início 2 a 3 semanas após a inoculação do parasita pela 

carraça. Muitas vezes o primeiro sinal observável é o isolamento do animal do seu grupo 

habitual. O indivíduo afectado mostra sinais de depressão, procura sítios de sombra e fica 

prostrado. Em termos clínicos, o sinal inicialmente mais aparente é a febre. De seguida 

surgem a anorexia e a atonia ruminal. 
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Menos frequentemente, o animal apresenta o dorso arqueado (devido a dor abdominal) e o 

pêlo áspero. A concentração de eritrócitos infectados nos capilares sanguíneos leva a um 

início de disfunção dos órgãos vitais e a hemólise resulta em descompensação no 

fornecimento de oxigénio aos tecidos - podem sobrevir assim sinais de dispneia e 

taquicardia. As mucosas podem mostrar-se, no início, ligeiramente congestionadas e 

tornam-se bastante pálidas com o agravamento da anemia. Também a bilirrubinémia (em 

resultado da presença de elevadas quantidades de hemoglobina livre no sangue) se revela 

com o aparecimento de icterícia. A urina apresenta cor vermelha escura (hemoglobinúria) – 

daí o nome “Ferrujão” (“Redwater”, em inglês), pelo qual é também designada a Babesiose.  

 

 

Figura 7 – “Redwater”. A urina pode ser vista de coloração vermelho-escura devido a 
hemoglobinúria, pelo que a doença é também conhecida como "ferrujão" 

                                                                                                                                                                                                                                                                    
fonte: Howard et al. (2001), Bovine Babesiosis 

 
 
 

http://www.vet.uga.edu/vpp/NSEP/babesia/PORT/index.htm
 

 

Figura 8 – Vaca com hemoglobinúria     

fonte: Turkish Arachnological Society                                                                
http://www.araknolojidernegi.org.tr/forum/images/babesiosis.JPG 
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A anemia é contudo o principal factor da patogénese da Babesiose. É responsável pela 

astenia e perda de condição corporal, conduzindo invariavelmente, nos casos não tratados, 

à morte do animal.                                                                    

                                                                         

Figura 9 – Mucosa vulvar - a anemia hemolítica resulta na palidez das mucosas          

fonte: Howard et al. (2001), Bovine Babesiosis 
<http://www.vet.uga.edu/vpp/NSEP/babesia/PORT/index.htm

A manifestação clínica aguda tem a duração de cerca de uma semana mas, em caso de 

sobrevivência, o animal pode apresentar perda continuada de peso, quebras de produção, 

episódios de aborto e infertilidade (Howard et al., 2001).  

 
Quadro lesional - Achados de necrópsia
 

 Carcaça 
 

A carcaça pode encontrar-se totalmente ictérica e/ou pálida. Os coágulos de sangue 

apresentam-se muito finos e o plasma pode estar tingido de vermelho. Podem ser vistos 

edemas em várias partes do corpo, nomeadamente a nível subcutâneo ou pulmonar.  

                                                          

Figura 10 – Carcaça mostrando vísceras ictéricas e edemaciadas       

fonte: Howard et al. (2001), Bovine Babesiosis 
http://www.vet.uga.edu/vpp/NSEP/babesia/PORT/index.htm
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 Fígado 

O fígado pode estar muito pálido ou amarelado e normalmente apresenta-se aumentado de 

volume. 

                                              

Figura 11 – Fígado congestionado e hipertrofiado 

fonte: Howard et al. (2001), Bovine Babesiosis 
http://www.vet.uga.edu/vpp/NSEP/babesia/PORT/index.htm

 

 Baço 

O baço está aumentado de tamanho e bastante friável devido ao incremento da actividade 

de renovação dos eritrócitos.  

 
 

Figura 12 – Corte de baço. È visível a congestão e a coloração escura do órgão. 
 

fonte: Howard et al. (2001), Bovine Babesiosis 
http://www.vet.uga.edu/vpp/NSEP/babesia/PORT/index.htm
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 Bexiga 

 

A bexiga encontra-se distendida (o animal caído não costuma urinar) e cheia de urina de cor 

escura (hemoglobinúria).  

 

 
 

Figura 13 – Bexiga contendo urina escura no seu interior 
 

fonte: Howard et al. (2001), Bovine Babesiosis 
http://www.vet.uga.edu/vpp/NSEP/babesia/PORT/index.htm

 
 

 Rins 

 

Os rins encontram-se escuros devido à presença de hemoglobina dos túbulos renais e 

também devido a algum grau de congestão sanguínea.  

 

 
 

Figura 14 – Rim com sinais de edema e congestão 
 

fonte: Howard et al. (2001), Bovine Babesiosis 
http://www.vet.uga.edu/vpp/NSEP/babesia/PORT/index.htm
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 Cérebro 

 

Devido à acumulação de eritrócitos (hemaglutinação) nos capilares do cérebro e cerebelo, 

estes órgãos podem aparecer com cor rosada característica (Howard et al., 2001).     

 

 

 
 

Figura 15 – Dois cortes de cérebro, evidenciando congestão com alterações da cor 
 

fonte: Howard et al. (2001), Bovine Babesiosis 
http://www.vet.uga.edu/vpp/NSEP/babesia/PORT/index.htm

 
 

Histopatologia
 

Nos esfregaços sanguíneos corados pela técnica de Giemsa, os eritrócitos apresentam os 

organismos piriformes do género Babesia no seu interior.  

Os exames histológicos efectuados a partir dos tecidos de um animal infectado demonstram 

sinais de hemólise dentro dos vasos sanguíneos. O fígado apresenta os vasos sinusóides 

ingurgitados e cheios de sangue, degenerescência dos hepatócitos e presença de grandes 

quantidades de pigmento biliar (laranja-acastanhado) no sistema de ductos biliares.    

Já ao nível do rim, a histopatologia pode revelar diferentes graus de nefrose 

hemoglobinúrica. Os túbulos renais devem ser observados e, nestes, pode-se ver o lúmen 

marcado com cor vermelha devido à presença da hemoglobina. No cérebro, os capilares 

encontram-se repletos de eritrócitos degenerados e ocorre muitas vezes edema perivascular 

(Howard et al., 2001). 
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Diagnóstico
 

O primeiro indicador necessário ao diagnóstico de Babesiose é a presença da carraça 

vector.  

O diagnóstico passa normalmente pela identificação dos organismos em esfregaços 

sanguíneos. As amostras de sangue podem ser recolhidas a partir da veia jugular, veia da 

cauda, da orelha ou do focinho. O número de Babesia bovis encontradas no sangue 

circulante (jugular) é muito inferior àquele observado no sangue periférico (cauda). No caso 

de Babesia bigemina, verifica-se exactamente o oposto. O método de preparação 

microscópica consiste na coloração pelo método de Giemsa, revelando organismos de 

forma piriforme, redondos ou anelares. É também bastante comum o aparecimento de 

infecções mistas pelos géneros Babesia, Theileria e Anaplasma.  

Não devemos esquecer que estes hemozoários intraeritrocitários podem aparecer 

simultaneamente nas formas “grande” e “pequena”. Nos exames histológicos é evidente a 

hemólise no interior dos pequenos capilares.  

Os resultados da urianálise revelam essencialmente hemoglobinúria (devido à hemólise) e 

no sedimento observa-se uma grande quantidade de células (necrose tubular decorrente da 

nefrose hemoglobinúrica).  

O hemograma desempenha um papel muito importante no diagnóstico de Babesiose na 

medida em que permite avaliar o grau de anemia, bem como defini-la em termos 

fisiopatológicos – tipicamente ocorre uma anemia regenerativa, ou seja, macrocítica e 

hipocrómica. Outras características observáveis podem ser a policromasia e 

metarubricitémia.  

Nos esfregaços sanguíneos, apesar da característica mais evidente consistir na presença 

dos organismos no interior dos eritrócitos, por vezes é possível assinalar também a 

observação dos corpos de Howell-Jowly intraeritrocitários e de merozoítos livres no sangue. 

Tal como acontece na maioria dos tipos de hemólise imunomediada, ocasionalmente pode-

se observar uma marcada esferocitose.  

O diagnóstico deverá ser complementado, sempre que possível, com os exames serológicos 

habituais tais como hemaglutinação (HA), fixação do complemento (FC) e 

imunofluorescência indirecta (IFI). Outras técnicas como o ELISA, o PCR ou as culturas 

celulares específicas têm sido, por vezes, empregues com resultados bastante satisfatórios 

na detecção de animais portadores. Contudo, especialmente para o ELISA, a obtenção de 

antigénio do parasita, usado nos testes para detecção de anticorpos específicos no sangue 

do animal suspeito, é bastante difícil a partir de animais artificialmente infectados (Howard et 

al., 2001). 
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Diagnósticos diferenciais
 

 Anaplasmose 

A Anaplasmose, sendo também uma doença transmitida por carraças, é muitas vezes 

confundida com Babesiose. Os organismos de Anaplasma invadem os eritrócitos e podem 

ser identificados como corpos de Babesia, sendo no entanto mais pequenos e localizados 

mais perifericamente. Os eritrócitos infectados são removidos da circulação pelo baço, pelo 

que os animais não apresentam hemoglobinúria, aspecto importante que pode ser a base no 

diagnóstico diferencial entre Anaplasmose e Babesiose. 

 Theileriose  

A Theileriose é uma doença hemolítica muito idêntica à Babesiose e cuja sintomatologia 

pode induzir o clínico em erro. De notar que as infecções mistas são bastante comuns em 

determinadas zonas endémicas.  

 Clostridiose hemolítica 

O Clostridium hemolyticum pode colonizar o fígado na sequência de lesões locais induzidas 

por tremátodes. A doença é acompanhada por hemólise e hemoglubinúria o que pode levar 

erradamente ao diagnóstico da infecção por Babesia.   

 Leptospirose 

A Leptospirose resulta na libertação de toxinas bacterianas que promovem a hemólise, 

hemoglobinúria e insuficiência hepática.    

 Outras 

Por fim, certas perturbações neurológicas tais como raiva, diversas toxicoses ou 

encefalopatia hepática podem ter alguns sintomas comuns à Babesiose (Howard et al., 

2001).  
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Tratamento

Os animais com sintomas ligeiros normalmente não necessitam de terapêutica, sendo que a 

infecção é autolimitante em cerca de 6 meses. Contudo, nos casos com manifestação 

clínica pronunciada, torna-se imperativo a instauração de um protocolo de tratamento. Este 

pode durar entre 10 dias a 2 meses dependendo da gravidade da doença. O tratamento 

mais comum consiste numa combinação de uma quinina (650mg, oral, TID) e uma 

clindamicina (600mg, oral, TID) durante 7-10 dias. Este protocolo pode traduzir-se, no 

entanto, em reacções adversas tais como gastroenterite e acufeno (sensação auditiva 

anormal) (Smith D.S., 2006).   

O dipropionato de imidocarb (Imizol®) é, contudo, a substância mais utilizada actualmente 

em várias espécies (não só bovinos, mas também cães e equinos). É empregue no 

tratamento de casos agudos mas também está hoje indicada como método profilático. Há 

que ter em atenção que o dipropionato de imidocarb não é uma vacina, portanto quando 

usado na quimioprofilaxia, o estabelecimento de imunidade dependerá da exposição ao 

agente causador da doença. As dosagens aconselhadas para bovinos são 1ml/100kg SC 

nos casos de infecção simples por Babesia ou 1mL/40kg SC em infecções mistas (Schering-

Plough Animal Health [SPAH], 2003). Quanto à sua acção, ainda subsistem algumas 

dúvidas embora existam já dois mecanismos definidos: inibição da síntese ou antagonismo 

competitivo das poliaminas e o bloqueio à entrada de inositol para o interior do eritrócito 

parasitado. Tanto as poliaminas como o inositol são essenciais como factores de 

crescimento e multiplicação dos hemozoários (Good E.A.M., 1998).     

Também é corrente o uso de derivados benzamidínicos tais como a pentamidina ou o 

Berenil®. A pentamidina e seus derivados têm efeito sobre o sistema de coagulação 

sanguínea através da inibição da síntese de trombina. O Berenil® (4,4'-diazoamino-bis-

benzamidina), por seu turno, é um inibidor competitivo da trombina (José A.M. & Lopes 

J.C.D., 2005). Este fármaco é preparado de forma extemporânea, dissolvendo a saqueta de 

2,36mg (1,05g de princípio activo) em 12,5ml de água para injectáveis. A dose administrada 

deve ser de 3,5mg de substância activa/kg, por via subcutânea no caso dos bovinos 

(Intervet South Africa Ltd., 2007). 

Outras drogas têm sido usadas com sucesso variado (tetraciclina, sulfadiazina, 

pirimetamina). A combinação de azitromicina com atovaquona tem mostrado ser uma 

alternativa eficaz à combinação quinina-clindamicina, especialmente porque não tem 

revelado os efeitos secundários associados à utilização destes medicamentos 

(gastroenterite) (Krause P.J., Lepore T., Sikand V.K., Gadbaw J.Jr., Burke G., Telford S.R. 

3rd., Brassard P., Pearl D., Azlanzadeh J., Christianson D., McGrath D., Spielman A., 2000). 
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Figura 16 – Berenil®, derivado benzamidínico                                                        

fonte: Intervet South Africa Ltd., 2007                                                              
http://www.intervet.co.za/products/berenil_/020_product_details.asp 

 

 

Figura 17 - Imizol® (Dipropionato de Imidocarb)                                                       

fonte: Vetpharmacya.com®, Serviço Online, http://www.vetpharmacya.com
 

Controlo

Vários têm sido os esforços no sentido de encontrar novos métodos de controlo das 

hemoparasitoses. Apesar dos muitos avanços alcançados para o desenvolvimento desses 

métodos, ainda existem alguns obstáculos no controlo da Babesiose bovina. Assim, a 

carência de estudos epidemiológicos, levando em consideração a interacção agente-

hospedeiro-ambiente, constitui importante obstáculo para o controlo da doença. Nesse 

sentido, o conhecimento dos factores de estabilidade e instabilidade que interagem no meio, 

a caracterização das amostras dos hemoparasitas, bem como a determinação das áreas 
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endémicas são ferramentas importantes. Para além disso, o uso indiscriminado de produtos 

acaricidas e a falta de padronização dos métodos utilizados na premunição exigem atenção, 

uma vez que os mesmos podem gerar resultados imprevisíveis, até mesmo insatisfatórios. A 

profilaxia recomendada para a Babesiose bovina é o controle adequado do Boophilus 

microplus. Programas de controlo específicos e apropriados devem ser instituídos para cada 

situação. Em cada caso, há necessidade de um estudo sobre os factores ambientais que 

influenciam o desenvolvimento da carraça, visando uma redução gradativa da incidência da 

doença, a fim de alcançar um equilíbrio entre a população de bovinos e um número reduzido 

de carraças. No mercado estão disponíveis vários acaricidas e, para obter melhores 

resultados, deve ser feito também o maneio simultâneo das pastagens de modo a assegurar 

que estas se encontram livres de infestações por carraças. Para além do controlo do vector, 

a profilaxia passa também por controlo do agente através de vacinação ou antibioprofilaxia. 

Algumas vacinas para a prevenção de Babesiose estão actualmente sendo utilizadas, 

encontrando-se ainda outras em estudo. Neste campo estão já disponíveis vacinas 

inactivadas e outras recombinantes (Gonçalves P.M., 2000).  

Existem estudos que demonstram que o melhor método de vacinação passa por administrar 

uma vacina inactivada (parasitas avirulentos criados em cultura) e de seguida inocular com 

a vacina derivada de um dador (Shkap V., Leibovitz B., Krigel Y., Hammerschlag J., 

Marcovics A., Fish L., Molad T., Savitsky I. & Mazuz M., 2005). 

Um método bastante popular de controlo no seio das regiões endémicas é a chamada 

“premunição”. Esta consiste na infecção deliberada de animais susceptíveis com sangue 

infectado de animais portadores, sob condições de controlo imunológico, de forma a que os 

animais-alvo criem uma imunidade específica à estirpe regional. As suas vantagens são 

ainda o seu baixo custo e a acessibilidade. Embora a premunição seja um dos métodos 

mais eficazes na profilaxia da Babesiose, esta apresenta também algumas desvantagens: 

necessidade de um controlo rigoroso do sangue utilizado pois este pode ser um modo de 

propagação de outras doenças (Leucose Bovina, Língua Azul, Theileriose, Anaplasmose) e 

ainda o cálculo correcto da dose efectiva correcta para evitar casos agudos de doença pois, 

caso contrário, a imunização pode falhar (Gonçalves, 2000). 
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Babesiose Humana

 Ciclo de vida 

Existem mais de 100 espécies de babésias, embora sejam poucas as que causam doença 

nos humanos, das quais são exemplos a Babesia microti, encontrada na América, e Babesia 

divergens, uma das espécies mais frequentes nos bovinos e mais comum na Europa.  

 

Figura 18 – Babesiose em Humanos             

fonte: CDC - Centers for Disease Control - DPDx Laboratory, 2008                                       
http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/HTML/Babesiosis.htm 

Este ciclo de vida envolve, além do humano, mais dois hospedeiros, o rato branco 

Peromyscus leucopus, e a carraça, Ixodes dammini. Quando o rato é picado por uma 

carraça infectada, os esporozoítos são introduzidos e vão-se instalar nos glóbulos 

vermelhos do vector definitivo, onde se realiza reprodução assexuada. Já no sangue do 

rato, estes parasitas podem diferenciar-se em gâmetas masculino e feminino. A carraça 

Ixodes dammini, ingerindo estes gâmetas permite a fertilização (reprodução sexuada) e 

assim a realização do ciclo esporogónico. Os humanos entram neste ciclo quando são 

picados por carraças portadoras de Babesia. Há assim introdução de esporozoítos que 

entram nos glóbulos vermelhos, havendo replicação assexuada, e posterior multiplicação de 

parasitas no sangue humano. Este fenómeno é responsável pelas manifestações clínicas da 

doença (Rodrigues A.C., 2007).  
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 Manifestações clínicas 

A maioria das infecções é assintomática. Os sintomas surgem depois de 1-4semanas de 

incubação e são essencialmente: mal-estar geral, febre (sem periodicidade), sudação, 

arrepios, fadiga intensa, anemia hemolítica (causada por ruptura dos eritrócitos), 

insuficiência renal e hepato-esplenomegália. As manifestações da doença são mais severas 

em indivíduos imunodeprimidos ou esplenectomizados. As infecções causadas por B. 

divergens tendem a ser mais graves do que aquelas causadas por B. microti (Rodrigues, 

2007).  

  Diagnóstico 

Após a suspeita clínica, baseada nos sintomas do paciente, o diagnóstico laboratorial passa 

pela análise do hemograma e identificação do parasita no interior dos eritrócitos em análises 

de microscopia sanguínea, ou então por meios serológicos como a Imunofluorescência 

Indirecta (IFA) ou técnicas de Biologia Molecular (Rodrigues, 2007).  

  Tratamento 

Em humanos, recorre-se essencialmente à Clindamicina, em associação ou não com outros 

fármacos (Rodrigues, 2007). 

 O impacto em Saúde Pública 

O impacto na saúde humana da Babesiose é maior do que aquele indicado pelo número de 

casos confirmados. As informações obtidas a partir de estudos em animais domésticos 

indicam que, para cada caso clinicamente demonstrado, há centenas de casos de infecção 

latente. Infecções inaparentes ou latentes são comuns em muitas infecções microbianas do 

homem e podem ser detectadas através da utilização de várias técnicas microbiológicas. 

Para além da frequência de infecções latentes, a aquisição de conhecimentos sobre 

manifestações desta forma de Babesiose é clinicamente importante. Existem apenas 

algumas zonas do mundo livres de Babesiose. Em muitas regiões tropicais e subtropicais, a 

Babesiose é endémica. Neste contexto, os trabalhadores agrícolas e pessoas que passam 

muito tempo em áreas rurais endémicas, incluindo os próprios Médicos-Veterinários, 

frequentemente entram em contacto com carraças infectadas, constituindo grupos de risco 

relativamente a esta e outras doenças transmitidas por carraças (Kreier J.P., 1977). 
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THEILERIOSE 

Introdução 
 
À semelhança da Babesiose, também a Theileriose é uma parasitose que pode resultar em 

perdas graves de produção e mortalidade elevada nos animais susceptíveis.  

Esta doença parasitária resulta da infecção por organismos do género Theileria, protozoário 

intracelular obrigatório, sendo reconhecido desde o início do século XX como importante 

agente nosológico no nosso País, pois foram investigadores portugueses que muito 

contribuiram para o estabelecimento do género Theileria e da família Piroplasmidae (Borges 

I. & Bettencourt A., 1906). 

Podemos identificar duas espécies principais com grande importância em Medicina 

Veterinária. As theilerioses bovinas receberam assim diferentes denominações segundo a 

localização onde foram diagnosticadas e o agente etiológico envolvido: Theileria parva, 

agente da Febre da Costa Oriental (do inglês “East Coast Fever”), ocorre em vasta zona do 

continente africano desde o sul do Sudão até à África do Sul; e Theileria annulata, que 

causa a Theileriose Mediterrânica, encontra-se disseminada pelo norte de África, sul da 

Europa (incluindo Portugal), Rússia e Médio-Oriente. Existem ainda outras espécies que 

são, no entanto, apenas causa de infecções assintomáticas (Center for Food Security and 

Public Health, College of Veterinary Medicine, Iowa State University [CFSHP], 2005). 

  

Ciclo de vida 
 

Os parasitas do género Theileria são protozoários hemáticos heteroxenos que parasitam o 

sistema mononuclear fagocitário e os eritrócitos dos mamíferos, sendo a carraça o seu 

hospedeiro intermediário.  

 
 

Figura 19 – ciclo de vida de Theileria spp 
 

fonte: Wellcome Trust Project for Tropical Theileriosis, 2007, http://www.theileria.org 
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O ciclo biológico de Theileria, tal como o da Babesia (filo Apicomplexa), é de reprodução 

alternada, passando por uma fase sexuada (gametogonia) e multiplicações assexuadas 

(esporogonia) na carraça vector. No hospedeiro vertebrado ocorre apenas reprodução 

assexuada – merogonia.  

A carraça está na fase de ninfa ou adulto quando se encontra na superfície de um 

hospedeiro susceptível, com o objectivo de iniciar o seu processo de nutrição. Normalmente 

são necessários 3-5 dias para ocorrer a inoculação de esporozoítos infectantes através da 

saliva da carraça. Contudo, se as condições ambientais assim o permitirem, os esporozoítos 

podem desenvolver-se quando a carraça ainda se encontra no solo e infectar o hospedeiro 

vertebrado em apenas algumas horas. Ao contrário do que acontece com o género Babesia, 

não ocorre transmissão ovárica de Theileria no hospedeiro invertebrado.  

Os esporozoítos (formas infectantes do HD) penetram rapidamente as células linfóides, 

crescem dentro destas, perdendo o seu invólucro e dando início à primeira fase de 

reprodução no hospedeiro vertebrado. Esta fase de merogonia extra-eritrocitária é 

específica de Theileria, não ocorrendo nas espécies de Babesia. Daqui se originam os 

merontes, de dois tipos, diferenciados segundo o seu tamanho: macromerontes e 

micromerontes. 

 
 

 
 

Figura 20 - Linfoblastos de bovino, contendo merontes de Theileria parva 
 

fonte: CFSPH, Image Database 
http://www.cfsph.iastate.edu/DiseaseInfo/imagedatabase.htm 

 
 
Os merontes, também designados por Corpos Azuis de Koch são multinucleados, com 

citoplasma basófilo e grânulos eosinófilos de cromatina (0,3µm nos micromerontes, e 0,8µm 

nos macromerontes). A presença destes organismos nas células parasitadas induz a 

multiplicação destas e, consequentemente, também dos parasitas. Verifica-se assim o 

aumento de linfócitos parasitados de tal forma que pode ocorrer, em apenas três dias, o 

aumento em dez vezes do número de células parasitadas. Posterior à replicação dos 
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macromerontes, inicia-se a formação dos micromerontes com libertação de micromerozoítos 

que invadem os eritrócitos.  

A carraça susceptível infecta-se quando se alimenta deste animal parasitado ingerindo os 

gametócitos infectantes, e iniciando novo ciclo de vida (Campillo M.C. & Vázquez F.A.R., 

2002). 

 

Morfologia e identificação 
 
A diferenciação entre espécies, actualmente, não se fundamenta unicamente em 

características morfológicas mas também em características antigénicas, tipo de proteínas 

presentes nos merontes, provas de imunidade cruzada entre espécies e detecção de 

diferenças nas sequências de DNA. 

Do ponto de vista morfológico, as formas intracelulares podem ser redondas, ovóides, 

anulares (T. annulata) ou em vareta (T. parva). O seu tamanho é igualmente variável, 

oscilando entre 0,5 e 6µm de diâmetro. 

Com técnicas de coloração como o Giemsa, estas formas apresentam citoplasma eosinófilo 

com um grânulo basófilo de cromatina na sua extremidade. Os organismos podem aparecer 

isolados, em pares ou em tetradas (“cruz de Malta”) (Campillo et al., 2002). 
 

Tabela 2 - Espécies de Theileria spp em bovinos 
 

fonte: Campillo M.C. & Vázquez F.A.R. (2002), Parasitologia Veterinária, p.295 
 

Theileria spp 

Espécie Hospedeiro 
vertebrado 

Hospedeiro 
invertebrado Distribuição 

T. annulata Bovino Hyalomma spp 
Dermacentor spp 

Norte de África, Sul da 
Europa, Médio-Oriente, 

Índia 

T. parva Bovino Rhipicephalus spp África Central e de 
Leste 

T. mutans Bovino/Ovino(?) Amblyomma spp África subsariana 

T. orientalis Bovino Haemaphysalis spp
Amblyomma spp Cosmopolita 
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Figura 21 - Rhipicephalus appendiculatus, carraça castanha da orelha, vector da Febre da 
Costa Oriental – Theileria parva  

 

fonte: CFSPH, Image Database 
http://www.cfsph.iastate.edu/DiseaseInfo/imagedatabase.htm 

 

 
Epidemiologia  

A Theileriose é uma doença com largo impacto económico, trazendo graves consequências 

quer ao nível das produções leiteira e de carne, quer no crescimento e nos índices 

reprodutivos dos animais. Assim, na área médica, como doença infecciosa, e na área 

zootécnica, como factor de diminuição de rendimentos, a Theileriose surge como uma 

doença endémica, por vezes com carácter epidémico, que é necessário ter em atenção e 

cujas consequências exigem um plano de acção rápido e eficaz. Para um controlo eficaz 

torna-se assim necessário ter conhecimento acerca da epidemiologia da doença: 

reconhecer os indivíduos infectados, determinar quais as suas principais consequências 

fisiopatológicas, saber de que forma os animais se tornam imunes e ainda conhecer o 

processo que leva o agente a causar doença (ciclo biológico, etc). No que diz respeito à 

Theileriose Tropical, provocada por Theileria annulata, cerca de 240 milhões de bovinos 

espalhados por uma região que se estende desde os países mediterrânicos, passando pelo 

Médio-Oriente até ao Sul Asiático, estão actualmente em risco de contrair a infecção por 

este parasita. A Theileriose Tropical tem um efeito particularmente devastador nos 

pequenos produtores, que representam a larga maioria nas áreas endémicas. Os métodos 

de controlo actuais são bastante caros e apresentam ainda sérias limitações na sua eficácia 

e sustentabilidade (Morrison I., McKeveer D., Dobbelaere D., Tait A., Sheils B., Medley G., 

Taracha E., Darghouth M., Glass L., Langsley G., Karagenc T., 2007). 
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Sinais clínicos 
 

O período de incubação para Theileriose é de 10-25 dias. É uma doença de evolução 

aguda, subaguda ou crónica, que afecta especialmente os ruminantes, caracterizada por um 

quadro sintomático de febre, linfonodos aumentados, anemia e mucosas pálidas (embora, 

ao contrário de Babesia, raramente causa hemoglobinúria), anorexia, diarreia e caquexia.  

 

 
 

Figura 22 - Ruminante com Theileriose. Caquexia e linfonodos tumefactos 
 

fonte: FAO, Manual on meat inspection for developing countries, <http://www.fao.org
 

 

Outros sinais podem incluir rinorreia, opacidade da córnea e taquipneia. Numa fase 

avançada, os animais desenvolvem edema pulmonar, dispneia severa e rinorreia que se 

caracteriza por ser visivelmente espumosa. Os casos de Theileriose também podem 

desenvolver uma condição fatal designada por “turning sickness” – nesta forma de doença, 

as células infectadas bloqueiam os capilares do SNC, provocando embolias e causando 

sinais neurológicos de acordo com as zonas afectadas. A morte é bastante comum no gado 

susceptível, mas muito rara nas áreas endémicas devido à imunidade estabelecida nessas 

populações animais. Contudo, os animais recuperados mantêm-se portadores 

assintomáticos sendo notória a redução dos seus índices de produtividade, crescimento e 

fertilidade ([CFSHP], 2005).   

 
Quadro lesional - Achados de necrópsia 
 
As principais lesões afectam órgãos como o pulmão, coração, fígado, baço, rim e SNC. Nas 

infecções subagudas apenas são observáveis a hiperplasia linfóide e múltiplas hemorragias 

disseminadas pela superfície dos órgãos. Nos casos mais comuns, de forma aguda, 

encontram-se várias hemorragias e petéquias no tecido subcutâneo, tipicamente o fígado e 

o baço estão bastante aumentados de volume, e os linfonodos aparecem volumosos, 
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embora, em casos crónicos, possam estar atrofiados. Além disso, o fígado, o rim e o baço 

podem conter numerosos focos brancos de infiltração linfóide e no miocárdio pode-se 

observar sinais de degenerescência. O trato gastrointestinal apresenta hemorragias e 

úlceras, particularmente ao nível do abomaso e intestino delgado. Os sinais respiratórios 

são comuns na Febre da Costa Oriental (T. parva) mas não na Theileriose Mediterrânica (T. 

annulata). Assim, na Febre da Costa Oriental, os animais afectados costumam também 

apresentar exsudado espumoso em torno das narinas, sendo o enfisema lobular e o edema 

pulmonar lesões bastante aparentes. Os pulmões estão congestionados, cheios de líquido e 

não ocorre o habitual colapso aquando da abertura da caixa torácica no procedimento de 

necrópsia. Por fim, também é possível observar a presença de espuma abundante no lúmen 

da traqueia e brônquios ([CFSHP], 2005).  

 
 Pulmão 

 

 
 

Figura 23 – Bovino, pulmão. O órgão apresenta cor acastanhada. Os lóbulos não estão 
colapsados e têm consistência anormal (pneumonia intersticial) 

 
fonte: CFSPH, Image Database 

http://www.cfsph.iastate.edu/DiseaseInfo/imagedatabase.htm 
 
 

 
 

Figura 24 – Bovino, pulmão. O órgão não está colapsado e contém múltiplos focos 
hemorrágicos. Observa-se líquido nos septos interlobulares e no lúmen dos brônquios

 
fonte: CFSPH, Image Database 

http://www.cfsph.iastate.edu/DiseaseInfo/imagedatabase.htm 
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Figura 25 – Bovino, pulmão. Os lóbulos não colapsaram e apresentam cor castanha escura. 
Os septos interlobulares estão alargados devido a edema e enfisema 

 

fonte: CFSPH, Image Database 
http://www.cfsph.iastate.edu/DiseaseInfo/imagedatabase.htm 

 
 
 

 
 

Figura 26 – Bovino, pulmão. O pulmão não se encontra colapsado e observa-se edema  
 

(fonte: CFSPH, Image Database 
http://www.cfsph.iastate.edu/DiseaseInfo/imagedatabase.htm 

 
 

 
 Linfonodos 

 

 
 

Figura 27 - Bovino, linfonofo poplíteo. O linfonodo está aumentado e com palidez difusa, 
contendo também numerosas petéquias 

 

fonte: CFSPH, Image Database 
http://www.cfsph.iastate.edu/DiseaseInfo/imagedatabase.htm
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 Baço 
 

 
 

Figura 28 – Bovino, baço. Neste exemplar observam-se as lesões típicas de Theileriose - 
enfarte, trombose e hiperplasia linfóide 

 

fonte: FAO, Manual on meat inspection for developing countries, http://www.fao.org
 
 
 

 Rim 
 

 
 

Figura 29 – Bovino, rim. Observam-se múltiplas petéquias à superficíe do órgão. O 
linfonodo junto ao hilo está marcadamente aumentado de tamanho 

 

fonte: CFSPH, Image Database 
http://www.cfsph.iastate.edu/DiseaseInfo/imagedatabase.htm 
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Figura 30 – Bovino, rim. Infiltração linfóide que, à superfície, se traduz no aparecimento de 

múltiplos focos pálidos 
 

fonte: CFSPH, Image Database 
http://www.cfsph.iastate.edu/DiseaseInfo/imagedatabase.htm 

 
 
Histopatologia 
 
Em primeiro lugar, é importante relembrar que, antes de efectuar qualquer envio de material 

ao laboratório, é necessário contactar previamente as autoridades competentes de forma a 

proceder à notificação legal que é exigida para esta entidade patológica. As amostras de 

sangue para esfregaço devem ser rapidamente utilizadas – a técnica de Giemsa deve ser 

executada, se possível, em campo, ou então o sangue deve ser recolhido em frascos de 

EDTA, que são enviados ao laboratório. Os principais órgãos a ser alvo de estudo são os 

linfonodos e o fígado cujas amostras devem ser conservadas em frascos próprios contendo 

formol. Contudo também a recolha de amostras de rim, pulmão e baço também se pode 

mostrar bastante útil. Após o corte histológico, estes tecidos devem ser secos ao ar e fixos 

com metanol ([CFSHP], 2005).  

Uma alternativa pode ser a realização de esfregaços por aposição do fígado, baço e 

linfonodos no momento da necrópsia, atendendo à sua boa qualidade para efeito de 

diagnóstico morfológico (Madeira de Carvalho 2008, comunicação pessoal).  

 

Diagnóstico 
 
A suspeita de Theileriose deve ser sempre colocada a partir do momento em que estamos 

perante uma situação de animais com febre e linfadenomegália, numa área onde seja 

evidente a presença de carraças. Nas regiões endémicas, esta doença apenas tem 

significado epidemiológico nos animais recém-nascidos.  

Em animais vivos a Theileriose é diagnosticada a partir da observação microscópica dos 

merontes em esfregaços de sangue e linfonodos, ou ainda em biópsias de fígado. 
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Figura 31 - Fotografia de esfregaço sanguíneo (x250) mostrando um macroesquizonte no 
interior de um linfoblasto de um antílope africano 

 

fonte: Journal of Clinical Microbiology: 43(12), 2005, 5907–5911, http://jcm.asm.org 
 
 

 
Os achados de necrópsia podem servir como adjuvante no diagnóstico e a observação de 

piroplasmas intraeritrócitários em cortes histológicos também é bastante usual. A técnica 

PCR é, hoje em dia, bastante utilizada na identificação das várias espécies deste parasita. 

Anticorpos anti-Theileria podem ser detectados no sangue de animais portadores, através 

do simples método de ELISA (enzime-linked immunosorbent assay) ou da IFI 

(imunofluorescência indirecta). Contudo, estes testes serológicos podem muitas vezes não 

demonstrar sensibilidade suficiente para detectar casos positivos e, para além disso, estão 

descritas ocorrências frequentes de reacções cruzadas entre várias espécies de Theileria, 

confundindo os resultados do diagnóstico ([CFSHP], 2005). 

 
 
Diagnósticos diferenciais 
 
Tripanossomose 

Babesiose 

Anaplasmose 

Febre Catarral Maligna 
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Tratamento 

O primeiro quimioterápico utilizado no tratamento de casos de Theileriose foi a 

clortetraciclina, o qual demonstrou ser moderadamente eficaz contra as formas merogónicas 

dos leucócitos. Também a diaminazina (Berenil®) provou ter acção contra os primeiros 

estádios do parasita – por isso a sua utilização está indicada nas infecções mistas com 

Anaplasma, Babesia ou bactérias. Também foi demonstrada a eficácia dos coccidiostáticos, 

como é o caso da halofuginona, em provas in vitro contra T. parva e T. annulata. 

Actualmente, as naftoquinonas – parvaquona e buparvaquona – são as mais utilizadas pois 

oferecem a maior eficácia específica contra agentes de Theileria. Estes compostos têm 

actividade contra as formas merogónicas e destroem os linfócitos parasitados. A taxa de 

recuperação dos animais afectados está entre 80-94%. Devem ser usados em dose única 

ou em duas doses intervaladas por 48 horas. Estes fármacos, contudo, não conseguem a 

destruição total do parasita, diminuindo a incidência de casos com manifestação clínica, mas 

não a incidência efectiva do parasita - trata-se, portanto, de um tratamento essencialmente 

sintomático (Campillo et al., 2002).   

 

Controlo

Os métodos actuais de controlo da Theileriose têm demonstrado alguma ineficácia no 

combate a esta doença. Dentro da comunidade científica tem sido evidente a necessidade 

de se investir na investigação para o desenvolvimento de novos métodos de controlo, bem 

como o alerta para a utilização mais eficaz dos métodos actualmente existentes (Morrison et 

al., 2007).  

Tanto a clortetraciclina como a oxitetraciclina são frequentemente utilizadas em métodos de 

imunização por infecção controlada (macerados de esporozoítos obtidos a partir de 

hospedeiros com infecção natural), para posterior tratamento – método “infecção e 

tratamento”. A natureza polimórfica dos antigénios inoculados nestes métodos, no entanto, é 

uma contrapartida tendo em conta a especificidade requerida na imunidade contra as várias 

estirpes. Neste aspecto, há uma clara situação que distingue T. parva de T. annulata, pois 

não é possivel produzir uma vacina atenuada para T. parva, uma vez que esta requer mais 

que duas variantes para que haja transferência para o novo hospedeiro. Uma razão para tal 

é que os esquizontes de T. annulata têm tropismo para fagócitos (fácil entrada e 

consequente imunização) enquanto os esquizontes de T. parva utilizam uma via de entrada 

que não passa pela activação de células fagocíticas (Boulter N. & Hall R., 1999).  
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Por outro lado, contudo, a inoculação de macerados de carraças contendo esporozoítos e 

posterior tratamento com theilericidas específicos (halofuginona, parvaquona, 

buparvaquona), tem demonstrado ser eficaz na instauração de uma imunidade prolongada. 

As vacinas também têm sido utilizadas apesar do inconveniente de criarem estados de 

portador crónico inaparente. Por estes motivos, estão actualmente em ensaio procedimentos 

que procuram a obtenção de proteínas purificadas ou anticorpos monoclonais 

antiesporozoítos em detrimento da administração de hemoparasitas vivos (Campillo et al., 

2002).  

Neste campo das vacinas, muito se tem feito em consequência da recente sequenciação 

completa do genoma de Theleria annulata (The Wellcome Trust Sanger Institute, Reino 

Unido, 2005). Estudos de biologia molecular do parasita, bem como de análises de resposta 

do hospedeiro bovino à infecção, têm permitido identificar a base molecular da patogénese 

da doença e, consequentemente, procurar métodos de atenuação da virulência do parasita. 

Daqui têm surgido progressos animadores no que diz respeito à criação de novas vacinas, 

constituídas por subunidades antigénicas, levando num futuro próximo à substituição total 

das vacinas vivas atenuadas (Morrison et al., 2007).  

Os protocolos de controlo desta doença, nos Ruminantes, estão muitas vezes associados 

aos de Babesia dado que ambas as doenças, em termos epidemiológicos, são consideradas 

em conjunto no âmbito das Piroplasmoses (Campillo et al., 2002).  
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ANAPLASMOSE 
 
Introdução 
 
A Anaplasmose é uma doença parasitária senso lato, devido ao seu agente provocar a  

destruição dos eritrócitos dos ruminantes, especialmente dos bovinos. A doença é causada 

por uma riquétsia hemoparasita do qual se distinguem duas espécies principais, Anaplasma 

centrale e Anaplasma marginale, encontradas no interior das células vermelhas dos animais 

afectados. Pode ser transmitida de animais infectados para animais saudáveis por meio de 

insectos vectores, de carraças ou de instrumentos contaminados (infecção iatrogénica) 

(Richey E.J. & Palmer G., 1992).       

 
Ciclo de vida 
 

Após o período de alimentação de uma carraça fêmea num animal portador de Anaplasma, 

o parasita multiplica-se naquele vector artrópode e vai manter-se durante os vários estágios 

do ciclo de vida da carraça – migração transestadial. À semelhança de Babesia, e ao 

contrário de Theileria, aqui também se verifica migração transovárica na carraça, ou seja, 

ocorre repercussão da infecção às formas larvares descendentes e portanto, às gerações 

seguintes de carraças.  

A carraça infectada ou a sua larva descendente vai voltar a alimentar-se, agora num animal 

saudável mas susceptível, inoculando o parasita. Uma vez em circulação, os organismos 

penetram os eritócitos e iniciam uma fase de divisão, levando à sua multiplicação e à 

formação de corpos de inclusão que se distribuem no citoplasma segundo uma disposição 

característica de cada espécie de Anaplasma (ver Morfologia e identificação). A ingestão de 

sangue por parte de outras carraças a partir deste animal portador iniciará novo ciclo de vida 

(HealthGene – Molecular Diagnostic and Research Center, 2008).   

 

Morfologia e identificação 

 
Nas suas investigações, Gertrud Theiler (1910) descreveu um pequeno corpo punctiforme 

no interior de eritrócitos de gado africano que manifestava uma severa anemia aguda. A 

autora designou esta nova forma parasitária por Anaplasma, devido à ausência de 

citoplasma e o termo “marginale” devido à sua localização periférica nos eritrócitos. Estas 

riquétsias são identificadas por se apresentarem sob a forma de corpos de inclusão, que são 

bastante numerosos durante a fase aguda da doença. Contudo, a presença dos organismos 

pode persistir durante anos após a infecção inicial.  
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A diferenciação entre as duas espécies mais conhecidas baseia-se na localização relativa 

dos seus corpos: assim, os organismos de Anaplasma marginale (o mais patogénico) 

encontram-se na periferia do eritrócito, enquanto nas infecções por Anaplasma centrale 

(patogenia moderada) estes corpos localizam-se bem no centro do glóbulo vermelho (Kreier, 

1977).  

 

(a)     (b)      
 

Figura 32 – Anaplasma marginale, sangue de bovino 
  

(a) M.O., fonte: KESSLER, Raul Henrique, Documentos 131, 2002 
http://www.cnpgc.embrapa.br/publicacoes/doc/doc131

 
 (b) ilustração, fonte: DPI - Queensland (EUA), http://www.dpi.qld.gov.au

 
 
 

(a)        (b) 
 

Figura 33 – Anaplasma centrale M.O. 
 

(a) fonte: NIAH – Tailândia,                           
http://www.dld.go.th/niah/AnimalDisease/cow/ana.jpg

 
 (b) fonte: KESSLER, Raul Henrique, Documentos 131, 2002 

http://www.cnpgc.embrapa.br/publicacoes/doc/doc131 
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Epidemiologia 
 
O principal vector de transmissão de Anaplasmose é a carraça e a mais importante fonte de 

infecção são os animais portadores assintomáticos. Também certos insectos 

(nomeadamente mosquitos) podem transmitir a doença mas são muito menos eficientes que 

as carraças. A transmissão mecânica através de instrumentos e materiais também é 

possível – isto designa-se por infecção iatrogénica e verifica-se principalmente em 

consequência de procedimentos tais como injecções, castrações ou descornas. 

 

 
 

Figura 34 – Ixodes ricinus (carraça dura). Esta espécie já foi comprovada na transmissão de 
Anaplasmose em bovinos 

 
fonte: University of Lincoln (Reino Unido), http://webpages.lincoln.ac.uk 

 

Os bezerros nascidos a partir de mães imunes recebem protecção temporária através dos 

anticorpos maternos veiculados pelo colostro. Esta protecção dura em média 3 meses e, na 

maioria dos casos, segue-se uma resistência etária natural que dura até aos 9-12 meses de 

idade. Assim, os bezerros expostos à Anaplasmose no período em que a resistência 

adquirida por via maternal ou etária é elevada, raramente exibem sinais clínicos 

desenvolvendo uma imunidade sólida e duradoura. Desta forma, dependendo do nível de 

imunidade presente na exploração, é possível a ocorrência simultânea de Anaplasma 

marginale e de carraças sem que isso, no entanto, signifique perdas de produção ou 

manifestação de doença clínica.  

Se o gado não está exposto ao agente durante o seu crescimento, a sua resistência diminui 

e os animais adultos tornar-se-ão normalmente susceptíveis. Desta forma, se o gado 

susceptível estiver em contacto com animais infectados e na presença de carraças, a 

probabilidade de ocorrência de Anaplasmose é bastante elevada (HealthGene, 2008). 
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Sinais clínicos 
 
Podemos definir o curso clínico desta doença em quatro estágios: incubação, 

desenvolvimento, convalescença e estado de portador (inaparente).  

A incubação corresponde à origem da infecção e resulta na invasão de cerca de 1% do 

volume total de eritrócitos, durando de 3 a 8 semanas segundo a carga parasitária a que o 

animal é exposto. Já nesta fase inicia-se o processo de reprodução do parasita sem que, no 

entanto, o animal infectado manifeste qualquer sinal clínico.  

Durante o estágio de desenvolvimento, que pode durar de 4 a 9 dias, aparecem os sinais 

característicos de Anaplasmose. Devido à presença do parasita, os glóbulos vermelhos 

sofrem lise surgindo sinais de anemia, febre, quebra abrupta da produção leiteira e 

depressão. Os primeiros indícios observáveis são assim as mucosas pálidas e a fraqueza 

generalizada do animal que, por vezes, se encontra isolado. Mais tarde, o animal manifesta 

constipação, excitação, rápida perda de peso e, eventualmente, as mucosas aparecem 

ictéricas e a urina castanha devido ao aumento da concentração sérica dos pigmentos 

biliares. No final desta fase, os animais estão caídos sem capacidade de se levantar 

sozinhos, acabando por falecer.  

Os animais que sobrevivem à fase clínica da doença entram em convalescença. Este 

período, que se prolonga entre 2 a 3 meses, é caracterizado por sinais muito variados tais 

como perda de peso e episódios de aborto. No acompanhamento dos sinais hematológicos 

é fácil reconhecer esta fase pelo aumento do hematócrito (recuperação do número de 

eritrócitos) pois, neste estágio, o organismo responde aos défices hematológicos através de 

intensa eritropoiese (anemia hemolítica regenerativa). Nesta altura, as mortes registadas 

vão diminuindo à medida que esta fase progride. Todas as idades são susceptíveis à 

doença, mas a manifestação clínica mostra-se mais exuberante nos animais mais velhos – 

antes dos 6 meses os animais demonstram bastante imunidade à doença e raramente 

manifestam sinais clínicos, entre os 6 meses e os 3 anos a susceptibilidade torna-se média 

e os animais afectados podem ficar gravemente doentes, e a partir dos 3 anos cerca de 50% 

dos animais afectados podem falecer (de notar que, para a Babesia, se verificam resultados 

semelhantes).   

Após convalescença, a maioria dos animais fica portadora de Anaplasma. A medicação 

adequada pode, no entanto, diminuir a incidência do parasita numa população de bovinos. 

Os animais portadores não exibem quaisquer sintomas uma vez que os níveis sanguíneos 

de Anaplasma se mantêm extremamente baixos. Contudo a sua importância epidemiológica 

não deve ser negligenciada, pois os animais portadores são certamente a principal fonte de 

infecção dentro de uma exploração. Por fim, é de registar ainda que estes animais 

raramente ficam doentes pela segunda vez (Richey, 1992).  
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Quadro lesional - Achados de necrópsia 

Nos animais afectados por Anaplasma são várias as lesões que podem levar a suspeição da 

doença. Tal como é comum em todas as hemoparasitoses, a fisiopatologia leva a alterações 

de determinados órgãos. O baço, por exemplo, encontra-se aumentado (esplenomegália) e 

bastante congestionado (cor escura e, à superfície, é fácil observar os vasos esplénicos 

muito dilatados). O parênquima deste órgão encontra-se friável. A vesícula biliar distendida, 

após corte da parede, revela a presença de bílis espessa e de cor muito escura. O sangue 

dentro dos grandes vasos está muito fluido e de cor clara (devido à diminuição do volume 

globular total). O fígado está também hipertrofiado, ictérico (cor laranja escura), e ao corte 

observam-se os ductos biliares muito alargados. A carcaça, de uma maneira geral, está com 

cor amarelada devido à icterícia – estas alterações observam-se mais facilmente no tecido 

conjuntivo, na esclera do olho, tendões, pleura, peritoneu e nos pilares do diafragma (Food 

and Agriculture Organization [FAO-ONU], 1994).    

 

 
 

Figura 35 - Fígado mostrando ductos biliares engurgitados 
 

fonte: FAO, Manual on meat inspection for developing countries, http://www.fao.org
 

 
 
Diagnóstico 
 
Os sinais clínicos e as lesões post-mortem são muitas vezes sugestivos de Anaplasmose, 

mas é impossível fazer um diagnóstico definitivo com base nestes sinais isolados.  

Assim, será necessário obter amostras sanguíneas e recorrer aos testes serológicos para a 

confirmação do diagnóstico embora aqueles disponíveis também apresentem algumas 

limitações: influência de factores ambientais (temperatura, humidade) nos resultados obtidos 

e reacções cruzadas nas infecções por outros hemoparasitas. As amostras a recolher 

devem conter pelo menos 3ml de sangue para cada animal e devem ser mantidas em tubos 

individuais de ETDA, conservados a 4ºC (HealthGene, 2008). 
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O diagnóstico de Anaplasmose pela detecção dos corpos marginais nos eritrócitos em 

esfregaços sanguíneos corados pela técnica de Giemsa é bastante comum embora este 

método se torne inviável a partir de 16-26 dias após a detecção inicial dos corpos. O uso de 

Imunofluorescência Directa também permite a detecção serológica dos corpos de 

Anaplasma. Os habituais métodos serológicos de pesquisa dos anticorpos séricos também 

são aplicáveis no diagnóstico desta parasitose. A Fixação do Complemento (FC) é utilizada 

em laboratório enquanto a Aglutinação em Tubo Capilar (CA) e os testes rápidos são úteis 

para um diagnóstico fácil em campo (Kreier, 1977). 

 

Actualmente já existem testes laboratoriais baseados na técnica PCR para a detecção de 

DNA de Anaplasma marginale, sendo possível fazer um diagnóstico seguro mesmo nos 

casos com baixa carga parasitária, ou seja, o teste PCR tem demonstrado grande eficácia 

na detecção de infecções subclínicas e animais portadores crónicos de Anaplasma 

(HealthGene, 2008).    

 
Diagnósticos diferenciais 
 

Perturbações hepáticas ou hematológicas (devido a sinais de icterícia e anemia) 

Anthrax 

Leptospirose  

Parasitismo gastrointestinal ou pulmonar (devido a emaciação) 

Linfoma 

Babesiose/Theileriose 

 

Tratamento 

A viabilidade da aplicação de um tratamento deve ser sempre considerada segundo os 

casos que são apresentados. Dois inconvenientes que podem favorecer a abstenção de 

tratamento são a anóxia provocada por stress (resultante da manipulação do animal) e a 

falta de eficácia que os antibióticos comuns demonstram no combate à Anaplasma spp, 

particularmente nos estados de desenvolvimento e convalescença, pois não devemos 

esquecer que o diagnóstico é muitas vezes tardio (Richey, 1992).  

Mesmo assim, antibióticos como a oxitetraciclina e a clortetraciclina, bem como o 

dipropionato de imidocarb, podem ser utilizados no tratamento de Anaplasmose embora, 

hipoteticamente, estes devam ser aplicados em doses correctas nas fases iniciais da 

doença aguda (ver doses em Tabela 3) (HealthGene, 2008). 
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Controlo 

A primeira medida de controlo passa por testar os animais (a partir de amostras de sangue – 

ver Diagnóstico) de modo a identificar os indivíduos portadores. Estes devem ser então 

mantidos isolados do restante efectivo para que lhes seja aplicado um programa terapêutico 

específico (ver Tratamento). Isto nem sempre é aplicável em todas as explorações, pois 

implica a manutenção de dois espaços separados para os animais. A entrada de novos 

animais deve ser acompanhada de testagem destes animais e, em caso de resultado 

negativo, devem ser protegidos da Anaplasmose clínica através da vacinação ou medicação 

profilática para que se estabeleça, também nestes, uma imunidade adequada.  

Para qualquer animal não infectado deverá ser instituído um programa vacinal. Dentro dos 

vários métodos recomendados, o autor descreve um exemplo para bovinos: 

1. Primovacinação no primeiro ano: 2 doses, intervaladas por 4 semanas, sendo 

que a última dose deve ser administrada no mínimo 2 semanas antes da 

época da carraça. 

2. Reforço anual, sempre 2 semanas antes do início da época da carraça 

Um aspecto importante a ter em conta é que as actuais vacinas ainda não permitem 

diferenciar num teste diagnóstico se um animal é vacinado ou portador. Por isso a aplicação 

dos protocolos vacinais deve ser alvo de uma gestão rigorosa. As vacinas existentes não 

conferem uma protecção total, pelo que um animal vacinado pode mesmo assim contrair a 

infecção. As vacinais são úteis no entanto para reduzir as manifestações clínicas da doença. 

Para além disso não tem sido demonstrada imunização cruzada entre populações de 

diferentes regiões (caso dos Estados Unidos, onde a vacina utilizada em alguns estados 

para Anaplasma marginale não se mostra eficaz em bovinos de outros estados), o que 

realça a alta especificidade das vacinas. Outro problema que se tem registado nos 

protocolos vacinais contra Anaplasmose é a elevada incidência de isoeritrólise neonatal 

verificada nos vitelos obtidos a partir de mães vacinadas. O fenómeno é conhecido por 

Sindrome do Vitelo Amarelo e resulta na morte dos animais recém-nascidos em 1-5dias. No 

mercado estão disponíveis vacinas vivas e inactivadas, ambas apresentando vantagens e 

desvantagens. Têm mostrado bastante eficácia na prevenção da Anaplasmose clínica mas 

não têm evitado a infecção pelo parasita. Os animais persistentemente infectados podem 

servir como um reservatório de sangue para os susceptíveis e infecção de carrapatos. Os 

avanços nas tecnologias bioquímica e molecular têm sido aplicados à investigação de A. 

marginale. O recente desenvolvimento de um sistema de cultura celular com A. marginale 

proporciona uma fonte potencial de antigénio para o desenvolvimento de melhores vacinas 

vivas e mortas. Para além disso a disponibilidade de cultura de células derivadas de 

antigénio tem eliminado a necessidade de utilização de gado vivo a para produção de 

vacinas. 
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A profilaxia também pode ser feita através da administração de antibióticos, recorrendo-se à 

oxitetraciclina ou clortetraciclina e incidindo as administrações na época do vector para 

melhor combater a propagação da doença (ver doses em Tabela 3) (Kocan K.M., de la 

Fuente J., Guglielmone A.A. & Meléndez R.D., 2003).  

     

Tabela 3 – Posologia e vias de administração de antibióticos no tratamento e controlo de 
Anaplasmose                                                                                    

fonte: TAMU - Texas A&M University System, Anaplasmosis in Beef Cattle 
http://animalscience.tamu.edu 

  Via de 
administração

Dose (mg/kg 
pv) Frequência (duração) 

 
Controlo (profilaxia) 
  
Clortetraciclina Oral 0,2- 0,5 Diário (ano) 
Clortetraciclina Oral 1,1 Diário (época da carraça)

Oxitetraciclina (50-100 mg/ml) IV ou IM 6,6-11,0 Cada 28 dias (época da 
carraça) 

Oxitetraciclina (LA-200) IM 19,8 Cada 28 dias (época da 
carraça) 

 
Tratamento de portadores assintomáticos 
  
Clortetraciclina Oral 1,1 Diário (120 dias) 
Clortetraciclina Oral 11 Diário (60 dias) 
Oxitetraciclina (50-100 mg/ml) IV ou IM 11 Diário (10 dias) 
Oxitetraciclina (50-100 mg/ml) IV ou IM 22 Diário (5 dias) 
Oxitetraciclina (LA-200) IM 19,8 Cada 3 dias (12 dias) 
 
Tratamento de animais com manifestação clínica 
  
Oxitetraciclina (50-100 mg/ml) IM 11 Dose única 
Oxitetraciclina (LA-200) IM 19,8 Dose única 
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ESTUDO DAS HEMOPARASITOSES EM BOVINOS DE CARNE 

Introdução 

No período que decorreu entre Novembro de 2007 e Abril de 2008 foram colhidas amostras 

de sangue de bovinos, pertencentes à Companhia das Lezírias S.A. - Porto Alto, concelho 

de Benavente, distrito de Santarém - no âmbito dos programas de saneamento animal da 

ADS do Baixo Tejo (Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo). Parte destas amostras 

foram utilizadas no estudo de hemoparasitoses que, desta forma, pretendeu caracterizar o 

cenário epidemiológico destas doenças parasitárias na população bovina daquela região. 

Para este trabalho, foram utilizadas amostras sanguíneas de cento e nove (109) bovinos 

fêmeas adultas, de aptidão “carne”. Destas amostras, foram escolhidos aleatoriamente cem 

(100) exemplares para a elaboração de esfregaços sanguíneos, representando desta feita a 

amostragem aplicada neste estudo. Através das observações microscópicas (efectuadas em 

M.O., no Laboratório de Parasitologia e Doenças Parasitárias da Faculdade de Medicina 

Veterinária de Lisboa) procurou-se identificar corpos relativos a formas parasitárias de 

hemoparasitas considerados predominantes em Portugal – Babesia, Theileria e Anaplasma. 

Os resultados destas observações permitiram posteriormente fazer uma análise estatística 

profunda bem como uma comparação com dados obtidos em estudos referenciados na 

literatura científica internacional.  

 

Material e Métodos 

À data da realização deste estudo, o efectivo bovino total da Companhia das Lezírias S.A. 

rondava cerca de 4000 animais, incluindo os novilhos de cria e acabamento, as fêmeas e os 

machos reprodutores. A amostra populacional consistiu em 100 animais da espécie bovina 

(fêmeas adultas) de aptidão “carne”. Os animais escolhidos foram do sexo feminino, uma 

vez que, sendo o efectivo da CL constituído maioritariamente por fêmeas, esta seria uma 

amostra representativa da população em estudo. Para além disso, uma vez que se trata de 

um sistema de produção em extensivo, o maneio dos machos não permitiu a recolha de 

sangue a estes animais.  

O sangue periférico foi colhido a partir da veia da cauda dos animais, sendo estas amostras 

individuais rapidamente transferidas e conservadas à temperatura de refrigeração em tubos 

de EDTA (Normax® K3E 2,5mL). Posteriormente, foi atribuído um número a cada animal 

para efeitos de identificação no estudo elaborado. As colheitas foram realizadas em três 

períodos, conforme descrito na Tabela 4.  
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Tabela 4 – Identificação, local e data de colheita de amostras 

Fase Nº de identificação Local / marca de exploração Data 

1 1 a 11 Companhia das Lezírias 
SR5A1 (Cachopas) 23-Nov-07 

2 12 a 22 Companhia das Lezírias 
SR4A9 (Cachopas) 28-Mar-08 

3 23 a 100 Companhia das Lezírias 
SR46B (Barracão dos Porcos) 21-Abr-08 

 

Procedeu-se à elaboração dos esfregaços sanguíneos temporários de acordo com a técnica 

de Giemsa rápido do Laboratório de Parasitologia da FMV. Esta técnica envolve a 

dessecação do esfregaço ao ar, fixação com metanol durante 1 minuto, coloração com 

Giemsa puro durante aproximadamente 30 segundos, seguida de lavagem com água e 

secagem para observação ao M.O.  

O seu exame microscópico foi efectuado cerca de vinte e quatro horas após cada colheita, 

tendo sido realizados dois a quatro esfregaços por cada amostra/animal. Procedeu-se à 

observação das preparações microscópicas com óleo de imersão, utilizando uma ocular de 

10 X e objectiva de 100 X, com uma ampliação de 1000x. Cada esfregaço foi objecto de 3-4 

observações para confirmação/infirmação do diagnóstico. Os resultados obtidos após estas 

observações foram registados em Tabela. 

Para a análise dos dados foram utilizados métodos de estatística descritiva através dos 

programas “MICROSOFT EXCEL 2003” e “GRAPH PAD INSTAT™, GraphPad Software 

Inc., V. 3.06, 2003”. Na análise estatística de correlação de dados entre a infecção pelos 

géneros Anaplasma, Babesia e Theileria foi empregue o teste exacto de Fisher para uma 

tabela de contingência de duas entradas.  

 

Resultados 

Os esfregaços sanguíneos mostraram a presença de corpos intraeritrocitários compatíveis 

com Babesia divergens, Babesia bovis, Babesia bigemina, Theileria annulata, Anaplasma 

centrale e Anaplasma marginale. Para além disso, a observação microscópica permitiu 

ainda identificar em alguns animais a presença de anemia e policromasia (Tabela 5).  
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Tabela 5 – Resultados obtidos pela observação das amostras de esfregaços sanguíneos de 
bovinos da CL. 

Numero S.I.A. Babesia 
divergens

Babesia 
bovis 

Babesia 
bigemina 

Theileria 
annulata 

Anaplasma 
centrale 

Anaplasma 
marginale 

1 PT552582097 x   x x  
2 PT352624620 x x x    
3 PT452544807   x  x x 
4 PT652636971 x x    x 
5 PT552543708 x      
6 PT652622931       
7 PT252666036   x  x  
8 PT852593070 x x  x  x 
9 PT552640346  x    x 

10 PT552543746 x   x x  
11 PT952640349 x   x  x 
12 PT952593107       
13 PT652497440 x x  x x  
14 PT152488964     x x 
15 PT252548066 x x     
16 PT352498363 x x     
17 PT952548567 x x x    
18 PT852548184   x    
19 PT352548957 x x x    
20 PT452498490    x  x 
21 PT252497326 x x     
22 PT952488989 x  x x   
23 PT552544779  x x x x x 
24 PT252632277 x  x x x x 
25 PT352664768 x x   x  
26 PT952593824 x      
27 PT052640353       
28 PT052561059       
29 PT152666508 x x   x x 
30 PT552664767 x    x  
31 PT252582060       
32 PT752561188 x  x  x x 
33 PT152593606 x x   x x 
34 PT152543705  x  x x  
35 PT452666054 x x  x x  
36 PT552632280  x  x x x 
37 PT352636987   x x  x 
38 PT252582089  x x   x 
39 PT352543648 x x x    
40 PT852582845 x x x    
41 PT252544723  x    x 
42 PT152666046  x x   x 
43 PT252544568 x x  x   
44 PT752624623 x x x   x 
45 PT652561094 x  x  x  
46 PT352593605       
47 PT152582099  x    x 
48 PT052661196 x  x x x x 
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49 PT052666051 x x x x x x 
50 PT052582301   x x  x 
51 PT752582034       
52 PT152561068       
53 PT252582701  x x    
54 PT052588723  x x    
55 PT452666059       
56 PT152561044 x x  x x x 
57 PT152624621 x x x x x x 
58 PT252588708       
59 PT952636989  x x x   
60 PT652664757  x x    
61 PT452502883 x x x   x 
62 PT252624630 x x x    
63 PT452561175  x    x 
64 PT652588725       
65 PT752561060  x x    
66 PT552666025 x x x  x  
67 PTW068302       
68 PT552497099 x x x x x  
69 PT652593038 x x x    
70 PT552387869       
71 PT452348504       
72 PT552544774       
73 PT852624613       
74 PT052582066       
75 PT552666507  x  x  x 
76 PT452544567  x     
77 PT952624622 x  x    
78 PT152582778       
79 PT652640350       
80 PT752561046 x x   x x 
81 PT652593613 x x x x x x 
82 PT952582038   x    
83 PT352544817  x   x x 
84 PT852664751  x    x 
85 PT552544811  x x   x 
86 PT452543799 x x  x x  
87 PT952582217  x x    
88 PT652543675 x x   x x 
89 PT352543747 x  x x   
90 PT352544775  x x x   
91 PT852582067   x   x 
92 PT652544769  x x   x 
93 PT952624627       
94 PT452561052 x x x   x 
95 PT352640347 x x  x x  
96 PT752582713 x x    x 
97 PT652582261 x     x 
98 PT852593037   x  x x 
99 PT452622932       
100 PT152582372       
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De seguida são apresentadas as fotografias relativas a algumas lâminas observadas ao 

M.O. no Laboratório de Parasitologia da FMV, nas quais são identificadas diferentes 

representantes dos géneros Anaplasma, Babesia e Theileria. 

 

Figura 36 – Babesia bovis (seta vermelha), Anaplasma marginale (seta azul)                        
– Ampliação 1000X (Original). 

 

 

Figura 37 – Anaplasma marginale – Ampliação 1000X (Original). 
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Figura 38 – Babesia bovis – Ampliação 1000X (Original). 

 

 

Figura 39 – Babesia bigemina – Ampliação 1000X  (Original). 

 

 

Figura 40 – Babesia bovis (setas vermelhas), Babesia divergens (setas azuis)                      
– Ampliação 1000X (Original). 
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Figura 41 – Anapla a centrale (setas azuis)        

 

a população estudada, a percentagem de infecção corresponde a 78%, ou seja, nos 100 

animais que foram incluídos neste estudo, 78 apresentaram alguma forma parasitária de 

ma marginale (setas vermelhas) e Anaplasm
– Ampliação 1000X (Original). 

N

hemozoário nos seus esfregaços, relativamente às espécies estudadas. Pelo contrário, 22 

animais não demonstraram presença de hemoparasitas nas suas amostras sanguíneas. 

Gráfico 1 – Percentagem de Infecção 

Percentagem de Infecção

Animais não 
portadores 

22%

Animais 
portadores 

78%

Percentagem de Infecção

Animais não 
portadores 

22%

Animais 
portadores 

78%

 

O estudo das distribuições relativas dos vários tipos de infecção foi realizado tomando a 

população infectada como população total (N = 78 animais). 
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Tabela 6 – Distribuição das infecções simples, duplas e triplas 

Tipo de 
Infecção Hemoparasita Nº de animais Totais 

B 21 
T 0 

  
Simples 22 

 A 1  
B+T 5 
B+A 29 

 
Dupla 

 T  +A 1 

 
35 

 
Tripla B+T+A 21 21 

   78 
B -   Babesia  
T - Theileria   
A -   

 

As infecçõe entaram apenas 28,2% dos animais infectados. Nestes, é 

otória a larga maioria de animais em cujo esfregaço sanguíneo foram detectadas formas de 

Babesia. Nos 22 animais com infecção simples, 21 referiam-se a infecção por Babesia, 

 bovinos 

infectados. Cerca de 44,9% dos animais parasitados apresentam uma infecção dupla, sendo 

binações parasitárias observadas, a associação 

Babesia+Anaplasma surge largamente como a mais comum, sendo que dos 35 animais com 

besia+Theileria+Anaplasma é a segunda mais comum (21 casos), 

sendo apenas superada pela infecção dupla Babesia+Anaplasma (29 casos). 

 
 Anaplasma 

s simples repres

n

sendo que apenas 1 tinha infecção única por Anaplasma. De referir ainda que nenhum 

animal estudado apresentava infecção simples por Theileria, o que representa dizer que o 

aparecimento de Theileria neste estudo (e, em certa forma, também de Anaplasma), surge 

sempre associado à presença de outro(s) parasita(s) – infecções duplas e triplas.  

A principal observação da análise da distribuição dos tipos de infecção é que as infecções 

duplas representam a maioria dos casos verificados dentro da população de

que as infecções simples e triplas aparecem com uma frequência relativa bastante menor, 

28,2% e 26,9%, respectivamente.  

Analisando os animais com infecção dupla podemos verificar outro dado bastante 

interessante. Dentro das com

infecção dupla, 29 apresentam esta associação. Em termos percentuais equivale dizer que 

82,9% (29 em 35) dos animais com infecção dupla têm infecção Babesia+Anaplasma, contra 

14,3% (5 em 35) com infecção Babesia+Theileria, e ainda 2,8% (1 em 35) com infecção 

Theileria+Anaplasma.  

As infecções triplas surgem na população infectada com uma frequência relativa de quase 

27%. A associação Ba
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Dos 100 animais incluídos neste trabalho, 76% apresentaram formas piriformes de Babesia 

nos seus esfregaços sanguíneos. 

Gráfico 2 – Percentagem de infecção por Babesia spp 

 

 Babesia alência verificada. Por outro lado, 

a partir da população infectada pe dados (78 animais), apenas 2 
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A tornou-se assim o hemoparasita com maior prev

los hemoparasitas estu

a

amostras positivas (97,4%). Na tabela 7 é apresentada a distribuição das várias espécies de 

Babesia.  

Tabela 7 – Distribuição das infecções por Babesia  

Babesia divergens 7 
Babesia bovis 10 

Babesia bigemina 8 

 
5 
 

2

   
B. divergens + B. bovis 17 

B. divergens + B. bigemina 7 
B.

36 
 b ina ovis + B. bigem 12 

 

 
   

B. divergens + B.bovis + mina 15 15 B.bige
  76 

Através da análise d rificar que a ectada por Babesia é 

representada ctados r duas espécies deste género, 

cerca de 47 m

a Tabela 7 podemos ve  população af

maioritariamente or indivíduos infe

,4% (36/76). Ainda assim, aproximada

p  o

ente 32,9% (25/76) dos animais 

p
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encontram-se infectados apenas por uma espécie e 19,7% (15/76) registam a infecção pelas 

três espécies de Babesia estudadas. De notar ainda que a maior prevalência recai sobre os 

animais afectados com B. divergens + B. bovis (22,4% dos animais com Babesia), sendo 

estas morfologicamente designadas por babésias pequenas. Analisando as frequências 

absolutas de cada espécie, a mais comum é B. bovis, com um total de 54 ocorrências (ou 

seja, mais de metade dos animais estudados tinha infecção por este parasita), contra 46 de 

B. divergens e 42 de B. bigemina.  

As infecções por Theileria ocorrem em 27% do efectivo total (contra os 76% de prevalência 

de Babesia).  

Gráfico 3 – Percentagem de infecção por Theileria spp 

 

 

 

 

heleria+Babesia e 1 animal com Theileria+Anaplasma. Isto demonstra que a ocorrência de 

Theileria aparece sempre associada a outros hemozoários, sendo mais favorecida pela 
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Destes exemplares, 21 animais pertencem ao grupo das infecções triplas, 5 animais com 

T

infecção tripla.  

A infecção por Anaplasma ocorreu em 52 animais, 52% do efectivo de amostra, sendo 

assim, o segund
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Gráfico 4 – Percentagem de infecção por Anaplasma spp 

 

 

teressa agora analisar  no conjunto destes 52 

animais.  

Gráfico 5 – Distribuição das infecções por Anaplasma spp 
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Por análise do Gráfico 5, podemos ter uma ideia da distribuição das duas espécies mais 

comuns de Anaplasma nos 52 animais infectados por este hemoparasita. Cerca de 42,3% 

têm infecção apenas por A. marginale, 25% apresentam unicamente A. centrale, e 33,7% 

manifestam infecção múltipla por A. marginale + A. centrale. Podemos registar ainda que 

num total de 100 animais, 39 apresentam A. marginale (mais comum) nos seus esfregaços 

sanguíneos enquanto apenas 30 apresentam corpos de A. centrale (menos comum) no 

interior dos seus eritrócitos, isolados ou em associação. Ou seja, 76% dos animais 
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infectados pelo género Anaplasma estão infectados por Anaplasma marginale, a espécie 

mais patogénica. Relacionando as infecções simples por Anaplasma com outras múltiplas, 

verificamos que nos 52 animais infectados podemos aferir as frequências absolutas 

registadas na Tabela 8. 

Tabela 8 – Infecções simples e múltiplas de Anaplasma spp 

Infecções por Anaplasma  Nº de 
animais 

Anaplasma  1 
Anaplasma  + Babesia  29 
Anaplasma  + Theileira  1 
Anaplasma  + Babesia  + Theileria  21 
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Podemos verifi e Anaplasma é claramente favorecida nas suas 

associações co causa, 50 aprese  também espécies 

de Babesia nos seus esfregaços. Pelo teste de Fisher (programa Grap ) obteve-

ue a associação Babesia spp + Anaplasma spp é a infecção mais 

revalente no grupo de animais estudados (ver Tabela 5).  

car que a prevalência d

m Babesia, pois dos 52 animais em ntam

hPad InStat

se um P<0,0001, o que permite afirmar que a associação Babesia-Anaplasma é 

estatisticamente significante e o risco de infecção dos animais por esta tem elevada 

probabilidade de acontecer (sensibilidade 0,6579; especificidade 0,9167; odds ratio 21.154). 

Gráfico 6 – Correlação Babesia-Anaplasma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aliás, é de relembrar q
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Este estudo também permitiu obter resultados relativos à variação sazonal das ocorrências, 

uma vez que as colheitas de sangue foram feitas em épocas do ano distintas: 22 amostras 

para a época Outono/Inverno e 78 amostras para a época da Primavera. No que diz respeito 

a este ponto, o Gráfico 7 demonstra que os géneros Babesia e Theileria apresentaram taxas 

superiores na estação Outono/Inverno, ao contrário de Anaplasma que, por sua vez, regista 

uma maior prevalência na Primavera. No entanto, por ordem decrescente, em todas as 

épocas de colheita de amostras, a prevalência mais elevada foi a de Babesia, seguida por 

Anaplasma e finalmente Theileria.  

Gráfico 7 – Variação sazonal das infecções por géneros 
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Discussão 

erante os resultados obtidos podemos afirmar que os valores de prevalência, de uma 

maneira geral, são bastante elevados e podem ser comparados com outros estudos 

dos na bibliografia científica internacional.  

venientes de 

 1982). 

., Karaer Z., Cakmak A., Inci A., Yukari B.A., Eren H., Vatansever 

P

realizados e actualmente referencia

Para a Babesia bovis, vários estudos confirmam prevalências variadas. Na Venezuela um 

estudo de referência revelou 38,8% de animais afectados (James M.A., Coronado A., Lopez 

W., Melendez R. & Ristic M., 1985). Nos EUA, um surto de vacas Holstein pro

Santa Lúcia resultou numa taxa de infecção de 64% dos animais importados (Knowles R.T., 

Montrose M., Craig T.M., Wagner G.G. & Long R.F., 1982). Na Nigéria foi realizado uma 

pesquisa sobre vários hemoparasitas incluindo Babesia, Theileria, Anaplasma, 

Tripanossoma e Eperythrozoon (Akinboade O.A. & Dipeolu O.O., 1984). Neste, 55% foi a 

taxa registada para B. bovis. Outros dois estudos na América Central revelaram 61% de 

infecção por B. bovis no Guiana (Applewhaite L.M., Craig T.M. & Wagner G.G., 1981) e 

73,5% em El Salvador (Payne R.C. & Scott J.M., 1982). Em 1992, foi aplicado o teste ELISA 

sobre 1448 amostras serológicas provenientes da região da Sumatra (Indonésia), obtendo-

se uma prevalência de 96% para B. bovis (Sukanto I.P., Payne R.C. & Partoutomo S., 1993). 

No nosso estudo, a prevalência de 54% evidencia uma taxa de infecção moderada.  

Quanto às prevalências obtidas para Babesia bigemina encontramos referenciados na 

bibliografia os seguintes valores: 78,2% (James et al., 1985), 65% (Knowles et al., 1982), 

93% (Akinboade et al., 1984), 80% (Applewhaite et al., 1981) e 70,5% (Payne et al.,

A prevalência de 42% obtida para os animais da CL é assim relativamente inferior (35% a 

55% menor) às taxas registadas nestas pesquisas. Podemos ainda verificar que, de uma 

maneira geral nestes estudos, as prevalências das formas grandes (B. bigemina) são 

habitualmente superiores às das formas pequenas (B. bovis), dado que contrapõe os 

resultados obtidos nos animais da CL, nos quais a prevalência de B. bovis (54%) foi superior 

à de B. bigemina (42%).   

Foram efectuadas algumas investigações nos últimos anos no sentido de identificar os 

níveis de infecção por Theileria annulata. Na Turquia, as percentagens obtidas variam entre 

10,6% (Sayin F., Dinçer S

Z. & Nalbantoglu S., 2003) e 27,6% (Inci A., Ica A., Yildirim A., Vatansever Z., Cakmak A., 

Albasan H., Cam Y., Atasever A., Sariozkan S. & Duzlu O., 2007). Na Argélia, um estudo 

sobre uma amostra de 54 bovinos de diferentes raças revelou 53,7% de animais infectados 

por T. annulata (Ziam H. & Benaouf H., 2004). A prevalência para os animais estudados na 

CL é de 27%, o que evidencia uma elevada taxa de infecção.  
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O Anaplasma marginale também tem sido alvo de interesse no contexto destes estudos ao 

longo dos anos. O estudo feito na Venezuela registou uma taxa de prevalência de 57,7% 

(James et al., 1985), 80% foi o valor encontrado nos animais de Santa Lúcia (Knowles et al., 

is sensível que o esfregaço sanguíneo, 

o que pressupõe a possibilidade de prevalências mais elevadas na CL.  

a raça Mirandesa, 

produzidos no distrito de Bragança, com o objectivo de identificar as espécie de Theileria 

 Oeste (Fazendeiro M.I., Jorge H.M.D., Nobre J.M., 1997). Para as 

primeiras, as prevalências registadas foram: Anaplasma 66,7% e Theileria 11,9%. Para as 

s 

aspectos epizootiológicos para os hemoparasitas dos géneros Babesia, Theileria e 

1982), 68% de animais infectados na Nigéria (Akinboade et al., 1984) e 78,5% em El 

Salvador (Payne et al., 1982). Um estudo na Zâmbia (Jongejan F., Perry B.D., Moorhouse 

P.D., Musisi F.L., Pegram R.G. & Snacken M., 1988) permitiu ainda obter a taxa de 

prevalência de 57,8% para Anaplasma. Os valores da CL são inferiores a estes, uma vez 

que a infecção por A. marginale ficou-se pelos 39%. 

Contudo, há que ter em consideração que nestes estudos o método de diagnóstico utilizado 

foi a Imunofluorescência Indirecta (IFI), bastante ma

Em Portugal, um estudo recente (Brígido C., Fonseca I.P., Parreira R., Fazendeiro M.I., 

Rosário V.E. & Centeno-Lima S., 2004) incidiu sobre 116 bovinos d

presentes. O método de diagnóstico utilizado (PCR) revelou 3 casos positivos a 

Theileira/Babesia, cujas amostras foram posteriormente submetidas à técnica de RLB 

(Reserve Lineblot Hybridisation), confirmando a presença da espécie Theileria buffeli. No 

estudo realizado para os animais da CL não foi empregue nenhum método de diagnóstico 

que permitisse averiguar a(s) espécie(s) de Theileria presentes. Contudo, as observações 

microscópicas aos esfregaços sanguíneos foram bem reveladoras da presença deste 

género em 27 animais. 

Outra pesquisa efectuada em Portugal incidiu sobre 42 vacas de raça Alentejana e 42 vacas 

de raça Frísia da região

segundas: Anaplasma 88% e Theileria 11,9%. Um dado bastante interessante que podemos 

destacar é que todos os casos de Theileria ocorreram em infecções mistas 

(Anaplasma+Theileria em 11,9% dos animais), à semelhança do estudo efectuado na CL.  

Em 2003 foi realizado um estudo que incluiu Portugal, Espanha e França (Fornelio A.C., 

Marcos A.M., Saraña A.B. & Carretero J.C.B., 2003) no sentido de determinar vário

Hepatozoon, assentando sobre métodos de processamento de DNA. É de realçar que, nesta 

pesquisa (10 vacas), foi identificada Babesia bovis em três vacas portuguesas e Theileria 

annulata em 1 vaca espanhola e 1 vaca francesa.  
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Um dos aspectos mais interessantes obtidos através do estudo realizado na CL, respeitante 

à grande correlação existente entre as ocorrências mistas de Anaplasma e Babesia, não 

zonal obtivemos outro dado curioso. De facto, uma vez que as 

infecções de novos animais por hemozoários ocorrem sobretudo na estação de 

tem grande relevância na bibliografia internacional, surgindo desde já um ponto em aberto 

para futuras investigações.  

Relativamente à variação sa

Primavera/Verão (época da carraça) e as formas visíveis ao microscópico mantêm-se 

sobretudo nas fases iniciais da infecção, é de esperar uma maior prevalência destes 

parasitas nesta época. Nos animais da CL, contudo, este facto não se verificou já que, para 

os géneros Babesia e Theileria, a percentagem de infecção foi superior no Outono/Inverno. 

A variação do género Anaplasma porém, constituiu excepção, instalando-se de forma mais 

acentuada num período mais tardio (Primavera). Apesar da eventual subjectividade sempre 

inerente a uma amostragem, este facto pode ser ainda explicado pela fraca sazonalidade do 

nosso país, onde as estações do ano apresentam amplitudes térmicas limitadas, para além 

da pluviosidade e humidade regulares ao longo do ano. Isto implica uma ocorrência 

constante de carraças e, consequentemente, elevadas prevalências de doenças que 

normalmente ocorreriam noutras épocas do ano.  
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De seguida é apresentada uma tabela com as referências de estudos internacionais:  

itas 

diagnóstico 
ia 

(%) 

Tabela 9 – Referências de estudos internacionais sobre prevalência de hemoparas

Autor/local/data Hemoparasita Método de Prevalênc

Babesia bovis IFI 38,8 
B  abesia bigemina IFI 78,2 

James MA, Coronado A, Lopez W, 
Melendez R, Ristic M.             

Ana le(Venezuela, 1985) plasma margina IFI 57,7 
Anaplasma  CAT 38,6 Jo

Musisi
ELISA 57,8 

ngejan F, Perry BD, Moorhouse PD, 
 FL, Pegram RG, Snacken M. 

(Zâmbia, 1988) Anaplasma  
Babesia bovis IFI 64 

Ba a besia bigemin IFI 65 
Knowles RT, Montrose M, Craig TM, 

Wagner GG, Long RF.                
Ana le(Santa Lucia, 1982) plasma margina IFI 80 

esfregaço  3,33 Babesia bovis IFI 55 
esfregaço  9 B  abesia bigemina IFI 93 

Theileria  0,58 esfregaço  
esfregaço  8,9 Anaplasma marginale IFI 68 

Anap rale lasma cent esfregaço  0,75 
B+A esfr ço  ega 1,42 

Akinboade OA, Dipeolu OO.        
(Nigéria, 1984) 

B+T esfregaço  0,75 
IFI 61 Babesia bovis 
FC 16 
IFI 80 

Applewhaite LM, Craig TM, Wagner GG. 
(Guiana, 1981) 

B  abesia bigemina FC 40 
Babesia bovis 7   3,5

Babesia bigemina  7  0,5
Payne RC, Scott JM.                
(El Salvador, 1982) 

Ana leplasma margina  78,5 
infecções simples esfregaço  72,3 
infecções mistas esfregaço  20,3 

Babesia bovis esfregaço  5,6 
T  heileria annulata esfregaço  53,7 

An ea alplasma margin esfregaço  7,4 
T+A esfregaço  9,3 

Ziam H, Benaouf H.                  
(Argélia, 2002) 

B+A esfregaço  1,9 
Sayin F, Dinçer S, Karaer Z, Cakmak A, 
Inci A, Yukari BA, Eren H, Vatansever Z, TheileNalbantoglu S.                      

(Turquia, 2003) 

ria annulata esfregaço  10,6 

Sukanto IP, Payne RC, Partoutomo S.  
Indonésia, 1993) ( Babesia bovis ELISA 96 

Inci A, Ica A, Yildirim A, Vatansever Z, 
akmak A, Albasan H, Cam Y, Atasever 

ariozkan S, Duzlu 
C T  2  A, S O.            

(Turquia, 2007) 

heileria annulata IFI 7,6

Dumanli N, Aktas M, Cetinkaya B, 
kmak ACa

E , 
     

Theileria  esfregaço  19,7 
, Koroglu E, Saki CE, 

rdogmus Z, Nalbantoglu S, Ongor H
Simşek S, Karahan M, Altay K.    

(Turquia, 2005) 
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Conclusões Finais e Perspectivas 

lizado permitiu afO estudo rea erir as seguintes conclusões: 

 Elevada prevalência global de infecção por hemoparasitas (78%), pese embora o 

a no método protocolar da CL. 

 Os hemoparasitas mais prevalentes em todas as épocas de colheita foram os do 

 rreu uma diferença sazonal típica na ocorrência dos vários géneros, pois em 

sia, seguido pelos géneros Anaplasma e Theileria. 

 

eptíveis, tais como os 

 

 

facto de haver uma quimioprofilaxia regular instaurad

género Babesia (76%), seguido pelos dos géneros Anaplasma (52%) e Theileria 

(27%). 

 As infecções duplas estão favorecidas, sendo que a associação mais prevalente foi 

Babesia+Anaplasma (29%). 

Não oco

ambas as épocas de colheita a prevalência mais elevada, por ordem decrescente, 

pertenceu ao género Babe

Todavia, comparativamente Babesia e Theileria foram mais prevalentes no 

Outono/Inverno e Anaplasma mais prevalente na Primavera. 

Os resultados obtidos indicam a necessidade de estudos mais aprofundados acerca 

da epidemiologia destes hemoparasitas no ecossistema da CL (nomeadamente em 

relação aos Ixodídeos vectores e outros hospedeiros susc

animais silvestres), para além da necessidade da realização de ensaios terapêuticos 

(com os fármacos utilizados e outros), procurando atingir o controlo e a manutenção 

de um grau de infecção sustentável para o bem-estar animal.  
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ANEXO I  
 

Lista de MUV’s para hemoparasitoses em bovinos 
 

 

fonte DGV (Junho 2008) 
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