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Resumo
As hemoparasitoses constituem um grupo de doenças cujos agentes etiológicos
apresentam tropismo para as células sanguíneas. A infeção ocorre, na maioria das vezes,
por inoculação dos agentes patogénicos através de vetores artrópodes, como pulgas e
carraças. O parasitismo externo é assim um fator de risco para o desenvolvimento de
doenças como a erliquiose, babesiose e micoplasmose, capazes de provocar, no
organismo hospedeiro, desde quadros subclínicos, sem manifestações associadas, a um
envolvimento orgânico que coloca em risco a vida do animal. O período de estágio, que
decorreu de setembro de 2012 a abril de 2013, permitiu o acompanhamento, desde o
diagnóstico ao tratamento e evolução, de animais infetados pelos agentes Ehrlichia
canis, Babesia canis e Mycoplasma haemofelis responsáveis, respectivamente, pela
erliquiose monocítica canina, babesiose canina e micoplasmose felina. O diagnóstico
destas doenças foi realizado no caso de erliquiose com recurso à técnica de ELISA e nos
casos de babesiose e micoplasmose recorrendo à citologia. O tratamento instituído
envolveu a administração de antibioterapia com doxiciclina, nos casos de erliquiose e
micoplasmose, e tratamento anti-protozoário com dipropionato de imidocarb, no caso
de babesiose. A prevenção, nestes casos, passa pelo estabelecimento e cumprimento de
um plano de desparasitação externa correto, de modo a controlar as infestações por
pulgas e carraças, nos animais de companhia, e a reduzir o risco de infeções por
hemoparasitas.
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Abstract
The hemoparasitoses are a group of diseases whose etiological agents exhibit
tropism for blood cells. Infection occurs more often by inoculation of pathogens through
arthropod vectors such as fleas and ticks. External parasitism is thus a risk factor for the
development of diseases such as ehrlichiosis, babesiosis and mycoplasmosis, which are
capable of causing from subclinical states, without associated clinical manifestations, to
an organic involvement that endangers the host’s survival. The training period
associated with the present dissertation, ran from September 2012 to April 2013 and
allowed me to follow the diagnosis, treatment and clinical evolution of animals infected
with the agents Ehrlichia canis, Babesia canis and Mycoplasma haemofelis, which
cause canine monocytic ehrlichiosis, canine babesiosis and feline mycoplasmosis,
respectively. The diagnosis of these diseases was carried out using an ELISA technique
in the case of ehrlichiosis, and cytology in babesiosis and mycoplasmosis. The
treatment comprised the administration of the antibiotic doxycycline, in the case of
ehrlichiosis and mycoplasmosis, and treatment with imidocarb dipropionate, in the case
of babesiosis. Prevention, in all these cases, involves the establishment of a correct
external antiparasitic plan, to control infestations by fleas and ticks on pets, and to
reduce the risk of infection with hemoparasites.
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1. NOTA INTRODUTÓRIA

Nas últimas décadas foram observados aumentos da aquisição de animais de
companhia, principalmente nos países desenvolvidos. Estes animais, tidos como “os
melhores amigos do homem”, partilham o ambiente doméstico com os seus
proprietários e mantêm com estes uma estreita relação emocional e física, devendo esta
última ser alvo constante de uma atenção cuidada e rotineira, tanto por parte dos
proprietários como dos médicos veterinários. Este cuidado especial a ter com a
interação homem-animal baseia-se no facto de uma elevada percentagem das doenças
que afetam os animais de companhia apresentar potencial zoonótico (Day, 2011). Nesta
medida, o bem-estar e saúde dos animais de companhia desempenha, hoje em dia, um
papel muito importante na vida familiar.
Um grupo emergente de doenças e que constitui uma ameaça global crescente é o
das doenças transmitidas por vetores. Esta ameaça centra-se na sua contínua propagação
para além dos clássicos limites geográficos e temporais. É particularmente importante
que clínicos e responsáveis pela saúde pública trabalhem em conjunto e no sentido de
descobrir e adotar novas abordagens e medidas profiláticas que sejam capazes de
garantir a proteção dos animais e seres humanos em seu redor. Estas doenças merecem
especial atenção dada a sua frequência, morbilidade, potencial zoonótico e a diversidade
de agentes patogénicos responsáveis pela sua ocorrência e transmissão (Cardoso et al.,
2012). De entre estes agentes encontram-se as bactérias e os protozoários, que são
transmitidos por diferentes vetores artrópodes.
As doenças transmitidas por vetores artrópodes representam um grupo complexo e
variado (Baneth et al., 2012). As alterações ambientais, que ocorrem a um ritmo cada
vez mais rápido e preocupante, tais como as mudanças nas condições climáticas globais,
desflorestação e urbanização, e as alterações do estilo de vida, tais como o aumento da
população mundial e movimentação animal, representam importantes fatores de risco
(Day, 2011).
Diversos agentes patogénicos, com tropismo para as células sanguíneas, são
passíveis de provocar a morte de animais domésticos e selvagens, e, mais raramente, de
humanos. Estes hemoparasitas são transmitidos por vetores artrópodes, como pulgas e
carraças, ectoparasitas de uma grande variedade de animais e assumem uma importância
crescente na clínica de animais de companhia.
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A babesiose representa uma parasitose de distribuição mundial, provocada por
protozoários do género Babesia (Camacho, 2006) e caracterizada pela destruição de
eritrócitos e desenvolvimento de doença hemolítica, com consequente manifestação
sistémica variada, abrangendo quadros moderados a severos (Solano-Gallego e Baneth,
2011). A erliquiose canina é uma doença com potencial zoonótico e envolvimento
multisistémico, provocada por bactérias intracelulares do género Ehrlichia, com
tropismo para as células do sistema mononuclear fagocítico, especificamente para os
macrófagos e monócitos. A infeção por Ehrlichia canis, observada principalmente nas
regiões tropicais e sub-tropicais, resulta numa grande variedade de sinais clínicos e
revela-se potencialmente fatal em cães infetados (Skotarczak, 2003; Lanza-Perea et al.,
2009; Waner e Harrus, 2013).
A

infeção

por

micoplasmas

hemotrópicos,

anteriormente

designada

por

hemobartonelose felina, é uma doença de distribuição mundial, provocada pelos
organismos Mycoplasma haemofelis, a espécie mais virulenta, Candidatus Mycoplasma
haemominutum e Candidatus Mycoplasma turicensis, espécies menos virulentas, todas
com capacidade de induzir anemia hemolítica nos gatos. Os sinais clínicos associados a
esta infeção podem variar de sinais inespecíficos como letargia, anorexia e febre a uma
crise hemolítica fulminante e potencialmente fatal (Tasker, 2010).
Esta dissertação teve como objetivo a abordagem de doenças infeciosas/parasitárias,
especificamente hemoparasitoses, sobre a perspetiva da medicina interna. A observação
de casos clínicos, com a recolha da história clínica e realização de exames
complementares, e o cruzamento desta informação com a pesquisa efetuada, para cada
organismo individualmente, visa permitir a correta seleção dos meios de diagnóstico
com o objetivo de atingir prontamente um correto diagnóstico. Este método de trabalho
permite o conhecimento da patogenia e sinais clínicos associados a cada uma das
infeções, assim como do melhor tratamento e medidas preventivas a serem adotados.
O interesse na abordagem das hemoparasitoses surgiu na sequência do gosto pela
citologia e hematologia e pelo desafio clínico de cada uma das infeções, baseado num
quadro inespecífico e manifestações clínicas muito variáveis. Neste trabalho são
relatados os casos do Ruca e Boris, dois canídeos, e do Simba, um felídeo, três animais
acompanhados ao longo do período de estágio no Hospital Veterinário do Baixo Vouga
(HVBV). As decisões clínicas foram da responsabilidade do médico veterinário
responsável pelo caso e os parâmetros laboratoriais foram mensurados pelo
equipamento disponível no laboratório do HVBV e no laboratório veterinário de
2

referência Segalab. Os diagnósticos foram alcançados, na erliquiose mediante
quantificação dos níveis de anticorpos anti-Ehrlichia, e na babesiose e micoplasmose
através de esfregaços sanguíneos.
Este trabalho é constituído por uma revisão bibliográfica, baseada nos principais
aspetos clínicos de cada uma das infeções, por uma descrição dos casos clínicos
acompanhados e sua discussão, com o enquadramento de cada um dos casos na revisão
bibliográfica e por uma discussão geral e conclusões, com destaque para os principais
aspetos e desafios clínicos de cada uma das doenças.

1.1.

Estágio curricular

A metodologia adotada durante o período de estágio, e utilizada na estruturação da
dissertação, baseou-se no acompanhamento da casuística observada nas instituições
onde este foi realizado. Durante este período de estágio surgiu a oportunidade de
acompanhar uma casuística diversa abrangendo, não só a área das doenças parasitárias,
como também as doenças infeciosas, neurológicas e endócrinas, assim como a área
cirúrgica ortopédica e de tecidos moles, dermatologia, oftalmologia e medicina interna.

1.1.1.

Hospital Veterinário do Baixo Vouga (HVBV)

O período de estágio realizado nesta instituição compreendeu os meses de setembro
a janeiro, perfazendo um total de 5 meses. Este hospital, situado em Águeda, foi
inaugurado no dia 1 de março de 2008 e funciona em horário permanente (24 horas por
dia, 365 dias por ano), dispondo de um serviço de urgência que conta com um médico
veterinário e um enfermeiro ou estagiário. Constituído por uma equipa multidisciplinar,
experiente e didática, o HVBV é um centro com casuística diversa, que permite o
contacto e aprendizagem com uma vasta gama de situações patológicas e casos clínicos.
Durante o período de estágio foi possível o acompanhamento das áreas de consultas,
internamento, ecografia, medicina de urgência e cuidados intensivos, cirurgia e
anestesia. Para além disso, surgiu ainda a oportunidade de assistir, durante um dia
completo de estágio, a consultas na área da dermatologia, ministradas pelo Dr. Carlos
Vich Cordón, médico veterinário especializado em dermatologia, licenciado em
Medicina Veterinária pela Universidade Autónoma de Barcelona. E ainda, a
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oportunidade de assistir a um simpósio, com lugar nas instalações do hospital, dedicado
à nefrologia de pequenos animais.
No sentido de nos ser proporcionado o contacto com uma realidade diferente, foi
proposta e aceite a realização de uma semana de estágio na Policlínica Veterinária de
Aveiro, uma clínica pertencente ao grupo do HVBV.

1.1.2. Hospital Veterinário de Trás-os-Montes (HVTM)

De modo a contactar com uma realidade diferente do ponto de vista geográfico e
métodos de trabalho potencialmente específicos foi também realizado estágio no
HVTM, que compreendeu um período de 3 meses, com começo no mês de fevereiro e
término no final do mês de abril de 2013. O HVTM, situado em Vila Real, foi fundado
em 2002, tendo inaugurado as novas instalações no ano de 2013, adquirindo uma
imagem renovada, aliada à melhoria da qualidade de prestação dos serviços. Este
apresenta um serviço permanente de 24 horas por dia, durante os 365 dias do ano, com
um clínico residente em horário de urgência. Ao longo do período de estágio foi
possível acompanhar as áreas de consultas, internamento, cirurgia, com destaque para a
microcirurgia oftalmológica, e imagiologia.
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2. REVISÃO DA LITERATURA CIENTÍFICA

2.1. Erliquiose canina

2.1.1. Etiologia
A erliquiose monocítica canina (EMC), por vezes referida como pancitopenia
tropical canina (Skotarczak, 2003), é provocada pelo agente Ehrlichia canis (Dumler et
al., 2001). O género Ehrlichia é constituído por bactérias Gram-negativas intracelulares
obrigatórias, transmitidas por carraças, que infetam principalmente leucócitos
(monócitos, macrófagos, granulócitos), têm diâmetro
aproximado de 0,5µm podendo variar entre 0,2 e 1,5µm
e são organismos aeróbios (Rikihisa, 2010; Harrus et
al., 2012). A espécie Ehrlichia canis, pertencente à
família Anaplasmataceae, ordem Rickettsiales, classe
Alphaproteobacteria e filo Proteobacteria, surge no
interior de monócitos (Figura 1) e macrófagos em
Figura 1 - Mórula de E. canis no
interior de um monócito, em
esfregaço sanguíneo. Ampliação de
1000x (fonte: Harrus, et al., 2012).

agregados de organismos designados de mórulas
(Harrus et al., 2012).
Descrita pela primeira vez na Argélia, em 1935

(Donatein e Lestoquard, 1935), a EMC foi mais tarde registada em outros países, tendo
maior frequência nas regiões tropicais e subtropicais (Keef et al., 1982; Ristic e
Holland, 1993; Suksawat et al., 2001; Unver et al., 2003) e provocando elevada
morbilidade e mortalidade entre cães domésticos e outros canídeos (Harrus et al., 1999).
Os hospedeiros vertebrados incluem membros da família
Canidae. Os coiotes, raposas e chacais, para além do
cão, são considerados hospedeiros reservatórios (Harrus
et al., 2012). Apenas uma publicação sugere a infeção
do gato (Figura 2), através da espécie E. canis, ou de um
organismo

relacionado,

desenvolvimento

da

responsável
erliquiose

pelo

monocítica Figura 2 - Inclusão de Ehrlichia

(Breitschwerdt et al., 2002).
Estes organismos são naturalmente transmitidos a

(seta) numa célula mononuclear de
gato. Ampliação de 1000x
(adaptado de: Harrus, et al., 2012).

uma grande variedade de animais domésticos, incluindo cães e gatos, e a humanos
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através de carraças que adquirem a infeção ao alimentarem-se hospedeiros infetados
(Harrus et al., 2012).
Parte do grupo das alfaproteobactérias, incluindo elementos das famílias
Rickettsiaceae e Anaplasmataceae, sofreu reclassificação em 2001, com base em
análises moleculares dos genótipos bacterianos (Dumler et al., 2001), e os géneros
Ehrlichia e Wolbachia foram transferidos da família Rickettsiaceae para a família
Anaplasmataceae (Harrus et al., 2012). O género Ehrlichia, devido a afinidades
genéticas entre espécies foi, anteriormente, dividido em três grupos: o grupo I,
constituído por E. canis e Ehrlichia chafeensis, espécies responsáveis pela erliquiose
monocítica humana (EMH), e ainda Ehrlichia ewingii; o grupo II, constituído por
Ehrlichia equi e pelo agente da erliquiose granulocítica humana (EGH); e o grupo III,
constituído por Ehrlichia sennetsu e Ehrlichia risticii (Skotarczak, 2003). No entanto,
estudos genéticos recentes levaram à inclusão das espécies Ehrlichia phagocytophila e
E. equi e do agente etiológico da EGH no género Anaplasma, com a designação de
Anaplasma phagocytophilum (Dumler et al., 2001).

2.1.2. Epidemiologia
A distribuição geográfica destes organismos está, geralmente, restrita à dos seus
vetores e hospedeiros (Sykes, 2009a).
A espécie E. canis apresenta uma distribuição mundial, mais precisamente na Ásia,
África, Europa e Américas. A Austrália parece ser um país livre de infeção por E. canis
(Harrus et al., 2012). Relativamente a Portugal, foi registada uma maior seroprevalência
de anticorpos para E.canis em cães da região do Algarve e Alentejo, relativamente às
regiões do Norte e Centro do país, onde estas prevalências foram menores (Cardoso et
al., 2012).
Estudos comparativos internacionais indicam que pode existir heterogeneidade
antigénica entre organismos de E. canis, nas diferentes regiões do mundo (Hegarty et
al., 1997; Reddy et al., 1998). Esta diversidade antigénica pode explicar a grande
variedade de manifestações clínicas da EMC nas diferentes regiões geográficas (Harrus
et al., 1999).
A erliquiose canina não surge apenas pela transmissão de E. canis. Outras espécies
semelhantes e com tropismo para as células hematopoiéticas estão também envolvidas
na ocorrência desta doença. Entre elas encontram-se Anaplasma phagocytophilum e
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Anaplasma platys (Skotarczak, 2003). A coinfeção, a partir de mais do que uma espécie
de Ehrlichia, também foi já descrita em cães (Breitschwerdt et al., 1998b; Kordick et
al., 1999). A espécie A. platys, que parece ser transmitida pela carraça Rhipicephalus
sanguineus e apresenta tropismo para as plaquetas, foi descrita nos Estados Unidos da
América (EUA) e em países do sul da Europa (Skotarczak, 2003), tais como a Grécia,
França, Espanha e norte de Portugal (Cardoso et al., 2010a).
Alguns destes organismos têm a capacidade de provocar doença em humanos,
constituindo os cães sentinelas para esta infeção. Assim, deverão ser tomadas medidas
adequadas de prevenção, de modo a evitar a transmissão decorrente do contato com
carraças, sangue e tecidos, de cães suspeitos de estarem infetados (Sykes, 2009a).
A EMH, provocada por E. chafeensis, foi descrita, pela primeira vez nos EUA.
Nesta altura, a ocorrência da doença era atribuída à espécie E. canis (Maeda et al.,
1987). Para além da infeção por E. chafeensis, foi já demonstrado, num estudo realizado
na Venezuela, a infeção de humanos pela espécie E. canis (Perez et al., 1996). Este
estudo sugere que a mesma estirpe de E. canis é responsável pela ocorrência da
erliquiose monocítica humana e canina, na Venezuela. Esta espécie representa um
agente patogénico comum entre a população de cães deste país e constitui alvo de
atenção por parte dos veterinários e outros profissionais de saúde pública (Unver et al.,
2001).
Diferentes autores apresentaram estudos onde
referem que, juntamente com E. chafeensis, duas
espécies – E. ewingii (Figura 3) e A. phagocytophilum –
apresentam potencial zoonótico e ocorrem também em
cães e veados (Dawson et al., 1994; Dumler e Bakken,
1995; Ewing et al., 1995; Breitschwerdt et al., 1998b;
Goldman et al., 1998; Dumler et al., 2001). Anaplasma
phagocytophilum, responsável pela EGH, é a espécie Figura 3 - Mórula de E. ewingii
que ocorre mais frequentemente na Europa, tem como

(seta) no interior de um neutrófilo
de cão. Ampliação de 1000x
(adaptado de: Harrus, et al., 2012).

vetor a carraça Ixodes ricinus, uma carraça frequente no
continente europeu, e os seus reservatórios incluem animais domésticos e selvagens
(Skotarczak, 2003).
A EMC não apresenta predisposição de idade ou género e pode ocorrer em todas as
raças (Harrus et al., 1997b). No entanto, há evidências que apontam para a raça Pastor
Alemão como mais suscetível à infeção por E. canis (Nyindo et al., 1980; Ristic e
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Holland, 1993; Harrus et al., 1997b), e a doença é mais severa e apresenta um pior
prognóstico nestes cães (Harrus et al., 1997b). A diferença de suscetibilidade verificada
entre raças pode ser atribuída à diferente capacidade de desenvolver uma resposta
imunitária celular e/ou humoral adequada. Foi já demonstrado que a resposta imunitária
celular contra E. canis está deprimida em cães Pastor Alemão relativamente aos cães da
raça Beagle (Nyindo et al., 1980), sem que haja diferença na resposta humoral entre os
mesmos. Este facto sugere que a resposta celular é o componente mais importante do
sistema imunitário, promovendo proteção contra E. canis (Harrus et al., 1999).

2.1.3. Meio de transmissão
O artrópode vetor de E. canis é a carraça
R. sanguineus (Figura 4). Esta carraça
apresenta como hospedeiro preferencial o
cão, alimenta-se nesta espécie em todos os 3
estádios do seu ciclo de vida e pode viver
no interior das habitações onde os cães
Figura 4 – R. sanguineus: fêmea ingurgitada (A),

estão alojados (Harrus et al., 2012). macho (B) e ninfa (C) (fonte: Shaw e Day, 2005).
Experimentalmente
foi
também
demonstrada a transmissão por Dermacentor variabilis, uma carraça americana dos cães
(Johnson et al., 1998).
O modo de transmissão na carraça é transestadial (o agente persiste no vetor à
medida que ele passa por diferentes estádios de desenvolvimento), sendo o agente
transmitido aos estádios subsequentes de desenvolvimento da carraça, mas não aos ovos
da geração seguinte (Harrus et al., 2012). As carraças adquirem E. canis, quer como
larvas quer sob a forma de ninfas, ao alimentarem-se de cães infetados, e transmitem a
infeção a outros cães até, pelo menos, 155 dias depois (Groves et al., 1975). Esta
capacidade permite ao agente patogénico hibernar na carraça, para que, na primavera
seguinte, esta carraça possa provocar a infestação e infeção de outros cães suscetíveis à
doença. A maioria dos casos de erliquiose ocorre durante as estações quentes, quando os
vetores são mais abundantes; no entanto, a doença pode ocorrer durante todo o ano,
como resultado do período prolongado de infeção subclínica em animais infetados de
forma crónica (Harrus et al., 2012). Um tempo mínimo de fixação da carraça é
necessário para que haja transmissão de E. canis, mas este não foi ainda determinado
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(Kidd e Breitschwerdt, 2003). Os cães que vivem ou viajam para regiões endémicas
apresentam elevado risco de infeção pelo agente (Harrus et al., 2012).
A ocorrência de R. sanguineus foi já relatada em todos os distritos de Portugal. Para
além disso, foi observado o parasitismo, por todas as fases da vida da carraça, em
humanos, cão doméstico e ouriço-europeu. Nesta pesquisa, R. sanguineus e I. ricinus
foram as carraças mais frequentemente recolhidas do homem (Santos-Silva et al., 2011).
Estas espécies são responsáveis pela transmissão, aos cães, de A. platys (Santos et al.,
2009; Cardoso et al., 2010a), Babesia canis e Babesia vogeli (Cardoso et al., 2010b) e
E. canis (Alexandre et al., 2009; Cardoso et al., 2010a).

2.1.4. Patogenia
Há um crescente aumento de evidências que apoiam a hipótese de que os
mecanismos imunitários estão envolvidos na patogenia da erliquiose aguda. Estas
incluem a extensa infiltração plasmocitária, verificada em órgãos parenquimatosos, a
ocorrência de hipergamaglobulinemia policlonal, teste de Coombs positivo, teste de
autoaglutinação positivo e indução da produção de
anticorpos

anti-plaquetas,

mediante

infeção

experimental (Hildebrandt et al., 1973; Woody e
Hoskins, 1991; Harrus et al., 1996a).
O período de incubação da EMC é de 8-20 dias.
Os organismos multiplicam-se nos macrófagos por
fissão binária (Figura 5) e disseminam-se por todo o
Figura 5 - Três mórulas de Ehrlichia.
São visíveis múltiplos organismos no
seu interior e a ocorrência de fissão
binária. Ampliação de 20000x (fonte:
Shaw e Day, 2005).

corpo (Figura 6) (Harrus et al., 2012). Pensa-se que a
infeção se transmite entre células através de saída e
captação por projeções citoplasmáticas (Thomas et

al., 2010) A replicação no hospedeiro tem lugar em vacúolos isolados ligados à
membrana celular, os lisossomas, protegidos do sistema imunitário do hospedeiro
(Harrus et al., 2012). Os organismos de Ehrlichia spp. são libertados, para infetarem
outras células, através da rutura da membrana celular numa fase tardia da formação da
mórula (Thomas et al., 2010).
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O período de incubação é seguido por 3 fases
consecutivas: aguda, subclínica e crónica (Harrus et
al., 2012).
A fase aguda, tem início 8-20 dias pós-infeção
(Skotarczak, 2003), e pode durar 1-4 semanas. A
maioria dos cães recupera da fase aguda mediante
implementação de tratamento adequado (Harrus et
al., 2012). Os cães que não recebem tratamento,
assim como os que não recebem o tratamento mais
adequado, podem apresentar melhoria clínica; no
6 - Ciclo celular de
desenvolvimento de E. canis (fonte:
Harrus, et al., 2012).

entanto, podem desenvolver uma fase subclínica, Figura
onde apenas a contagem de plaquetas apresenta

valores inferiores ao normal (Waner et al., 1997; Harrus et al., 1998c).
A fase subclínica, segue-se à fase aguda e pode ter a duração de 40-120 dias ou pode
mesmo durar anos (Skotarczak, 2003). Os cães que se encontram nesta fase da doença
poderão permanecer portadores subclínicos de E. canis, por meses ou anos, sem que
haja o desenvolvimento da fase crónica (Harrus et al., 1998b; Harrus et al., 1998c).
A última fase da doença é a crónica e caracteriza-se pela supressão ou destruição da
medula óssea, podendo mesmo verificar-se aplasia medular (Waner e Harrus, 2013),
resultando em pancitopenia severa por comprometimento de todas as linhagens
celulares (Weiss, 2005; Mylonakis et al., 2010). As condições que levam ao
desenvolvimento da fase crónica não são completamente conhecidas. No entanto, estas
podem estar relacionadas com a raça, o estado imunitário do animal, situações de
stresse, coinfecções por outros parasitas, localização geográfica, estirpe do parasita ou
reinfeções persistentes (Hegarty et al., 1997; Breitschwerdt et al., 1998a).
Os mecanismos que poderão estar envolvidos na patogénese da trombocitopenia
verificada na fase aguda da doença incluem o aumento do consumo de plaquetas
(devido a alterações de origem inflamatória no endotélio dos vasos sanguíneos),
aumento do sequestro esplénico, e destruição ou dano pelo sistema imunitário através da
formação de anticorpos anti-plaquetas, resultando numa significativa diminuição do seu
tempo de semi-vida (Smith et al., 1975; Pierce et al., 1977; Kakoma et al., 1978).
Estudos com radioisótopos demonstraram que o tempo de semivida das plaquetas
diminui de uma média de 9 para 4 dias, após-infeção por E. canis (Smith et al., 1975).
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O estímulo de produção dos auto-anticorpos não está completamente esclarecido.
No entanto, duas teorias foram propostas (Harrus et al., 1999). O aparecimento precoce
destes auto-anticorpos sugere que as células B, que transportam recetores de autoanticorpos naturais, poderão ser induzidas a iniciar a proliferação e maturação, através
da interação com antigénios de Ehrlichia spp., os quais são semelhantes aos antigénios
“self”. A explicação alternativa propõe que os anticorpos anti-plaquetas desenvolvem-se
secundariamente à destruição de componentes das plaquetas e libertação maciça de
proteínas estruturais

destas, provocado por mecanismos de destruição não

imunológicos. Ao mesmo tempo que há o desenvolvimento de trombocitopenia, na fase
aguda da infeção pode verificar-se o aumento significativo do volume médio de
plaquetas, refletindo uma trombocitopoiese ativa.(Waner et al., 1995).

2.1.5. Sinais clínicos
A EMC é uma doença multisistémica (Harrus et al., 2012). Ehrlichia canis, tem a
capacidade de provocar uma doença generalizada, afetando os vários sistemas orgânicos
do animal, com o potencial de provocar uma variedade de sinais clínicos (Waner e
Harrus, 2013). A deteção molecular de ADN de Ehrlichia nos linfonodos, baço, fígado
e rins de animais infetados (Gal et al., 2008), e a variedade de órgãos que mostram
evidência histológica de infiltrações linfocíticas, plasmocíticas e monocíticas suporta
aquela constatação (Waner e Harrus, 2013). O grau de infiltração parece aumentar em
cães cronicamente infetados (Greene, 1990).
Os sinais clínicos mais frequentes incluem depressão, letargia, anorexia, perda de
peso e tendência para hemorragias. A fase aguda inclui manifestações clínicas como
febre, depressão, anorexia, dispneia e ligeira perda de peso. As alterações nos
parâmetros laboratoriais incluem trombocitopenia, leucopenia, hipergamaglobulinemia
e anemia (Skotarczak, 2003), sendo esta ligeira a moderada, normomocítica,
normocrómica e não-regenerativa (Feldman et al., 2000). Estão presentes, ainda nesta
fase, linfadenomegalia generalizada, esplenomegalia e hepatomegalia (Greene, 1984; de
Castro et al., 2004). A esplenomegalia ocorre também na fase crónica da infeção
(Hildebrandt et al., 1973; Reardon e Pierce, 1981a), provocada por uma proliferação
difusa de linfócitos e plasmócitos, nas polpas branca e vermelha (Waner e Harrus,
2013). A fase subclínica caracteriza-se por uma infeção persistente e não apresenta
manifestações clínicas evidentes. Os parâmetros hematológicos encontram-se dentro
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dos valores de referência, apesar de poder ocorrer trombocitopenia (Waner e Harrus,
2013). Na fase crónica observa-se a ocorrência de hemorragias, epistaxis e edema
(Skotarczak, 2003), juntamente com pancitopenia (Waner e Harrus, 2013). As
alterações laboratoriais mais frequentes incluem hiperproteinemia, hiperglobulinemia,
hipoalbuminemia e elevação das enzimas ALT e ALP (Harrus et al., 2012). No decurso
desta fase os cães infetados poderão sucumbir a infeções bacterianas e/ou hemorragias
(Waner e Harrus, 2013), o que agrava o quadro clínico e resulta num prognóstico
desfavorável (Skotarczak, 2003).
A significativa descida dos níveis leucocitários, plaquetários e do hematócrito
(HCT) representam um elevado risco de morte para o animal, podendo ocorrer como
consequência das hemorragias e/ou infeções secundárias (Harrus et al., 2012).
O baço é o principal depósito de organismos de Ehrlichia spp., provavelmente
devido à abundância de macrófagos neste órgão, que atuam como células hospedeiras.
Alguns estudos sugerem ainda que o baço é o último órgão a conter organismos de
Ehrlichia antes da sua eliminação total (Harrus et al., 1998c; 2004). Este órgão parece
também desempenhar um importante papel na patogénese e gravidade da EMC (Harrus
et al., 1998d). O papel deletério do sistema imunitário na patogénese da doença foi
comprovado num estudo de comparação entre cães esplenectomizados e cães com baço
(Harrus et al., 1998d). Apesar de os cães esplenectomizados terem desenvolvido
anticorpos (IgG) para E. canis, no mesmo intervalo de tempo e mesma quantidade,
comparativamente aos outros, estes apresentam um quadro clínico mais ligeiro da
doença (Waner e Harrus, 2013).
A linfadenomegalia é um sinal frequente durante a fase aguda da doença (Harrus e
Waner, 2011). Este aumento de tamanho dos linfonodos deve-se, em parte, à atividade
hiperplásica de ambos os linfócitos, B e T, verificada em resposta à estimulação pelos
antigénios de Ehrlichia (Reardon e Pierce, 1981a). As células B, mediante estímulos
próprios, diferenciam-se em plasmócitos, os quais secretam γ-globulinas (Waner e
Harrus, 2013). A intensa plasmocitose, verificada durante a infeção por Ehrlichia, é
consistente com a hipergamaglobulinemia, uma alteração frequente em cães na fase
aguda da doença (Hildebrandt et al., 1973). A razão exata para a excessiva quantidade
de plasmócitos, em cães com erliquiose, é desconhecida. No entanto, parece haver uma
resposta exagerada por parte do sistema imunitário (células B) à infeção (Waner e
Harrus, 2013).
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Relativamente à funcionalidade hepática, são frequentemente detetados aumentos na
atividade das enzimas alanina aminotransferase (ALT) e fosfatase alcalina (ALP) em
animais infetados por E. canis (Harrus e Waner, 2011).
Na fase inicial da doença a medula óssea
apresenta-se hiperplásica, refletindo a abundância
de plasmócitos (Maxie e Jubb, 2007). Durante
esta fase (aguda), verifica-se também um
aumento do número de megacariócitos neste
órgão (Figura 7), indicando a presença de
trombocitopoiese

ativa,

como

resposta

à

Figura 7 - Medula óssea de cão na fase
da EMC. Visíveis diversos
megacariócitos. Ampliação de 100x (fonte:
Mylonakis, et al., 2010b).

trombocitopenia periférica (Reardon e Pierce, aguda
1981b). Já na fase crónica os cães exibem uma

diminuição marcada de ambas as populações de células, mieloides e eritroides (Figura
8), com abundantes plasmócitos e raros megacariócitos (Hildebrandt et al., 1973).

Figura 8 - Medula óssea canina hipocelular devido a EMC crónica (à esquerda - ampliação de
100x), sendo visíveis maioritariamente, adipócitos e plasmócitos (à direita - ampliação de 400x)
(fonte: Mylonakis, et al., 2010b).

Deverão ser expectados sinais neurológicos, caso se verifique a ocorrência de
meningite e/ou hemorragia das meninges (Frank e Breitschwerdt, 1999). As
manifestações neurológicas estão descritas num terço dos casos de EMC (Greene et al.,
1985). As alterações neuropatológicas, associadas à doença, incluem acumulação
perivascular de células plasmáticas, nas meninges ou parênquima cerebral (Hildebrandt
et al., 1973; Summers et al., 1995). O exame histológico de cães infetados, que
apresentavam a forma crónica de EMC, revelou a presença de plasmocitose das
meninges em 96%, em que a maioria das células de infiltração eram plasmócitos, com
presença de alguns linfócitos (Waner e Harrus, 2013).
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Os sinais neurológicos podem surgir no seguimento de inflamação do sistema
nervoso central (SNC) ou vasculopatias (Harrus et al., 1997a). Os sinais indicativos de
meningite incluem convulsões, estupor, ataxia, disfunção vestibular (central ou
periférica), anisocoria, disfunção cerebelar, tremores e hiperestesia localizada ou
generalizada (Panciera et al., 2001).
Poderá verificar-se a ocorrência de alterações oculares bilaterais, revelando a
natureza sistémica da doença. As lesões oculares ocorrem em praticamente todas as
estruturas do olho e, em alguns casos, estas são a única razão de queixa dos
proprietários (Komnenou et al., 2007). Uveíte bilateral anterior e lesões na retina são
consideradas as manifestações clínicas mais frequentes em cães naturalmente infetados
por Ehrlichia (Massa et al., 2002; Leiva et al., 2005; Komnenou et al., 2007). Outras
lesões, tais como ulceração da córnea, esclerite necrótica, diminuição da produção de
lágrima e celulite orbital foram também diagnosticadas e
constituem patologia frequente (Komnenou et al., 2007).
Poderão ocorrer também alterações na cor ou aspeto
ocular (Figura 9) (Harrus et al., 2012).
A maioria dos cães infetados por E. canis
desenvolve hipergamagobulinemia, que é, na maioria
dos

casos,

policlonal.

Associado

à

hipergamaglobulinemia está o desenvolvimento de Figura 9 - Hemorragia escleral em
cão, devido a infeção por E. canis

hiperviscosidade

sanguínea,

com

sinais

clínicos (fonte: Harrus, et al., 2012).

associados. Estão documentados casos de cegueira aguda devido a hemorragia
subretinal associada a hiperviscosidade (Figura 10), secundária a EMC (Hoskins et al.,
1983; Harrus et al., 1998a).
A ocorrência de hemorragias macro e microscópicas ao
nível do coração foi documentada em 84% de casos de
EMC

(Hildebrandt

et

al.,

1973).

As

alterações

hemostáticas que ocorrem no coração poderão prejudicar a
função cardíaca.
Estudos recentes referem que há um risco aumentado
de lesão cardíaca em animais na fase aguda da erliquiose Figura 10 - Destacamento e
hemorragia retinal, secundário a
num cão com
cegueira aguda (fonte: Harrus,
et al., 2012).

(Waner e Harrus, 2013). A anemia que advém da doença, erliquiose,
assim como a sua severidade, poderão contribuir também
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para a fisiopatologia do miocárdio (Diniz et al., 2008).
Há evidências que apontam para a ocorrência de pneumonia intersticial durante a
fase aguda da doença, como resultado da infeção experimental por E. canis. As artérias
e veias de pequeno e médio calibre sofrem acumulações focais de linfócitos e
macrófagos (Reardon e Pierce, 1981a). Os dados clínicos incluem radiopacidade
intersticial pulmonar, variando de um padrão linear suave a uma infiltração intersticial
marcada com opacidade peribronquial (Harrus et al., 2012).
Quando avaliados histologicamente, 98% dos cães naturalmente infetados por E.
canis demonstraram a presença de infiltrados de plasmócitos em torno das veias e
artérias, na junção córtico-medular (Hildebrandt et al., 1973). A plasmocitose
intersticial renal verificada nos cães infetados pode ser responsável pela proteinúria
presente em alguns casos (Harrus et al., 2012). A ocorrência de glomerulonefrite em
cães com EMC é rara (Reardon e Pierce, 1981a). Há ainda estudos que referem a forma
crónica da erliquiose como uma possível causa de amiloidose renal, devido à ocorrência
de deposição de substância amiloide A (Luckschander et al., 2003).
As alterações nos parâmetros hematológicos são o resultado de processos
inflamatórios e imunitários (Harrus et al., 2012). A trombocitopenia é a alteração
hematológica mais comum de cães infetados por E. canis e pode ocorrer em todas as
fases da doença (Waner et al., 1995; Harrus et al., 1996c; Harrus et al., 1999).
Geralmente, os cães infetados exibem petéquias ou equimoses (Figura 11), ou ambas,
assim como epistaxis (Figura 12) (Harrus et al., 2012).

Figura 11 - Petéquias na mucosa oral (à esquerda) e abdómen ventral (à direita), devido
a infeção por E. canis (fonte: Harrus, et al., 2012).

Estas hemorragias petequiais e equimoses surgem nas superfícies serosa e mucosa
da maioria dos órgãos, incluindo a cavidade nasal, pulmão, rim, bexiga, trato
gastrointestinal e tecido subcutâneo (Harrus et al., 2012).
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A capacidade de adesão das plaquetas mostrou
estar reduzida em cães que apresentavam a forma
aguda da doença (Lovering et al., 1980). Na forma
crónica, a diminuição da produção de plaquetas,
devido a hipoplasia medular, parece estar na origem
da trombocitopenia verificada (Woody e Hoskins,
1991). Enquanto os títulos de anticorpos (IgG antiEhrlichia) podem persistir elevados durante meses a
anos após tratamento (Perille e Matus, 1991), a Figura 12 - Cão com epistaxis, devido
a infeção por E. canis (fonte: Harrus, et

trombocitopenia persistente é sugestiva de uma al., 2012).
infeção ativa (Gaunt et al., 1996; Eddlestone et al.,
2007).

Por ser uma doença cujo agente é transmitido por R. sanguineus, o quadro clínico
poderá complicar-se através da ocorrência de co-infeções com outros agentes
patogénicos, como Babesia canis e Hepatozoon canis, transmitidos pelo mesmo vetor
(Gal et al., 2007; Otranto et al., 2010; Ramos et al., 2010).
A hiperproteinemia resulta de níveis elevados de globulinas, não havendo no
entanto, correlação direta entre os níveis de globulinas séricas e os anticorpos anti-E.
canis. A baixa correlação entre estes dois parâmetros e a gamopatia policlonal,
verificada na maioria dos cães infetados, sugere que E. canis induz a produção de
anticorpos não específicos e que os anticorpos anti-E. canis não são a principal fonte de
gamaglobulinas a contribuir para a hipergamaglobulinemia (Harrus et al., 1999). As
concentrações de gamaglobulinas aumentam durante a fase aguda e persistem durante as
fases subclínica e crónica (Ristic e Holland, 1993). No entanto, em cães pancitopénicos
poderá verificar-se a diminuição da fração gamaglobulina, que indica um estádio
avançado da doença, sendo consequência de hipoplasia da medula óssea. Esta situação
contribui para que estes animais estejam mais suscetíveis a infeções secundárias (Harrus
et al., 1996a). Alguns cães, no entanto, poderão desenvolver uma gamopatia
monoclonal (Harrus et al., 1998a).
A hipoalbuminemia pode ser considerada uma consequência da perda periférica de
albumina para fluídos inflamatórios de edema, como resultado de um aumento da
permeabilidade vascular (Woody e Hoskins, 1991), das perdas de sangue, da
diminuição da produção de proteínas devido a doença hepática concorrente (Reardon e
Pierce, 1981a), da proteinúria ou da anorexia por diminuição da ingestão proteica
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(Harrus et al., 1996a). Como a síntese de albumina é regulada pela pressão oncótica
(Rothschild et al., 1984), a diminuição das concentrações de albumina poderá também
dever-se a um mecanismo compensatório para estados de hiperglobulinemia, mantendo,
desta forma, a pressão oncótica e prevenindo o aumento de viscosidade do sangue
(Woody e Hoskins, 1991). Leucopenia severa, anemia severa, hipocalemia e tempo de
tromboplastina parcial ativada (aPTT) prolongado são indicadores de prognóstico
desfavorável, antecipando a morte dos animais infetados. (Shipov et al., 2008).

2.1.6. Diagnóstico
O diagnóstico de erliquiose é normalmente baseado numa combinação de dados que
envolve a anamnese (se animal vive numa zona endémica, historial de viagens,
infestação por carraças, etc.), exame físico, alterações bioquímicas e hematológicas,
análise de esfregaços sanguíneos e resultados de testes serológicos e moleculares. As
co-infeções que possam ocorrer deverão ser sempre investigadas (Harrus et al., 2012).
2.1.6.1. Avaliação citológica
O diagnóstico da infeção pode ser realizado recorrendo à demonstração das mórulas
no interior de monócitos, em esfregaços sanguíneos (Figura 13), ou no interior de
macrófagos, em aspirados de baço, pulmão ou linfonodos.
Esta técnica revela-se difícil na visualização das mórulas,
mesmo na medula óssea, onde os efeitos da forma crónica
são severos (Mylonakis et al., 2004). No entanto, esta
técnica pode ser otimizada através da realização de
esfregaços da camada leucocitária (“buffy-coat”) ou
esfregaços de sangue periférico. As mórulas podem ainda Figura 13 - Mórula de E. canis
ser observadas, no fluído sinovial, ou, raramente, no (seta) no citoplasma de um
liquido cefalorraquidiano (Harrus et al., 2012). Ainda

monócito (adaptado de: Harvey,
2011).

assim, quando presente a fase subclínica, a avaliação citológica mostra ser um método
pouco sensível no diagnóstico da infeção, provavelmente devido ao reduzido número de
organismos presente no animal infetado (Harrus et al., 1998b).
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2.1.6.2. Métodos serológicos
O diagnóstico de erliquiose é realizado mais frequentemente recorrendo a métodos
serológicos, que poderão ser efetuados através das técnicas quantitativas de
imunofluorescência indireta (IFAT – “indirect fluorescence antibody test”) e ensaio
imunoenzimático (ELISA – “enzyme-linked immunosorbent assay”), e testes rápidos
imunocromatográficos (qualitativos) ou da imunodeteção (WB – “western bloting”)
(Sykes, 2009a).
O método IFAT é o mais utilizado no diagnóstico de erliquiose, sendo mesmo
considerado o teste serológico de eleição, para indicar a exposição a E. canis. No
entanto, as infeções por outras espécies de Ehrlichia e, por vezes, de Anaplasma
poderão também provocar resultados positivos (falsos positivos) (Harrus et al., 2012). A
suspeita da presença de infeção ou exposição a E. canis surge quando são detetados
títulos séricos de IgG anti-E.canis, iguais ou superiores a 40 ou acima de 80,
dependendo dos laboratórios (Harrus et al., 2012). A interpretação dos resultados deverá
ter em conta a história clínica, sinais clínicos e alterações dos parâmetros laboratoriais.
Recorrendo-se a esta técnica, poderão ser detetados anticorpos entre os dias 7 e 28 logo
após infeção (Sykes, 2009a).
A ELISA tornou-se popular na deteção de anticorpos anti-E.canis, através da
utilização de um único ou de múltiplos antigénios. Esta técnica pode ser utilizada, com
eficácia, em todas as fases da doença, mas a sua utilização em cães que apresentam a
fase subclínica da infeção é essencial na confirmação de EMC. Durante esta fase há
ausência de sinais clínicos e as
alterações hematológicas são ligeiras,
no entanto, os níveis de anticorpos
para E.canis estão, frequentemente,
elevados. Caso os anticorpos estejam
presentes,

a

ligação

antigénio-

anticorpo resulta em coloração, que é
Figura 14 - Teste ImmunoComb® desenvolvido para

tanto mais intensa quanto mais elevado deteção de anticorpos contra E. canis. Os pontos com
o nível de anticorpos na amostra. O cor representam diferentes concentrações de anticorpos
séricos. O ponto mais acima representa o controlo

“kit” mais utilizado, ImmunoComb® positivo de IFAT titulado a 1:80. Os números 4, 8 e 12
correspondem a cães que não apresentam níveis

(Figura 14), é em forma de pente, com detetáveis de anticorpos para E. canis. O número 9
corresponde a um cão com o nível mais elevado de

a possibilidade de testar 12 amostras anticorpos (fonte: Waner, et al., 2000b).
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de uma só vez (Waner, et al., 2000b). Estes “kits” têm a vantagem de ser relativamente
baratos e fornecerem provas da exposição a E. canis, o que auxilia num diagnóstico
precoce, com necessidade mínima de equipamento e pessoal. O clínico ou utilizador
deste teste deverá estar ciente de que poderão ocorrer resultados falsos positivos, como
consequência de reações cruzadas (Harrus et al., 2012).
Os testes rápidos de imunocromatografia, utilizados na deteção de anticorpos para
E. canis, apresentam uma elevada especificidade (100%) e sensibilidade (96,2%) para
detetar exposição ao agente (Lanza-Perea et al., 2009), mesmo em cães aparentemente
saudáveis.
O método de WB permite detetar e diferenciar proteínas específicas recorrendo a
eletroforese em gel. Este método, juntamente com a PCR, tem sido utilizado na
caracterização e distinção de infeções provocadas por diferentes organismos capazes de
causar erliquiose, anaplasmose ou neorriquetsiose e tem o potencial de resolver dilemas
que incluem as reações cruzadas. No entanto, esta técnica não é muito utilizada devido
ao seu elevado custo, maior consumo de tempo e necessidade de tecnologias mais
avançadas.
2.1.6.3. Métodos moleculares
A PCR revelou ser um método sensível na deteção de infeções experimentais
por E. canis em cães (McBride et al., 1996), geralmente entre os dias 4-10 pós-infeção e
antes de ocorrer seroconversão. A sensibilidade em infeções naturais não é bem
conhecida. No entanto, a sensibilidade da PCR a partir de amostras de sangue não é
suficientemente elevada para recomendá-la como único teste de diagnóstico na
erliquiose e, como tal, deverá ser utilizado juntamente com métodos de deteção de
anticorpos (Harrus et al., 2012). A PCR a partir de aspirados de baço pode ser
considerada uma alternativa à PCR de sangue, por apresentar sensibilidade superior
(Harrus et al., 2004). Poderão ser obtidos resultados falsos negativos com este método,
explicados pela dificuldade na extração do ADN do organismo, problemas inerentes à
técnica ou seleção inapropriada da amostra. Resultados falsos positivos também podem
ocorrer, e as principais razões incluem a amplificação não específica e a contaminação
da amostra, durante a manipulação ou durante o teste (Harrus et al., 2012). Uma correta
seleção do tecido ou fluido corporal é importante para a obtenção de um diagnóstico
positivo. Foi sugerido que a melhor fonte de ADN para realização de PCR, no
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diagnóstico de estados de portador, durante a fase subclínica da erliquiose, são os
aspirados de baço (Harrus et al., 1999).

2.1.7. Tratamento
O tratamento da infeção por E. canis baseia-se na administração de fármacos
antibacterianos e terapia de suporte. Enquanto os cães que apresentam as fases aguda e
subclínica podem ser tratados com sucesso (Harrus et al., 2012), os que se apresentam
na fase crónica não respondem geralmente ao tratamento, devido às alterações
decorrentes da doença multisistémica e mielodepressão severa (Shipov et al., 2008).
2.1.7.1. Doxiciclina
A doxiciclina é considerada o fármaco de eleição para o tratamento da EMC, apesar
de a tetraciclina propriamente dita e a oxitetraciclina terem sido usadas inicialmente e
ainda serem eficazes. A doxiciclina é uma tetraciclina semi-sintética lipossolúvel que é
rapidamente absorvida, atingindo elevadas concentrações sanguíneas, tissulares e
intracelulares. Dado que os organismos de Ehrlichia poderão persistir no interior das
células, a penetração intracelular deste fármaco é essencial para se eliminar a infeção. A
doxiciclina possui ainda as vantagens de ter um tempo de semi-vida e penetração no
SNC maiores quando comparada com a tetraciclina ou oxitetraciclina (Harrus et al.,
2012). A dose mínima recomendada é de 10 mg/kg, uma vez por dia durante 28 dias,
por via oral (PO), preferencialmente, ou, como alternativa, pela via intravenosa (IV)
(Neer et al., 2002). A melhoria clínica ocorre, geralmente, 24 a 48 horas, após o início
da terapia. A contagem de plaquetas começa também a aumentar durante este período e
atinge os valores de referência, geralmente, 10 a 14 dias após o tratamento. No entanto,
a recuperação clínica não corresponde a um estado de imunidade permanente, pelo que
os cães podem desenvolver novas infeções com E. canis, após um tratamento eficaz
(Harrus et al., 2012).
2.1.7.2. Cloranfenicol
O cloranfenicol é um fármaco bacteriostático, que atua por inibição da síntese
proteica bacteriana e é eficaz contra bactérias Gram-positivas, Gram-negativas,
anaeróbias obrigatórias e riquétsias (Ramsey, 2011).
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A administração de cloranfenicol encontra-se recomendada para cachorros com
menos de 5 meses, de modo a evitar a descoloração amarela dos dentes em erupção
provocada pelas tetraciclinas. No entanto, a doxiciclina, como tetraciclina lipossolúvel,
tem menos probabilidade do que as tetraciclinas iónicas de produzir este efeito (Harrus
et al., 2012). O cloranfenicol deve ser utilizado em cães que têm infeções persistentes,
apesar de terem recebido tratamento com tetraciclina (Greene, 1990). No entanto,
devido aos riscos de saúde pública associados ao cloranfenicol, e por o fármaco
interferir com a síntese do grupo heme e provocar depressão medular, a sua
administração em cães anémicos ou com pancitopenia deve ser evitada, sempre que
possível (Harrus et al., 2012).
2.1.7.3. Dipropionato de Imidocarb
O dipropionato de imidocarb, um fármaco antiprotozoários, pode ser utilizado para
o tratamento de infeções por E. canis (Matthewman et al., 1994). Como há
possibilidade de ocorrer coinfeção com B. canis e/ou organismos de Hepatozoon canis
este fármaco poderá ser utilizado em conjunto com as tetraciclinas, nesses casos (Harrus
et al., 2012).
2.1.7.4. Corticosteroides
O tratamento a curto prazo (2-7 dias), com doses baixas de corticosteroides
imunossupressores (1-2 mg/kg de prednisolona, PO) pode ser benéfico no início do
período de tratamento, quando está presente trombocitopenia grave, passível de pôr em
risco a vida do animal (Harrus et al., 2012). Nesta situação, os corticosteroides não
devem ser excluídos do plano de tratamento, no sentido em que as várias causas
primárias de trombocitopenia estão associadas a mecanismos imunomediados (Harrus et
al., 1996b; Harrus et al., 1996c; Waner et al., 2000a).
2.1.7.5. Tratamento de suporte
Além do tratamento antibacteriano, a terapia de suporte com fluidos, para corrigir a
desidratação, ou transfusões sanguíneas, podem ser justificadas caso o animal apresente
anemia grave (Harrus et al., 2012). As transfusões de sangue não irão aumentar
significativamente o número de plaquetas. No entanto, numa situação de urgência, pode
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ser necessário recorrer ao plasma rico em plaquetas (Sanchez-Luceros et al., 2010;
Hermo et al., 2011).
2.1.7.6. Monitorização do tratamento
A monitorização da resposta ao tratamento é importante, uma vez que E. canis tem o
potencial de causar uma infeção persistente que pode ter a duração de meses ou anos, e
alguns cães podem desenvolver a forma crónica da doença (Harrus et al., 1998c).
A resolução da trombocitopenia deverá ocorrer entre 10 a 14 dias após o tratamento.
No entanto, uma vez que é possível a recorrência da infeção, após a interrupção do
tratamento, os níveis de plaquetas devem ser avaliados, pelo menos, 1 a 3 meses após o
tratamento ter sido descontinuado. As alterações nas proteínas séricas, provocadas pela
hiperglobulinemia, podem levar até 12 meses para serem resolvidas (Harrus et al.,
2012).
Alguns cães apresentam resolução completa dos sinais clínicos e regularização dos
parâmetros laboratoriais, mas mantêm um título de anticorpos persistentemente elevado.
Nesses casos, poderá ser útil proceder à realização de PCR, através da utilização de
aspirados de baço. A quantificação molecular de ADN de E. canis por PCR é um meio
sensível para se averiguar da eventual eliminação do agente (Baneth et al., 2009).

2.1.8. Prevenção
Não foi ainda desenvolvida nenhuma vacina eficaz para a EMC (Harrus et al.,
1999). O desenvolvimento de uma vacina recombinante torna-se difícil, devido à
variação antigénica que existe entre as estirpes, encontradas nas diferentes regiões
geográficas onde a doença existe (Hegarty et al., 1997).
Deste modo, o controlo rigoroso das carraças continua a ser a medida preventiva
mais eficaz contra a infeção por E. canis, através do uso convencional de acaricidas de
aplicação tópica (Harrus et al., 1999). Foi comprovada a elevada eficácia (> 95%) da
associação de imidaclopride (10%) e permetrina (50%) (Advantix®, Bayer) na proteção
dos cães à exposição a E. canis. Para além destes, o fipronil em combinação com (s)metopreno (FrontlinePlus®, Merial) e ainda a combinação destes dois últimos com
amitraz (Certifect®, Merial) estão descritos como eficazes na redução da infestação por
R. sanguineus (Otranto et al., 2008).
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Em cães que habitam em canis, as tetraciclinas revelaram ser uma medida
profilática eficaz contra a infeção inicial ou re-infeção por E. canis, quando
administrada PO numa dose de 6,6 mg/kg/dia. No entanto, o uso indiscriminado destes
fármacos pode, teoricamente, conduzir a resistências (Amyx et al., 1971).
Assim, o controlo da infeção nas áreas endémicas pode ser conseguido através
de programas de controlo rigoroso de carraças (nos cães e instalações), com utilização
de testes serológicos e PCR para identificar cães expostos e infetados, procedendo ao
tratamento destes últimos, com o regime terapêutico das tetraciclinas.
A transmissão de agentes de Ehrlichia spp. pode ocorrer através de transfusões
sanguíneas. Como tal, recomenda-se que todos os produtos sanguíneos utilizados neste
procedimento sejam testados para E. canis. Apenas devem ser usados produtos livres de
anticorpos anti-E. canis ou ADN do parasita (Harrus et al., 2012).
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2.2. Babesiose canina

2.2.1. Etiologia
A babesiose canina integra o grupo das doenças transmitidas por vetores, apresenta
um nível de ocorrência elevado, uma distribuição mundial e é considerada clinicamente
importante (Irwin, 2009). A classificação taxonómica insere os organismos do género
Babesia no filo Apicomplexa (também designado Sporozoa), classe Aconoidasida
(Piroplasmea) e ordem Piroplasmida (Levine, 1971; Levine et al., 1980).
As espécies do género Babesia são muitas vezes referidas como piroplasmas, um
termo coletivo utilizado para designar parasitas protozoários fenotipicamente
semelhantes, que utilizam eritrócitos de mamíferos no seu ciclo de vida (Figura 15). Os
piroplasmas de animais domésticos compreendem
dois géneros principais: Babesia e Theileria, das
famílias Babesiidae e Theileridae, respectivamente
(Irwin, 2009). Os organismos do género Babesia
distinguem-se dos de Theileria pela ausência de
qualquer

fase

pré-eritrocítica

no

hospedeiro

mamífero (Birkenheuer, 2008). Estes parasitas
Apicomplexa infetam uma grande variedade de
animais domésticos e selvagens, e alguns também
podem infetar seres humanos (Solano-Gallego e
Baneth, 2011).

Figura 15 - Organismos de B. canis
(setas) no interior de eritrócitos de cão.
Ampliação de 1000x (fotografia
gentilmente cedida pelo Dr. Pedro
Moreira).

A babesiose bovina representa a mais antiga doença transmitida por carraças
descrita, no final do séc. XIX (Solano-Gallego e Baneth, 2011). Descrições iniciais de
parasitas intraeritrocitários em cães que apresentavam sinais consistentes com babesiose
foram feitas em África em 1896, e o primeiro caso documentado de babesiose canina
ocorreu nos EUA em 1934 (Birkenheuer, 2012). O primeiro registo de babesiose canina
na Europa ocorreu em Itália, em 1895, não muito tempo após a deteção da doença
bovina (Roncalli Amici, 2001).

24

Foram reconhecidas duas formas morfologicamente distintas da fase eritrocítica de
Babesia no hospedeiro canino, o que
conduziu à denominação da forma
maior, medindo cerca de 3-5 μm, como
B. canis, e da menor (1-3 μm) como B.
gibsoni (Figura 16) (Irwin, 2009).
Babesia canis corresponde à grande
babésia mais frequente e apresenta três
subespécies distintas: B. canis vogeli, B.
canis

canis

e

B.

canis

rossi

Figura 16 - (A) Organismos de B. canis, piriformes,
dispostos em pares em cada um dos quatro eritrócitos
de um cachorro com anemia hemolítica; (B) Dois
organismos de B. gibsoni isolados, em dois eritrócitos
de cão (fonte: Harvey, 2011).

(Birkenheuer, 2012). Apesar da sua morfologia idêntica, apresentam diferenças
relativamente a características genéticas, distribuição geográfica, patogenicidade e
especificidade do vetor, pelo que hoje em dia a tendência é para serem consideradas três
espécies distintas: B. vogeli, B. canis e B. rossi (Carret et al., 1999; Solano-Gallego e
Baneth, 2011).

2.2.2. Epidemiologia
A distribuição geográfica das espécies de Babesia é delimitada, em grande parte,
pela distribuição dos seus vetores (Irwin, 2009). No entanto, devido ao movimento de
animais infetados e das carraças vetoras, a dispersão dos piroplasmas tem estado sujeita
a alterações (Birkenheuer, 2012).
A babesiose canina apresenta uma distribuição geográfica mundial. A espécie B.
rossi tem estado, até agora, restrita ao continente africano, enquanto B. canis tem sido
relatada principalmente na Europa. Uma situação interessante ocorre neste continente,
onde várias espécies de Babesia foram descritas (Solano-Gallego e Baneth, 2011).
Estudos moleculares sobre a infeção por Babesia em cães na Europa demonstraram a
infeção por B. canis na Croácia, Polónia (Caccio et al., 2002), Hungria (Foldvari et al.,
2005), Rússia (Rar et al., 2005), Suíça (Porchet et al., 2007), Alemanha (Zahler et al.,
1998), Norte de Portugal (Cardoso et al., 2010b) e Itália (Solano-Gallego et al., 2008).
A infeção com ambas as espécies, B. canis e B. vogeli, foi relatada na Eslovénia (Duh et
al., 2004), França (Caccio et al., 2002), Espanha (Criado-Fornelio et al., 2007), Portugal
(Cardoso et al., 2008) e Albânia (Hamel et al., 2009). Babesia gibsoni apresenta uma
rápida dispersão mundial e está presente em cinco continentes, incluindo a Europa.
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(Birkenheuer et al., 2005; Jefferies et al., 2007). Babesia conradae foi descrita na
Califórnia (Kjemtrup et al., 2006) e Babesia microti-like, também designada Theileria
annae, é endémica na Galiza, Espanha (Camacho, 2006). Esta última foi também
descrita na Croácia (Beck et al., 2009) e no Mississipi (Yeagley et al., 2009), em cães
com infeção subclínica. E, mais recentemente, foi descrita no norte de Portugal (Simões
et al., 2011).
São reconhecidas diferenças na virulência das diferentes espécies/genótipos de
piroplasmas que infetam os cães. Babesia canis é considerada de virulência intermédia
entre B. rossi e B. vogeli, sendo a primeira a mais virulenta e a segunda a menos
patogénica. A virulência de B. gibsoni é variável, sendo por vezes referida como
medianamente virulenta (Birkenheuer, 2008).
Para além dos cães, também os gatos são espécies suscetíveis a Babesia, embora
esta infeção seja mais rara comparativamente à que acomete os cães (Solano-Gallego e
Baneth, 2011). A babesiose felina apresenta-se descrita, principalmente, no Sul de
África, onde a infeção ocorre através da espécie Babesia felis (Figura 17), uma pequena
babésia que provoca anemia e icterícia (Schoeman et al.,
2001; Penzhorn et al., 2004). Foram também descritos,
esporadicamente, outros casos de babesiose felina,
provocados por outras espécies, como Babesia cati,
Babesia canis presentii, B. vogeli, B. canis e Babesia
lengau (Mudaliar et al., 1950; Baneth et al., 2004;
Simking et al., 2010; Vilhena et al.,2013; Bosman et al.,
2013).
O primeiro caso de babesiose humana documentado
surgiu em 1957, na Jugoslávia, tendo sido diagnosticada,
na altura, infeção pela espécie Babesia bovis (Skrabalo e

Figura 17 - Organismos de B.
felis,
isolados,
em
três
eritrócitos,
em
sangue
proveniente
de
um
gato
doméstico da África do Sul
(fonte: Solano-Gallego e Baneth,
2011).

Deanovic, 1957). No entanto, hoje suspeita-se que esta infeção terá sido provocada por
Babesia divergens, já que esta é a espécie responsável pela maioria dos casos ocorridos
no continente europeu e pela dificuldade na obtenção do seu diagnóstico, através da
análise de esfregaços sanguíneos. Posteriormente, foram ainda registados outros casos
de babesiose em humanos, nos EUA e na Europa, a maioria por infeção de indivíduos
eplenectomizados que resultaram frequentemente em morte, como o ocorrido em
Lisboa, Portugal, através da infeção por Babesia divergens (Gorenflot et al., 1998;
Centeno-Lima et al., 2003).
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A babesiose não apresenta predisposição de género. Relativamente à idade, os
cachorros, com idade abaixo dos 2 meses encontram-se protegidos pelos anticorpos
maternos após o nascimento (Camacho et al., 2004). Estudos realizados nos EUA e
Austrália, onde a infeção por B. vogeli é frequente, referem os cães jovens, entre os 2
meses e os 2 anos de idade como os mais suscetíveis à infeção (Irwin e Hutchinson,
1991; Taboada e Lobetti, 2006). Já no sudoeste de França, onde a espécie B. canis é
endémica, os cães com idade acima de 5 anos são os que apresentam maiores níveis de
infeção por esta espécie (Cabannes et al., 2002). No que respeita à predisposição racial,
há raças com maior potencial de infeção para determinadas espécies de Babesia. Cães
da raça Greyhound apresentam maior predisposição para infeção por B. vogeli,
enquanto os cães da raça American Pitbull Terrier apresentam maior predisposição a
infeção por B. gibsoni, provavelmente relacionado com a ocorrência de transmissão
vertical e/ou transmissão sanguínea através de lutas (Birkenheuer e Breitschwerdt,
2004).

2.2.3. Meio de transmissão
O agente etiológico da babesiose é transmitido via vetores ixodídeos, as carraças
(Boozer e Macintire, 2003), embora a transmissão via transfusão sanguínea (Stegeman
et al., 2003) e via placentária (Fukumoto et al., 2005) tenham sido já documentadas em
algumas espécies de Babesia. Para além disso, forte evidência epidemiológica aponta
para a ocorrência de transmissão de B. gibsoni através de mordedura de cão (Matsuu et
al., 2004; Birkenheuer et al., 2005; Jefferies et al., 2007; Yeagley et al., 2009).
A espécie B. canis é transmitida pela carraça Dermacentor reticulatus (Figura 18),
mas há evidências moleculares que apontam R. sanguineus
como um um possível vetor (Cassini et al., 2009). A
incidência da infecção revela-se mais elevada nos meses de
outono e primavera (Birkenheuer, 2012). Prevalências mais
elevadas são encontradas frequentemente em áreas rurais ou
suburbanas, adjacentes a pradarias ou florestas, pois
fornecem

um

habitat

adequado

para

D.

reticulatus

(Bourdoiseau, 2006).

Figura 18 - Fêmea de D.
reticulatus (fonte: Mehlhorn,
2011).

Em Portugal D. reticulatus apresenta uma distribuição a
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nível do Norte e Centro do país, em particular nos distritos de Aveiro, Bragança,
Castelo Branco, Leiria, Lisboa, Porto, Vila Real e Viseu (Santos-Silva et al., 2011).
Os animais são infetados aquando da picada da carraça, em que os esporozoítos de
Babesia são injetados, juntamente com a saliva do ixodídeo, na pele do hospedeiro
(Solano-Gallego e Baneth, 2011). No hospedeiro, os parasitas atingem a corrente
sanguínea, onde se fixam às membranas dos eritrócitos e invadem o seu citoplasma,
reproduzindo-se nestas células. Posteriormente à reprodução podem ainda dividir-se e
provocar a destruição das células parasitadas, com libertação de merozoítos no sangue
(Figura 19), com a possibilidade de invasão de novas
células. As carraças, quando parasitam hospedeiros
infetados, alimentam-se e ingerem os merozoitos. É
no intestino da carraça que ocorre o desenvolvimento
sexual do parasita, com posterior esporogonia nos
tecidos da mesma, atingindo, posteriormente, as suas
glândulas salivares e também os oócitos, através dos
quais ocorre a transmissão (Chauvin et al., 2009).
Em geral, as espécies de Babesia apresentam Figura 19 - Merozoítos de B. canis
(setas). Ampliação de 1000x
transmissão transestádica, persistindo no vetor à livres
(fotografia gentilmente cedida pelo Dr.
medida que este passa por diferentes estádios de Pedro Moreira, HVBV).
desenvolvimento ao longo do seu ciclo de vida; e, em algumas espécies de Babesia,
também transmissão transovárica, através dos ovos das carraças. Deste modo, estes
organismos são transmitidos a diferentes gerações de carraças, sem estas terem,
obrigatoriamente, de se alimentar de um hospedeiro infetado (Taboada e Lobetti, 2006;
Uilenberg, 2006; Chauvin et al., 2009). O ciclo de vida de Babesia spp., no hospedeiro
mamífero, ocorre exclusivamente nos eritrócitos (Uilenberg, 2006; Chauvin et al.,
2009).

2.2.4. Patogenia
A babesiose canina pode variar de um quadro subclínico a grave e mesmo fatal
(Simões et al., 2011). Esta variação está dependente da virulência da espécie ou estirpe
responsável pela infeção (Schetters et al., 1997) e também do grau de suscetibilidade do
hospedeiro, relacionado com a sua idade, estado imunitário e presença de infeção ou
doença concorrente (Brandão et al., 2003; Irwin, 2009). Embora a doença envolva,
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principalmente, a destruição de eritrócitos, pode também resultar em envolvimento
multissistémico (Lobetti e Jacobson, 2001).
A anemia hemolítica e a síndrome de resposta inflamatória sistémica (SIRS –
“systemic inflammatory respose syndrome”) são processos desencadeados em
simultâneo, que conduzem ao desenvolvimento de síndrome de disfunção multiorgânica (MODS – “multiple-organ dysfunction syndrome”) e representam a maioria
dos sinais clínicos observados na babesiose canina e felina (Taboada e Lobetti, 2006).
A anemia hemolítica constitui a manifestação clínica predominante da infeção, é de
natureza multifatorial e induz, no hospedeiro, uma vasta gama de respostas imunitárias
(Ayoob et al., 2010). Uma série de mecanismos estão envolvidos na destruição dos
eritrócitos. Estes incluem a destruição direta destas células, provocada pela replicação
intracelular dos organismos parasitários, a ligação de anticorpos à superfície celular e
ativação do complemento (Adachi et al., 1994, 1995; Carli et al., 2009), produção de
fatores hemolíticos séricos (Onishi et al., 1990), alterações oxidativas e fagocitose
aumentada (Murase et al., 1996; Otsuka et al., 2001, 2002) e produção de esferócitos
com aumento da fragilidade osmótica dos eritrócitos (Makinde e Bobade, 1994). A
presença de anticorpos anti-eritrócitos foi documentada em infeções por B. gibsoni
(Adachi e Makimura, 1992; Adachi et al., 1994) e B. vogeli, mas não em infeções por B.
canis (Carli et al., 2009).
Muitas vezes a trombocitopenia é descrita como única manifestação clínica da
infeção. Esta situação verifica-se devido a mecanismos autoimunes, sequestro esplénico
ou elevado consumo de plaquetas como resposta às alterações hemolíticas ou vasculares
(Solano-Gallego e Baneth, 2011). Os parâmetros de coagulação, por sua vez,
encontram-se dentro dos valores de referência, na maioria dos casos (Taboada e Lobetti,
2006).
A hipoxia tecidular verifica-se como consequência da anemia, choque
hipovolémico, estase vascular, produção endógena excessiva de monóxido de carbono e
diminuição da capacidade da hemoglobina para transportar oxigénio (Taboada e
Lobetti, 2006; Ayoob et al., 2010). O SNC, rins e músculos são os órgãos mais afetados
pela hipoxia resultante da infeção (Jacobson, 2006).
A hipotensão, presente frequentemente em animais com babesiose, verifica-se após
ativação do sistema calicreína, com consequente vasodilatação, produção de proteínas
vasoativas, aumento da permeabilidade capilar, com diminuição do volume
intravascular e disfunção do miocárdio (Lobetti, 2005; Ayoob et al., 2010). Esta
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situação é responsável pelo agravamento da hipoxia tecidular, assim como pelo
sequestro dos parasitas nos capilares sanguíneos (Ayoob et al., 2010).
Podem surgir sinais atípicos ou complicações não relacionadas com a hemólise em
animais infetados pelas espécies B. rossi e B. canis (Birkenheuer, 2012), decorrentes da
profunda resposta inflamatória sistémica induzida por estes organismos (Koster et al.,
2009). Para além disso, foi descrita numa baixa percentagem de cães infetados
presumivelmente por B. canis, o desenvolvimento de MODS (Matijatko et al., 2009).
Esta situação poderá ser consequência das alterações teciduais, resultante da libertação
de citocinas que suportam a inflamação generalizada, com dano adicional em múltiplos
órgãos (Jacobson e Clark, 1994). As complicações desta síndrome incluem a
insuficiência renal aguda (IRA), hepatopatia, hemólise imunomediada, edema
pulmonar, rabdomiólise e disfunção cerebral, envolvendo congestão, hemorragia e/ ou
necrose do tecido (Figura 20), com consequente manifestação neurológica (Lobetti,
2000; Welzl et al., 2001).
O

potencial

envolvimento renal em cães
com babesiose tem sido alvo
de atenção nos últimos anos.
São

considerados

mecanismos
hipoxia,

possíveis Figura 20 - Cérebros de cães que morreram devido a babesiose

envolvidos
a

cerebral. À esquerda, cérebro com congestão generalizada; à

a direita cérebro com áreas focais de necrose (fonte: Lobetti,
nefropatia 2000).

hemoglobinúrica (Figura 21) e a glomerulonefrite (Mathe et al., 2007). A IRA é uma
complicação rara da babesiose e, normalmente, apresenta-se sob a forma de anúria ou
oligúria (Jacobson e Clark, 1994). Uma agressão renal de origem tóxica ou isquémica
pode resultar na degeneração celular e/ou necrose,
com a consequente perda de células renais epiteliais
tubulares para a urina. A lesão isquémica ocorre
quando o fluxo sanguíneo renal é atenuado pela
diminuição da pressão arterial ou vasoconstrição
renal (Wilkes e Mailloux, 1986), ou devido à hipoxia
secundária à anemia resultante da destruição de Figura 21 - Rim de cachorro, à
necrópsia,

evidenciando

o

aspeto

eritrócitos (Hildebrandt, 1981). A diminuição do macroscópico
da
nefropatia
hemoglubinúrica no córtex renal
fluxo sanguíneo renal resulta na redução das (fonte: Shaw e Day, 2005).
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quantidades de oxigénio e substratos metabólicos disponíveis para as células tubulares
com o consequente desenvolvimento de necrose tubular aguda e, posteriormente, IRA
(Brown, 1993).
O baço parece desempenhar um papel importante no controlo da babesiose, e a
esplenectomia revela-se um fator de risco para o desenvolvimento de infeções naturais
provocadas por este organismo (Camacho et al., 2002; Solano-Gallego, 2008; Sikorski
et al., 2010). Evidências desta situação foram descritas num estudo em que cães
esplenectomizados e infetados experimentalmente apresentaram desenvolvimento
rápido da parasitemia e do quadro clínico (Vercammen et al., 1995).

2.2.5. Sinais clínicos
A infeção provocada por Babesia spp. em cães pode apresentar uma evolução
clínica hiperaguda, aguda ou crónica, ou ainda ter um carácter subclínico (Taboada e
Lobetti, 2006).
A doença hiperaguda caracteriza-se por lesão tecidular extensa, apresenta
mortalidade elevada e ocorre com menor frequência. A forma aguda da doença envolve
o desenvolvimento de anemia hemolítica, febre, letargia, anorexia, vómito,
trombocitopenia, esplenomegalia e linfadenomegalia (Irwin e Hutchinson, 1991). A
evolução crónica da infeção pode envolver pirexia intermitente, anorexia parcial, perda
da condição corporal e linfadenopatia; no entanto, está ainda pouco descrita. Nas
infeções subclínicas, por sua vez, os animais infetados não manifestam sinais clínicos;
contudo, situações que envolvam stresse ou a implementação de tratamentos com
corticosteroides, podem desencadear a doença (Taboada e Lobetti, 2006; Ayoob et al.,
2010).
A babesiose também pode ser classificada de acordo com o grau de envolvimento
sistémico, que está diretamente relacionado com intensidade da parasitemia e da
hemólise. Na classificação actual, a babesiose é dividida em duas categorias, “não
complicada” e "complicada" (Jacobson, 2006). Os animais com babesiose nãocomplicada apresentam sinais clínicos típicos, sobretudo relacionados com a hemólise
aguda, como febre, anorexia, depressão, mucosas pálidas, esplenomegalia,

pulsos

fortes/hipercinéticos, taquicardia e taquipneia (Irwin, 2005; Ruiz de Gopegui et al.,
2007). Esta forma pode ainda ser classificada como ligeira, moderada ou grave, de
acordo com a gravidade da anemia, em que os casos graves podem apresentar valores de
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HCT inferiores a 15% (Lobetti, 1998; Taboada
e Lobetti, 2006). A babesiose complicada está
relacionada com manifestações clínicas não
associadas diretamente à anemia hemolítica e
envolve o desenvolvimento de IRA, disfunção
do SNC, coagulopatia, icterícia (Figura 22) e
hepatopatia, pancreatite aguda, AHIM (anemia
hemolítica

immunomediada),

pulmonar,

hemoconcentração

edema
Figura 22 - Mucosas ictéricas em cão com

e

choque babesiose complicada (fotografia gentilmente
(Lobetti, 1998; Jacobson, 2006; Taboada e cedida pelo Dr. Artur Alves, HVBV).
Lobetti, 2006; Ayoob et al., 2010). Podem ainda ocorrer complicações mais raras, como
alterações gastrointestinais, rabdomiólise, mialgias, alterações oculares, sinais do trato
respiratório superior, alterações cardíacas, necrose das extremidades e acumulação de
fluídos (Jacobson e Lobetti, 1996; Lobetti, 1998). Embora este esquema seja pertinente
para infecções causadas por B. rossi e, num menor grau, para B. canis, não é útil para
aquelas causadas por B. gibsoni e B. vogeli. Além disso, esta terminologia pode ser
confusa, uma vez que a chamada babesiose não complicada pode, ainda assim, ser fatal
(Birkenheuer, 2012).
As consequências da lesão renal manifestam-se através da presença de
bilirrubinúria, hemoglobinúria (Figura 23), proteinúria e células do epitélio tubular
renal, detetadas através da análise de urina (Taboada e Lobetti, 2006).
Relativamente aos parâmetros bioquímicos, estes encontram-se, geralmente, dentro
dos valores de referência (Taboada e
Lobetti, 2006). No entanto, poderão registarse

alterações

tecidular,

tais

decorrentes
como

o

da

hipoxia

aumento

das

transaminases hepáticas, ALP, creatininacinase e ureia, hipercalemia, hipercloremia,
hipoglicemia

ou

hiperbilirrubinemia,
hipoalbuminemia

hiperglicemia,
hipoproteinemia,

e

hiperglobulinemia Figura 23 - Urina de cão com babesiose,
evidenciando

hemoglobinúria

(fotografia

(Furlanello et al., 2005; Taboada e Lobetti, gentilmente cedida pelo Dr. Artur Alves,
2006; Ruiz de Gopegui et al., 2007; Solano-

HVBV).

Gallego et al., 2008).
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Numa fase aguda da doença, observada nos primeiros dias após infeção, a anemia é
normocítica, normocrómica e não regenerativa (Birkenheuer, 2012), visto que a
regeneração eritrocitária apenas se torna evidente cerca de 6 dias pós-infeção. No
entanto, à medida que se verifica a progressão da doença, a anemia torna-se macrocítica,
hipocrómica e regenerativa (Birkenheuer, 2012). É de notar que a gravidade da anemia
não é proporcional à gravidade dos sinais clínicos, uma vez que grande parte dos
mecanismos patogénicos relacionam-se com a resposta imunitária do hospedeiro ao
parasita, e não apenas com a destruição directa dos eritrócitos (Furlanello et al., 2005).
Relativamente ao aspeto microscópico dos eritrócitos, estes revelam anisocitose,
poiquilocitose e policromasia (Zygner et al., 2007). As alterações no leucograma são
inconsistentes e podem incluir leucocitose (com ou sem desvio à esquerda), neutrofilia,
neutropenia, linfocitose, eosinofilia ou leucopenia (Omamegbe e Uche, 1985; Irwin e
Hutchinson, 1991).

2.2.6. Diagnóstico
A sensibilidade e especificidade da maioria dos testes de diagnóstico são
desconhecidas. No entanto, todos os métodos disponíveis são susceptíveis de apresentar
resultados falsos positivos e falsos negativos (Birkenheuer et al., 2003; Goo et al.,
2008). Neste sentido, a correcta identificação da infeção deve basear-se na combinação
dos diversos métodos, de maneira a otimizar a sua sensibilidade e especificidade.
A primeira abordagem ao diagnóstico baseia-se na recolha da história clínica do
animal, incluindo a presença de sinais que possam ser indicativos da presença de
infeção, história de viagem para uma zona endémica, exposição ao vetor ou área onde
estes apresentam níveis elevados de ocorrência, realização de transfusão sanguínea
recente e intervenção cirúrgica com realização de esplenectomia (Homer et al., 2000). A
confirmação da infeção é realizada mediante análise de esfregaços sanguíneos,
realização de testes serológicos (IFAT) e amplificação de ADN extraído de sangue ou
tecido, através de métodos moleculares (PCR) (Birkenheuer, 2012).
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2.2.6.1. Avaliação citológica
A análise de esfregaços de sangue periférico, corados com derivados de
Romanowsky, como o corante Giemsa, constitui a técnica de diagnóstico padrão na
deteção destes parasitas intraeritrocitários (Solano-Gallego e Baneth, 2011), para além
de constituir um método simples e de fácil acesso para a maioria dos médicos
veterinários. Embora a visualização microscópica do organismo não permita a
diferenciação e identificação eficaz da espécie ou subespécie, a combinação com a
história, manifestações clínicas e localização geográfica, poderá auxiliar o clínico a
realizar o diagnóstico (Birkenheuer, 2012). Os organismos de B. canis são visíveis no
interior dos eritrócitos (Figura 24), isolados, em paresou conjuntos de 3-8 organismos,
basófilos, piriformes e com uma dimensão de 2,4 µm x 5 µm, aproximadamente (Mas et
al., s/d). Este método revela uma maior
sensibilidade quando estão presentes níveis de
parasitemia moderados a elevados (SolanoGallego e Baneth, 2011) e é relativamente
subjectivo, uma vez que depende da experiência
do clínico que executa a técnica e tempo
dispendido no processo (Homer et al., 2000). Na
fase crónica da infeção a parasitemia é
geralmente baixa e intermitente, o que faz com Figura 24 – Merozoítos de B. canis
(setas) no interior de eritrócitos de cão,
em
esfregaço
sanguíneo
(fotografia gentilmente cedida pelo Dr.
Pedro Moreira, HVBV).

que seja necessário um exame mais cuidadoso visíveis
dos esfregaços, ou mesmo a utilização de

métodos de diagnóstico moleculares (Solano-Gallego e Baneth, 2011). Esfregaços
sanguíneos realizados a partir de amostras de sangue periférico (bordo das orelhas) ou
de amostras centrifugadas, aumentam a sensibilidade da técnica, com a probabilidade de
se obter um maior número de células infetadas. Numa infeção natural, a deteção da
parasitemia ocorre, geralmente, entre o 6º e o 20º dia pós-infeção (Brandão et al., 2003).
2.2.6.2. Métodos moleculares
A técnica de PCR apresenta elevada sensibilidade e especificidade no diagnóstico de
babesiose e revela-se particularmente útil na deteção da infeção de cães que apresentam
baixos níveis de parasitemia. Para além de ser utilizado no diagnóstico, auxilia na
avaliação do sucesso clínico do tratamento e permite diferenciar as espécies de Babesia
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envolvidas (Taboada e Lobetti, 2006). Esta é uma técnica que permite a amplificação
exponencial de uma região específica do ADN, tendo como objetivo a deteção de
material genético do parasita. Resultados falsos negativos podem ocorrer em casos de
babesiose crónica, devido ao nível de parasitemia inferior ao limiar de deteção da reação
de PCR ou devido a estados intermitentes de parasitemia. Nestas situações, é
aconselhável proceder à repetição do teste e/ou utilização da serologia como um meio
alternativo de diagnóstico (Irwin, 2009).
2.2.6.3. Métodos serológicos
Quando há dificuldade na deteção da infeção, especialmente em portadores
crónicos, em que os níveis de parasitemia são muito baixos, a serologia é utilizada como
método complementar, no rastreio de possíveis hospedeiros infetados. A deteção de
anticorpos específicos para Babesia revelou-se útil como um método de deteção indireta
do parasita em infeções patentes ou ocultas com duração suficiente para desencadear
uma adequada resposta humoral (Weiland e Reiter, 1988; Reiter e Weiland, 1989). A
IFAT é o teste serológico mais frequentemente utilizado na deteção de anticorpos antiBabesia (Reiter e Weiland, 1989). A partir da infeção experimental com B. canis, foi
possível verificar que a seroconversão ocorre sete dias após-infeção (Brandão et al.,
2003).

2.2.7. Tratamento
O tratamento da babesiose canina baseia-se na administração de fármacos
antiprotozoários e terapia de suporte, e deverá ter início quando é alcançado um
diagnóstico definitivo ou há elevada suspeita de infeção. A implementação de uma
terapia imunossupressora prolongada ou realização de esplenectomia, antes do
tratamento com antiprotozoários, reduz substancialmente a capacidade do organismo em
eliminar a parasitemia, originando um pior prognóstico (Birkenheuer, 2008). Os animais
infetados geralmente apresentam melhoria clínica em 24-72 horas após início do
tratamento anti-protozoário, embora alguns possam demorar até 7 dias para responder
ao tratamento (Kuttler, 1988). A suscetibilidade aos fármacos varia entre espécies de
Babesia, apresentando as formas pequenas resistência mais provável aos fármacos
convencionais, eficazes para as espécies grandes; sendo as primeiras mais difíceis de
tratar (Solano-Gallego e Baneth, 2011). A monitorização da resposta ao tratamento
deverá consistir na obtenção de, pelo menos, dois testes de PCR negativos com,
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aproximadamente, 30 dias de intervalo entre cada um (Birkenheuer, 2008). Para além
disso deverão ser efetuadas análises sanguíneas completas, de modo a monitorizar a
evolução da anemia e trombocitopenia, a cada 1-3 semanas, dependendo dos sinais
clínicos e alterações bioquímicas presentes. A IFAT não constitui um bom método na
avaliação da regressão da doença, uma vez que os títulos de anticorpos poderão persistir
elevados por meses ou anos (Birkenheuer e Breitschwerdt, 2004).
2.2.7.1. Dipropionato de imidocarb
O dipropionato de imidocarb (Imizol®) é um fármaco anti-protozoário com eficácia
contra B. canis (Birkenheuer, 2012). Quando administrado corretamente, tem a
capacidade de eliminar a infeção e sinais clínicos associados, e apresenta ainda
atividade profilática protetora até 6 semanas após uma única administração
(Vercammen et al., 1997). A dose de administração recomendada é de 6,6 mg/kg via
intramuscular (IM) ou SC, com repetição da dose após 2-3 semanas (Ramsey, 2011).
Podem ocorrer efeitos secundários, relacionados com o efeito anti-colinesterásico do
fármaco, tais como, salivação transitória, lacrimejamento, vómito, diarreia, tremores
musculares, agitação, taquicardia e dispneia (Abdullah et al., 1984). Este fármaco atua
ainda nas infeções provocadas por B. gibsoni, diminuindo a morbilidade e mortalidade;
no entanto, não elimina a infeção (Birkenheuer e Breitschwerdt, 2004).
2.2.7.2. Aceturato de diminazeno
O aceturato de diminazeno é um fármaco anti-protozoário indicado no tratamento da
babesiose, eficaz nas infeções provocadas por B. canis e B. vogeli (Birkenheuer e
Breitschwerdt, 2004). Embora não seja eficaz na eliminação da infeção por B. gibsoni,
reduz a morbilidade e mortalidade das infeções provocadas por esta espécie. A dose
recomendada é de 3 a 5 mg/kg, IM, com repetição em 14 dias; no entanto a capacidade
de eliminação da infeção é incerta (Birkenheuer, 2012). Este fármaco apresenta uma
margem de segurança relativamente pequena, com grandes variações individuais de
farmacocinética, devendo ser utilizado com cuidado (Miller et al., 2005). Os efeitos da
sua toxicidade podem manifestar-se como inflamação e dor no local da injeção, irritação
gastrointestinal e manifestações neurológicas (Birkenheuer, 2012).
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2.2.7.3. Pentamidina
Fármaco antiprotozoário utilizado no tratamento de infeções provocadas por B.
gibsoni e B. canis, a uma dose de 16,5 mg/kg, IM, a cada 24 horas durante 2 dias. Este
fármaco apresenta uma boa absorção sistémica, após administração IM e concentra-se,
principalmente, em órgãos como o fígado, rim e baço. Os efeitos secundários associados
ao tratamento incluem dor no local da administração, hipotensão, vómito, diarreia,
hipoglicemia, diabetes mellitus, hipocalcemia e insuficiência renal (Maddison, 2011).
2.2.7.4. Isetionato de fenamidina
Fármaco alternativo à pentamidina, eficaz no tratamento de infeções provocadas por
B. gibsoni, com redução da morbilidade e mortalidade, e por B. canis (Kuttler, 1988). A
dose recomendada é de 7,5-15 mg/kg, IM ou SC, a cada 24 horas, durante um período
de 1-2 dias. É geralmente bem tolerado pelo organismo do animal, mas alguns podem
manifestar uma reação de hipersensibilidade temporária exibindo sintomas como
salivação, vómito, diarreia e edema facial (Maddison, 2011). Os efeitos secundários
incluem dor no local da administração, hipotensão e taquicardia (Birkenheuer, 2012).
2.2.7.5. Atovaquona e azitromicina
A terapia de combinação destes dois fármacos foi documentada, através de análises
de PCR, como a mais eficaz no tratamento de infeções por B. gibsoni, através de
análises de PCR. O protocolo utilizado baseia-se na administração de atovaquona (13,3
mg/kg, PO, a cada 8 horas) e azitromicina (10 mg/kg, PO, a cada 24 horas) durante um
período de 10 dias. Uma vez que atovaquona é um fármaco lipossolúvel é imperativo
ser administrada juntamente com uma refeição rica em gorduras, de modo a promover a
sua absorção intestinal (Birkenheuer, 2012). Os efeitos adversos incluem náuseas,
vómito, diarreia, hipoglicemia, anemia e neutropenia (Maddison, 2011).
2.2.7.6. Azul de tripano
O azul de tripano é um corante que se incorpora na membrana celular dos
eritrócitos, impedindo a entrada do parasita nestas células (Jacobson et al., 2000). Este
fármaco suprime a parasitemia e alivia os sinais clínicos, no entanto, não tem
capacidade de eliminação da infeção e ainda resulta em coloração azulada dos tecidos e
plasma, choque, se administrado rapidamente e periflebite (Lobetti, 2000; Birkenheuer,
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2012). É utilizado, muitas vezes, juntamente com o diminazeno ou imidocarb, como
tentativa de eliminação da infeção (Lobetti, 2000). A dose recomendada é de 10mg/kg,
IV lenta, em solução a 1% (Maddison, 2011).
2.2.7.7. Antibióticos
Uma estratégia de tratamento alternativa envolve a combinação de doxiciclina (5
mg/kg, via oral, a cada 12 horas), clindamicina (25 mg/kg, PO, a cada 12 horas) e
metronidazol (15 mg/kg, PO, a cada 12 horas) e durante um período mínimo de 3 meses
(Birkenheuer, 2012). Esta associação permite a redução da morbilidade e mortalidade
provocadas pela infeção. No entanto, os animais permanecem infetados e a
antibioterapia apenas é recomendada enquanto não é iniciado o tratamento com
antiprotozoários ou quando não haja acesso a estes fármacos (Birkenheuer e
Breitschwerdt, 2004).
O tratamento apenas com clindamicina (25 mg/kg, PO, a cada 12 horas, durante 721 dias) é também recomendado quando os fármacos antiprotozoários não se encontram
disponíveis. Mediante utilização desta dose, é possível verificar a resolução dos sinais
clínicos e da anemia (Birkenheuer, 2012). Para além deste fármaco, foi comprovada a
eficácia da doxiciclina na prevenção e redução da parasitemia em cães, quando tratados
no momento da infeção (Vercammen et al., 1997).
2.2.7.8. Corticosteroides
Uma vez que a anemia e trombocitopenia associadas à babesiose são, muitas vezes,
imunomediadas, a terapia imunossupressora é frequentemente considerada como
adjuvante, principalmente nos casos que não respondem ao tratamento etiológico
(Birkenheuer, 2008). No entanto, o seu uso é controverso e é contraindicada a
administração antes do tratamento com antiprotozoários, uma vez que poderá piorar o
prognóstico. Assim, poderá ser utilizada prednisona a uma dose de 1 mg/kg, a cada 12
horas.
2.2.7.9. Tratamento de manutenção
O tratamento médico da infeção poderá exigir um tratamento de suporte,
incluindo a administração de fluídos IV e transfusões de sangue. Este tratamento de
manutenção deve ser baseado numa avaliação completa e monitorização contínua do
paciente, assim como em análises laboratoriais frequentes (Birkenheuer, 2012).
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As transfusões sanguíneas são, geralmente, indicadas em casos graves em que a
anemia representa um risco para a vida do animal. Os sinais clínicos que indicam a
necessidade de transfusão incluem taquicardia, taquipneia, pulso hipercinético, fraqueza
e colapso. O carácter agudo e a capacidade de regeneração dos eritrócitos também
devem ser tidos em consideração. O HCT é o indicador de anemia mais utilizado. No
entanto, as contagens de eritrócitos e de hemoglobina também podem ser usados.
Geralmente a transfusão é considerada quando o HCT é igual ou inferior a 15% e quase
sempre é indicada quando o HCT é igual ou inferior a 10%. O concentrado de
eritrócitos é o componente de escolha nestes casos (Birkenheuer, 2012).
Muitas vezes é necessária a rehidratação do animal, e a fluidoterapia torna-se
essencial na manutenção do volume sanguíneo, diurese e correção das alterações
electrolíticas e do equilíbrio ácido-base (Ayoob et al., 2010). Para este fim, a utilização
de soluções de reposição à base de cristaloides é preferível (Birkenheuer, 2012).

2.2.8. Prevenção
A prevenção da babesiose canina, como em qualquer doença cujo agente é
transmitido por carraças, é alcançada mediante a eliminação ou redução da exposição ao
vetor. No entanto, esta medida raramente é viável em áreas endémicas, apesar do
controle rigoroso de ectoparasitas (Irwin, 2009). A prevenção dos fatores de risco, assim
como o uso de acaricidas/inseticidas tópicos, resulta em redução das taxas de infeção
(Birkenheuer, 2008), constituindo, desta forma, um importante método de prevenção.
As vacinas contra B. canis estão disponíveis comercialmente em alguns países da
Europa e induzem uma proteção parcial (isto é, redução da gravidade da doença), mas
não impedem a infeção, tendo sido demonstrada eficácia apenas contra a espécie B.
canis (Birkenheuer, 2008).
As transfusões sanguíneas constituem um possível meio de transmissão de
organismos de Babesia, sendo o controlo de doadores de sangue especialmente
importante. Todos os cães, passíveis de serem doadores de sangue devem ser
submetidos a exames serológicos e moleculares frequentes e no período que antecede a
sua entrada num programa de doação de sangue (Birkenheuer, 2012).
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2.3. Micoplasmose

2.3.1. Etiologia
A micoplasmose hemotrópica (antigamente designada de hemobartonelose),
também conhecida como anemia infeciosa felina, é provocada por bactérias do género
Mycoplasma que infetam os eritrócitos, através da
fixação à sua superfície (Giger, 2005) (Figura 25).
Estes organismos apresentam uma dimensão de 0,3
a 0,8 µm e constituem parasitas epieritrocíticos com
capacidade de provocar anemia hemolítica severa
(Sykes, 2010c). Devido a características como o
parasitismo

obrigatório,

tamanho

reduzido,

tropismo para os eritrócitos e transmissão por
artrópodes, estas espécies, incluindo Mycoplasma Figura 25 - Fotomicrografia eletrónica

de eritrócito com dois organismos de M.

haemofelis, eram previamente classificadas como haemofelis (setas) aderidos à sua
riquétsias (ordem Rickettsiales). No entanto, a

superfície (fonte: Tasker, 2010).

recente sequenciação molecular e dados filogenéticos mostraram que estas espécies
apresentam maior semelhança e grau de relação com a família Mycoplasmataceae
(ordem Mycoplasmatales), uma relação assente em determinadas características
fenotípicas dos micoplasmas, tais como tamanho e genoma reduzidos, crescimento
fastidioso e ausência de parede celular (Tasker, 2010). Esta nova classificação conduziu
a uma nova denominação das espécies de Haemobartonella, em que a espécie
Haemobartonella felis adquiriu a designação de Mycoplasma haemofelis (Tasker,
2010).
Análises moleculares permitiram também a descoberta de duas novas espécies
felinas: Candidatus Mycoplasma haemominutum e Candidatus Mycoplasma turicensis.
Um estudo, realizado nos EUA, veio afirmar que ainda outra espécie, semelhante aos
hemoplasmas caninos, era responsável pela infeção de gatos: Candidatus Mycoplasma
haematoparvum-like (Sykes et al., 2007).
Mycoplasma haemofelis é, de entre os micoplasmas felinos, o organismo mais
virulento

e

com

capacidade

de

provocar

anemia

hemolítica

em

gatos

imunocompetentes. Este organismo apresenta pleomorfismo, podendo aparecer sob a
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forma cocoide, de hastes (Figura 26-A), pequenos anéis (Figura 26-B) ou em pequenas
cadeias constituídas por três a seis organismos (Sykes, 2010c).

Figura 26 - Esfregaço sanguíneo onde é visível o pleomorfismo dos organismos
de M. haemofelis: (A) formas cocoides e em haste (adaptado de: Tasker e Lappin,
2002) e (B) em anel (adaptado de: Harvey, 2011).

Nas infeções provocadas por Candidatus Mycoplasma haemominutum e Candidatus
Mycoplasma turicensis não há, geralmente, indução da anemia, a menos que esteja
presente uma doença concorrente (Tasker, 2010). O potencial patogénico de Candidatus
Mycoplasma turicensis não está ainda bem determinado, mas há evidências que
apontam para que poderá ser inferior ao de M. haemofelis e superior ao de Candidatus
Mycoplasma haemominutum (Sykes et al., 2008).

2.3.2. Epidemiologia
As infeções de gatos pelas três espécies de micoplasmas, M. haemofelis, Candidatus
Mycoplasma turicensis e Candidatus M haemominutum estão descritas em todo o
mundo (Sykes, 2010a) mas apesar da infeção levada a cabo por este organismo ser a
principal causa de anemia nos gatos, há ainda escassez de informação relativamente à
sua epidemiologia e à doença clínica que provoca (Tasker e Lappin, 2002).
A maioria dos estudos de prevalência referem o agente Candidatus M
haemominutum como o hemoplasma mais frequentemente encontrado (Tasker, 2010).
Esta maior prevalência, registada a partir de testes de PCR, poderá ser explicada pela
ocorrência de estados de portador a longo prazo, frequentes nesta espécie (Tasker e
Lappin, 2006). A infeção a partir desta espécie apresenta maior incidência em gatos
adultos, enquanto os gatos jovens apresentam maior predisposição para a infeção por M.
haemofelis (Sykes, 2010c).
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Embora menos frequentes a nível mundial, é documentada uma elevada prevalência
de Candidatus M. turicensis na África do Sul (Lobetti e Tasker, 2004) e de M.
haemofelis no Canadá (Kamrani et al., 2008). Um estudo, realizado nos EUA,
documentou a infeção por Candidatus M haematoparvum-like e foi detetada uma baixa
prevalência do mesmo (Sykes et al., 2007). Candidatus M. turicensis foi descrito
também no Reino Unido, Austrália e EUA (Willi et al., 2006b; Sykes et al., 2007;
Sykes et al., 2008). Um estudo realizado em Portugal revelou a infeção de gatos, por
estas quatro espécies, nas regiões norte e centro, tendo sido o agente Candidatus
Mycoplasma haemominutum, o mais frequentemente encontrado (Martinez-Diaz et al.,
2013).
Estes organismos são considerados oportunistas, apenas desencadeando doença
clínica quando estão presentes fatores predisponentes (Giger, 2005).
Assim, os gatos positivos à infeção pelo FIV e vírus da leucemia felina (FeLV –
feline leukemia vírus) apresentam maior predisposição à infeção. Alguns estudos
referem uma associação entre a infeção por retrovírus e a hemoplasmose. Recentemente
foi descrito que gatos infetados com M. haemofelis apresentam uma predisposição seis
vezes superior à infeção pelo vírus da imunodeficiência felina (FIV – feline
immunodeficiency vírus), relativamente a gatos não infetados (Sykes et al., 2008). A
infeção por FIV está frequentemente associada a micoplasmose, uma vez que estes dois
agentes podem ser transmitidos através das lutas entre gatos (dentadas e feridas) ou
ainda devido ao efeito imunossupressor do FIV, que aumenta o risco de infeção
secundária por Mycoplasma (George et al., 2002).
Para além destes fatores está ainda registada uma maior incidência da infeção em
gatos machos, sem raça definida e com acesso ao exterior, possivelmente devido à
maior ocorrência de lutas entre esta população e maior exposição a vetores (Foster,
2000; Tasker e Lappin, 2006).

2.3.3.

Meio de transmissão

A transmissão destes hemoparasitas pode ocorrer de diversas maneiras, tais como
através de contacto social, vetores artrópodes (pulgas), transfusões sanguíneas ou ainda
por transmissão vertical.
A transmissão horizontal, ocorrida através das lutas, é a principal causa de infeção
de gatos com acesso ao exterior (Tasker, 2010). Foi demonstrada a presença de ADN de
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Candidatus M. haemominutum e Candidatus M. turicensis na saliva de gatos infetados
(Willi et al., 2006a; Dean et al., 2008). Apesar da presença destes agentes na saliva, é
mais provável que a transmissão ocorra quando há agressão mútua e o gato atacado é
exposto a sangue infetado (Tasker, 2010).
A pulga do gato, Ctenocephalides felis (Figura 27), representa um possível meio de
transmissão destes agentes (Tasker, 2010). A
deteção de ADN de M. haemofelis e Candidatus
M. haemominutum em pulgas que se alimentaram
de gatos infetados revela a ocorrência de
transmissão de ambos os organismos parasitários
para C. felis durante a ingestão de sangue. Neste
estudo é referida a capacidade das pulgas para Figura 27 - Ctenocephalides felis (fêmea
adulta), com ovos visíveis (setas) no seu

transmitirem os organismos parasitários através da interior (fonte: Foreyt e Foreyt, 2001).
sua atividade hematófaga, mas a ingestão de

pulgas infetadas deverá também ser considerada uma importante via de transmissão
(Woods et al., 2005).
A infeção iatrogénica pode ocorrer, tanto através de transfusões sanguíneas, a partir
de sangue infetado (Willi et al., 2006a), como através do uso de inapropriado de
material hospitalar (ex: instrumentos cirúrgicos) sem limpeza e desinfeção adequadas,
principalmente se está presente grande contaminação de sangue e os procedimentos não
forem espaçados no tempo (Tasker, 2010).
A transmissão vertical ocorre com a passagem dos organismos parasitários da
progenitora para os gatinhos durante a gestação, no nascimento ou através da lactação
(Tasker, 2010).

2.3.4.

Patogenia

A patogenia da micoplasmose pode ser dividida em diferentes etapas, que incluem a
incubação do parasita, parasitemia aguda e recuperação clínica ou estado de portador
(Harvey e Gaskin, 1977). O período de incubação antecede o desenvolvimento de
manifestações clínicas agudas e pode ter a duração de 2-34 dias. A fase aguda, com o
desenvolvimento de anemia e parasitemia, ocorre posteriormente e pode persistir por
18-30 dias (Sykes, 2010c). Durante esta fase são, geralmente, registados elevados níveis
de mortalidade e no caso de infeção por M. haemofelis pode ocorrer parasitemia cíclica,
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com repercussões nos valores de hematócrito e no número de eritrócitos infetados,
calculado mediante esfregaço sanguíneo (Harvey e Gaskin, 1977, 1978; Foley et al.,
1998). Os eritrócitos perdem a sua capacidade de deformação e ativam uma resposta
imunitária, fazendo com que sejam rapidamente sequestrados e fagocitados no baço e
outros órgãos. Os eritrócitos fagocitados poderão libertar os parasitas e entrar
novamente na circulação sanguínea (Giger, 2005). Através da ativação da resposta
imunitária poderá haver a recuperação da doença, e os animais sobreviventes retomam
os valores normais de hematócrito (ou adquirem valores próximos dos de referência) e
os organismos deixam de ser visíveis em esfregaços sanguíneos (Sykes, 2010c). No
entanto, apesar desta recuperação, não se verifica a eliminação por completo da infeção
e estes animais poderão permanecer infetados durante anos (estado de portador), com a
evasão do organismo parasitário ao sistema imunitário do hospedeiro (Harvey e Gaskin,
1977, 1978). Fatores como stresse, gestação, infeção intercorrente ou neoplasia podem
contribuir para o agravamento da doença (Harvey e Gaskin, 1978; Berent et al., 1998).
Este estado de portador é dependente da capacidade do hemoplasma para persistir no
organismo hospedeiro, sendo mais frequente nas infeções por Candidatus M.
haemominutum e menos nas provocadas por M. haemofelis. A esplenectomia tem um
efeito variável na progressão desta doença, tendo sido documentado o agravamento da
infeção em gatos infetados de forma crónica e submetidos a esta intervenção cirúrgica,
embora também tenha sido descrito o aumento de organismos parasitários sem o
desenvolvimento de um quadro de anemia significativo (Harvey e Gaskin, 1978;
Alleman et al., 1999).
A anemia decorrente da infeção resulta, predominantemente, de hemólise
extravascular, que ocorre principalmente no baço e fígado, mas também nos pulmões e
medula óssea (Tasker, 2010). Embora em menor percentagem, verifica-se também a
presença de hemólise intravascular, que ocorre devido à fragilidade osmótica dos
eritrócitos parasitados (Willi et al., 2005).

2.3.5. Sinais Clínicos
Os sinais clínicos associados à infeção dependem da espécie envolvida, estádio da
doença e presença de doença ou infeções concorrentes (Tasker, 2010). Depressão,
inapetência e desidratação constituem os sinais típicos de infeção por M. haemofelis,
sendo que alguns gatos poderão apresentar também perda de peso. As manifestações
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associadas a anemia incluem fraqueza, palidez das membranas mucosas (Figura 28),
taquipneia, taquicardia e, ocasionalmente, síncope
(Sykes, 2010c). A gravidade da anemia depende da fase
da infeção, mas normalmente o HCT apresenta valores
inferiores a 20%, tendo sido reportados valores médios
de 15-18% (VanSteenhouse et al., 1993; Foley et al.,
1998). Outras anomalias, registadas aquando do exame
físico, poderão incluir a presença de sopros cardíacos,
esplenomegalia e icterícia. Alguns gatos poderão ainda Figura 28 - Membranas mucosas
manifestar febre ou hipotermia (Sykes, 2010c).
Em gatos anémicos, infetados por M. haemofelis,

pálidas, em gato anémico com
infeção aguda por M. haemofelis
(fonte: Tasker, 2010).

foi demonstrada a presença de um Teste de Coombs positivo e autoaglutinação em
lâmina, refletindo a presença de anticorpos conectados aos eritrócitos (Tasker et al.,
2009). Esta conexão anticorpo-eritrócito poderá estar na origem da destruição dos
eritrócitos, mediante uma resposta imunomediada. No entanto, na maioria dos animais
infetados, estes complexos aparecem posteriormente ao desenvolvimento da anemia.
Esta situação poderá refletir um problema na sensibilidade de deteção ou ainda o
aparecimento destes complexos como resultado da hemólise induzida pelo parasita
(Tasker, 2010)
A alteração hematológica mais frequentemente verificada é uma anemia
regenerativa, com alterações microscópicas envolvendo anisocitose (Figura 29),
reticulocitose, policromasia, presença de corpos de Howell-Jolly (Figura 30) e, por
vezes, normoblastemia marcada. No entanto,
alguns casos registam a presença de uma
anemia

não-regenerativa,

podendo

ser

explicada pelo tempo insuficiente decorrido
para permitir uma resposta regenerativa ou por
infeções concorrentes com FeLV, embora
tenham sido já documentadas anemias não
regenerativas em gatos FeLV-negativos com
hemoplasmose

(Bobade

et

al.,

1988;

Figura 29 - Esfregaço sanguíneo de gato com

VanSteenhouse et al., 1993). A presença de micoplasmose evidenciando uma marcada
anisocitose (fotografia gentilmente cedida pelo

reticulocitose poderá não se verificar, devido à Dr. Artur Alves, HVBV).
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ocorrência de libertação de eritrócitos pelo baço que provoca um aumento do HCT
(Tasker e Lappin, 2006).
Relativamente à linhagem de células brancas,
os níveis poderão encontrar-se dentro dos valores
de referência, elevados ou diminuídos. Já os
níveis de plaquetas no sangue apresentam valores
inferiores aos de referência (Sykes, 2010c).
Os
apresentar

parâmetros

bioquímicos

alterações,

tais

poderão
como

hiperproteinemia, devido a desidratação ou Figura 30 - Esfregaço sanguíneo com
eritrócitos parasitados por M. haemofelis e

resposta do organismo à fase aguda da doença, presença de corpos de Howell-Jolly (setas)
aumento da enzima hepática ALT, devido a dano (fonte: Tasker e Lappin, 2002).

hepático por hipoxia decorrente da anemia, hiperbilirrubinemia como consequência da
hemólise e azotemia pré-renal (Tasker et al., 2009; Sykes, 2010c).

2.3.6. Diagnóstico
Previamente à utilização da PCR, o diagnóstico da infeção era baseado na
identificação citológica dos organismos no bordo dos eritrócitos, devido a que os
agentes não crescem em meios de cultura laboratoriais (Tasker e Lappin, 2002). Está
documentado que as técnicas que utilizam o corante laranja de acridina e a coloração de
anticorpos por imunofluorescência direta apresentam uma maior sensibilidade na
deteção dos micoplasmas, comparativamente à coloração usual de Romanowsky (Small
e Ristic, 1967; Bobade e Nash, 1987; Berent et al., 1998). No entanto, a utilização
destas técnicas está limitada à existência de um microscópio de fluorescência, com
utilização de luz UV (ultra-violeta) (Tasker e Lappin, 2002).
No entanto, foi já demonstrado que a PCR é um método mais sensível,
comparativamente à observação microscópica de esfregaços sanguíneos, para além de
permitir a distinção entre as espécies de Mycoplasma spp. e quantificação de ADN do
organismo parasitário, presente no sangue do animal infetado (Tasker e Lappin, 2002,
2006).
A resposta ao tratamento é também considerada um método de diagnóstico válido
para um gato que apresente um quadro de anemia (Rosenthal, 2008).
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2.3.6.1. Avaliação citológica
O método de diagnóstico mais utilizado e de fácil acesso é a observação
microscópica de esfregaços sanguíneos. Os organismos encontram-se, tipicamente, no
bordo dos eritrócitos e poderão aparecer isolados, em pares ou ainda em cadeias,
quando a infeção é severa. Ocasionalmente poderão destacar-se dos eritrócitos e
aparecerem livres, sem conexão a estas células (Tasker e Lappin, 2002). Idealmente o
sangue deverá ser colhido antes da realização de qualquer tratamento e o esfregaço
realizado rapidamente após a colheita (Sykes, 2010c). O sangue obtido deverá ser não
coagulado, podendo ser utilizados, para este efeito, anticoagulantes como a heparina e o
EDTA. No entanto, devem ser evitadas elevadas concentrações deste último, na medida
em que estas promovem o destacamento dos organismos parasitários dos eritrócitos
(Alleman et al., 1999).
Resultados falsos positivos ocorrem na sequência do surgimento de artefactos, que
são frequentemente confundidos com os organismos. Estes ocorrem devido a secagem
inadequada ou ainda fixação e precipitação de corante. De modo a ultrapassar esta
situação, é imperativo o uso de corantes novos filtrados. Estes resultados podem ser
corretamente identificados na medida em que a humidade, quando aderida às células,
surge como um artefacto refringente, que aparece com bordos irregulares e sem
coloração, quando os eritrócitos estão focados (Figura 31-A). Os precipitados de corante
aparecem, geralmente, acima do plano de focagem do eritrócito, mais densamente
corados e maiores, relativamente aos organismos de M. haemofelis (Figura 31-B).

Figura 31 - Esfregaços sanguíneos com artefactos: (A) resíduos de água por secagem
inapropriada; (B) precipitados de corante (fonte: Sink e Feldman, 2004).

M. haemofelis deverá também ser diferenciado de outras inclusões eritrocíticas,
como os corpos de Howell-Jolly e corpos de Pappenheimer. Os primeiros consistem em
remanescentes nucleares eritrocíticos e os segundos em acumulações de ferro (Tasker e
Lappin, 2002).
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Resultados falsos negativos também estão associados à utilização desta técnica.
Durante as infeções agudas, com elevados níveis de parasitemia, a eliminação dos
parasitas do sangue pode ocorrer rapidamente com consequente análise citológica
negativa, sendo o baço o principal órgão envolvido na remoção dos organismos a partir
dos eritrócitos parasitados. Gatos esplenectomizados apresentam períodos de
parasitemia mais longos relativamente aos não esplenectomizados (Harvey e Gaskin,
1977; Alleman et al., 1999). Este fenómeno de parasitemia cíclica permite aferir que a
ausência de organismos na visualização de esfregaços sanguíneos, não exclui a presença
de infeção por Mycoplasma spp.. (Tasker e Lappin, 2002).
A citologia revela assim uma baixa sensibilidade no diagnóstico desta infeção,
sendo que o organismo M. haemofelis é identificado em menos de 50% dos casos de
gatos infetados que apresentam infeção aguda. (Tasker e Lappin, 2002; Sykes, 2010c).
Num estudo experimental realizado recentemente, que compara a eficácia da citologia e
do PCR em gatos experimentalmente infetados, a deteção de Mycoplasma spp. foi de
37,5% e 100%, respetivamente (Westfall et al., 2001).
2.3.6.2. Métodos moleculares
A PCR é uma técnica molecular eficaz e sensível no diagnóstico da micoplasmose
(Tasker e Lappin, 2002). Os organismos de M. haemofelis podem ser detetados em
análises de PCR a partir do 8º dia pós-infeção e os animais infetados permanecem
positivos até que seja iniciado o tratamento com antibióticos. Durante este tratamento
tornam-se negativos, mas novamente positivos 3 dias a 5 semanas, após o fim do
tratamento (Berent et al., 1998; Foley et al., 1998).
Este método revela-se eficaz na deteção de gatos que apresentam infeção subclínica,
na medida em que estes apresentam resultados positivos de PCR por, pelo menos, 6
meses após resolução da doença clínica. Assim, é de notar que um resultado positivo de
PCR não terá que cursar, obrigatoriamente, com um estado de doença. Um resultado
positivo de PCR deverá ser interpretado juntamente com a identificação da estirpe
responsável pela infeção, os resultados hematológicos e os sinais clínicos apresentados
(Tasker e Lappin, 2002).
Os animais, numa fase inicial da doença, demonstram um aumento rápido do
número de organismos parasitários no sangue, atingindo o pico por volta das 2-4
semanas pós-infeção (Tasker e Lappin, 2002).
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As amostras sanguíneas, para envio, não deverão ser colhidas durante a
antibioterapia. No entanto, um resultado muito positivo desta amostra poderá indicar
que a terapia não está a ser 100% eficaz (Tasker e Lappin, 2006). Para a realização da
PCR é necessária uma pequena amostra de sangue e o anticoagulante EDTA é,
normalmente, o requerido, uma vez que a heparina inibe a realização da técnica (Tasker,
2010).
2.3.6.3. Auto-aglutinação em lâmina
O teste de aglutinação em lâmina poderá ser realizado como meio complementar de
diagnóstico de patologias com componente imunomediada. Este teste consiste na
deposição de quatro gotas de solução salina normal (0,9%) e uma gota de sangue do
animal suspeito, em EDTA, numa lâmina de microscopia, posteriormente agitada para
mistura das duas soluções. Caso o resultado seja positivo, a aglutinação ocorre poucos
minutos depois da mistura, com a visualização de manchas vermelhas distintas (Figura
32), sendo indicativo da presença de anticorpos
ligados aos eritrócitos. A solução salina é
adicionada de modo a evitar a formação de
“rouleaux”

(sobreposição

organizada

de

eritrócitos), o que pode, por vezes, mascarar a Figura 32 - Teste de autoaglutinação em
positivo, à esquerda. À direita um
aglutinação. Alguns autores sugerem a lâmina
controlo negativo, para comparação (fonte:
utilização de 10 gotas de solução salina para Tasker, 2010).
uma gota de sangue. Mas uma proporção de 4:1 é, geralmente, a adequada (Tasker,
2010).

2.3.6.4. Laranja de acridina e imunofluorescência direta
O laranja de acridina é um corante fluorocromático que se liga, especificamente, aos
ácidos nucleicos dos organismos parasitários. Sob a luz UV, estes organismos aparecem
de coloração laranja brilhante, com um tom de verde amarelo (Tasker e Lappin, 2002).
A imunofluorescência direta é uma técnica que possibilita a visualização de
antigénios mediante utilização de anticorpos marcados com fluorocromo.
Ambas as técnicas podem apresentar resultados falsos positivos (Harvey e Gaskin,
1977).
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2.3.6.5. Métodos serológicos
Os testes serológicos não se encontram disponíveis comercialmente (Tasker e
Lappin, 2002). No entanto, resultados de WB mostraram que alguns dos antigénios de
M. haemofelis são reconhecidos 14 dias pós-infeção (Alleman et al., 1999). E, a partir
da infeção experimental de gatos com duas estirpes deste organismo, foi possível detetar
os anticorpos, mediante utilização da técnica de IFAT, 21 dias pós-infeção (Foley et al.,
1998). Na medida em que os anticorpos podem ser detetados em gatos portadores, com
infeção subclínica, um teste serológico positivo não equivale, necessariamente, à
presença de doença (Tasker e Lappin, 2002).

2.3.7. Tratamento
Quando se trata de dar início ao tratamento, em caso de infeção por Mycoplasma
spp., vários aspetos deverão ser tidos em conta. Primeiramente há que ter em atenção
que a infeção poderá estar presente em gatos portadores aparentemente saudáveis e, em
segundo lugar, ter presente que um tratamento à base de antibióticos não é eficaz na
eliminação total da infeção. Deste modo, a implementação do tratamento médico não
terá como resultado a “clearance” da infeção, mas a redução do número de organismos
parasitários do sangue, proporcionando uma melhoria das manifestações clínicas e
irregularidades hematológicas, incluindo a anemia (Dowers et al., 2002 Tasker et al.,
2004; Tasker et al., 2006a, 2006b). Se a infeção é diagnosticada num gato
aparentemente saudável, o tratamento deverá ser iniciado. O tratamento também é
indicado em casos em que estejam presentes infeções ou doenças concorrentes que
possam exacerbar a doença provocada por estes organismos (por exemplo, um gato
imunodeprimido, infetado com FIV). Nos casos em que se inicie o tratamento, a
monitorização do animal deverá ser realizada de modo a avaliar a resposta ao
tratamento e a eficácia do mesmo (Tasker, 2010).
2.3.7.1. Tetraciclinas
As espécies de Mycoplasma apresentam sensibilidade às tetraciclinas, cujo
mecanismo de ação baseia-se na inibição da síntese proteica nos procariotas (Tasker e
Lappin, 2002). A doxiciclina é a tetraciclina de eleição utilizada no tratamento da
micoplasmose felina. O protocolo deverá consistir na administração diária de uma dose
de 5-10 mg/kg, PO, por 14-28 dias consecutivos, dependendo da resposta ao tratamento,
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avaliada pelo exame clínico e PCR (Tasker e Lappin, 2002, 2006). Estudos comprovam
que a administração diária de doxiciclina a uma dose de 10 mg/kg possui um efeito
emético em alguns gatos e que a administração de uma dose de 5 mg/kg, q12h, é mais
bem tolerada (Tasker, 2010). Foi ainda descrita a associação entre a administração de
doxiciclina oral e o desenvolvimento de estenoses de esófago (Melendez et al., 2000;
McGrotty e Knottenbelt, 2002). De modo a evitar esta situação, a administração deste
fármaco deverá ser acompanhada de pequenas quantidades de comida ou água, de
maneira a auxiliar o encaminhamento do fármaco para o estômago (também indicada a
colocação de manteiga no nariz do gato, para estimulação da deglutição) (Griffin et
al.,2003). Períodos curtos de tratamento, de até 21 dias, não eliminam a infeção mas são
eficazes na resolução da anemia (Tasker e Lappin, 2006). Tratamentos prolongados
poderão ser necessários para que ocorra a eliminação total do parasita (Braddock et al.,
2004).
Outra tetraciclina eficaz no tratamento da micoplasmose é a oxitetraciclina, cujo
protocolo consiste na administração PO numa dose de 22 mg/kg, q8h (Tasker, 2010).
2.3.7.2. Fluoroquinolonas
As fluoroquinolonas também representam uma forma de tratamento eficaz para a
micoplasmose. A administração oral de enrofloxacina é recomendada, por alguns
autores, na dose diária de 10 mg/kg, PO, durante 14 dias, pelo menos (Winter, 1993).
No entanto, doses deste fármaco superiores a 5 mg/kg/dia estão associadas ao
desenvolvimento de degeneração difusa da retina e cegueira aguda nos gatos (Lappin et
al., 2002; Tasker e Lappin, 2006). A administração de uma dose de 2,5 mg/kg, q12h, é a
recomendada e está relacionada com a melhoria do estado clínico em gatos infetados
com M. haemofelis (Sykes, 2010c). O uso deste fármaco, em simultâneo com
doxiciclina, poderá ser vantajoso no tratamento de gatos refratários ao tratamento
médico (Sykes, 2010c).
A marbofloxacina reduz também, o número de organismos de M. hemofelis e
Candidatus M. haemominutum presentes no sangue e resolve as manifestações clínicas,
numa dose diária de 2 mg/kg, PO (Tasker et al., 2006a, 2006b). No entanto, a
eliminação completa da infeção não se verifica, mesmo com tratamento prolongado por
28 dias.
Para além destas duas, foi também relatada a eficácia da pradofloxacina, no
tratamento de infeções provocadas por M. haemofelis, numa dose diária de 5-10 mg/kg,
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PO, durante 14 dias consecutivos, com melhoria dos sinais clínicos e das alterações dos
parâmetros hematológicos e diminuição do número de organismos parasitários (Dowers
et al., 2009; Tasker, 2010).
2.3.7.3. Dipropionato de imidocarb
Apesar de o dipropionato de imidobarb ter demonstrado eficácia em alguns casos de
micoplasmose, ainda não foi provado o seu efeito benéfico nos sinais clínicos ou
alterações hematológicas, resultantes da infeção por M. haemofelis (Lappin et al., 2002;
Woods et al., 2004). No entanto, o tratamento com este fármaco é recomendado nos
casos de micoplasmose crónica, refratários ao tratamento com tetraciclinas e/ou
fluoroquinolonas. A dose recomendada é de 5 mg/kg, duas a quatro injeções a cada 2
semanas, IM (Tasker, 2010).
2.3.7.4. Corticosteroides
Devido ao mecanismo imunomediado envolvido na infeção, o tratamento com
corticosteroides é recomendado. No entanto, como refere S. Tasker, este só deverá ser
utilizado nos casos de anemia severa, nos não responsivos à antibioterapia ou naqueles
em que há a possibilidade de o Mycoplasma não ser a causa subjacente à anemia
(Tasker, 2010). O fármaco mais indicado, nestas situações, é a prednisona a uma dose
de 0,5-1 mg/kg, q12h, com o objetivo de inibição da eritrofagocitose (Sykes, 2010c). O
valor terapêutico desta classe de fármacos não está ainda bem definido, na medida em
que gatos clinicamente doentes e positivos ao teste de Coombs apresentam melhoria do
quadro clínico apenas com a antibioterapia (Tasker e Lappin, 2006).
2.3.7.5. Tratamento de manutenção
A desidratação é uma manifestação muito frequente em gatos que apresentam
doença clínica. A correção da volemia, através da administração de fluídos endovenosos
assume elevada importância, nestes casos. Através do fenómeno de hemoconcentração,
a desidratação poderá ser responsável por mascarar o grau de anemia, pelo que os
parâmetros hematológicos deverão ser avaliados apenas após correção destes valores.
Em gatos que apresentam inapetência é importante a tentativa de alimentação dos
mesmos (por exemplo: oferecer comida aquecida e/ou fornecer a comida à mão). Os
gatos que apresentam anorexia prolongada poderão requerer um tratamento nutricional
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mais agressivo. No entanto, o prolongamento da anorexia é raro, quando há
implementação de tratamento para a micoplasmose (Tasker, 2010).
Os gatos são, geralmente, resistentes à anemia. No entanto, se a anemia for severa
(HCT < 12%) ou se o HCT descer de forma abrupta, a transfusão sanguínea poderá ser
necessária (Tasker e Lappin, 2006). As transfusões sanguíneas em gatos apenas deverão
ser realizadas após realização de tipificação e/ou testes cruzados sanguíneos, quer do
recetor quer do dador, de modo a evitar reações potencialmente fatais (Tasker e Lappin,
2002).
2.3.7.6. Monitorização do tratamento
A avaliação da resposta à antibioterapia, mediante utilização dos testes de PCR,
revela ser eficaz. Durante este tratamento os animais poderão apresentar resultados
negativos de PCR (poderão ser necessários vários dias a semanas para que o nível de
parasitemia desça abaixo dos limites de deteção) (Tasker et al., 2006a, 2006b), e
tornarem-se positivos novamente após término do tratamento.
A obtenção das amostras para PCR deverá ser repetida 1-2 semanas após início do
tratamento, de modo a garantir que este está a ser eficaz na redução do número de
agentes parasitários do sangue. Se é observada eficácia do tratamento, então este deverá
ser continuado até perfazer um total de 8 semanas, idealmente com a obtenção de
amostras de PCR negativas após o seu final (Tasker, 2010).
O objetivo de qualquer protocolo de tratamento para a micoplasmose é a eliminação
da infeção. Resultados negativos repetidos de PCR (realizados, idealmente, duas a três
vezes por mês) indicam uma provável eliminação da infeção. Se não forem obtidos
resultados negativos, após o tratamento, a redução das manifestações clínicas e a
redução do número de agentes parasitários no sangue, poderão indicar a sua eficácia. Se
o animal permanecer portador da infeção, é possível que ocorra o reaparecimento da
doença (Tasker, 2010).

2.3.8. Prevenção
A adoção de medidas de prevenção torna-se de difícil execução, na medida em que a
epidemiologia da doença é ainda pouco conhecida. Procedendo à avaliação do modo de
transmissão e fatores de risco associados, é prudente a eliminação da exposição a
vetores artrópodes hematófagos, com o controlo regular das pulgas, assim como a
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prevenção das lutas e contacto entre gatos de interior e de exterior. Para além disso,
deverão ser testados todos os gatos passíveis de serem dadores de sangue, e excluídos,
destes programas, os que apresentam resultados positivos a PCR de Mycoplasma,
(Tasker e Lappin, 2006).
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3. CASOS CLÍNICOS
Os casos clínicos selecionados baseiam-se na casuística observada e acompanhada
ao longo do estágio no HVBV, no período compreendido entre setembro e janeiro.

3.1. Caso clínico de erliquiose canina

a) Identificação
O Ruca é um canídeo macho inteiro, da raça Pastor Belga, nascido a 9 de junho de
2006. No momento da consulta tinha, aproximadamente, 6 anos e 4 meses.

b) Anamnese
Apresentou-se à consulta no dia 15 de outubro de 2012 com descrição, pelos
proprietários, de alteração na respiração e possível obstrução da narina direita.
O Ruca encontrava-se vacinado contra a raiva (Rabigen®, Virbac) e contra hepatite,
esgana, parvovirose e leptospirose (Canigen®, Virbac). Relativamente a desparasitações
externa e interna, estas não seguiam um protocolo rígido pelos proprietários. O Ruca era
um cão maioritariamente de exterior.
A história clínica do animal incluía um episódio de “hot-spot” (dermatite
piotraumática), ocorrido em setembro de 2011 e devidamente tratado com prednisolona
oral (Lepicortinolo®, Decomed) e aplicação tópica de hidrocortisona (Cortavance®,
Virbac). Os proprietários referiram ainda que no mês de julho de 2012 o Ruca
apresentou epistaxis da narina direita. No entanto, na altura não se deslocaram ao
hospital para o acompanhamento do caso e o animal acabou por apresentar melhoria
espontaneamente, sem qualquer tratamento. Não havia história de corrimentos
purulentos.

c) Exame físico
O exame físico do Ruca encontrava-se normal.

d) Diagnósticos diferenciais
Perante a história clínica e queixas atuais dos proprietários os diagnósticos
diferenciais incluíram, para a epistaxis, a possibilidade de um problema de origem nasal
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(traumático, neoplásico, infecioso, inflamatório, dentário), coagulopatias e distúrbios de
coagulação (associados a deficiências ou anomalias nos fatores de coagulação),
hipertensão e hiperviscosidade. Relativamente à suspeita de obstrução, a lista de
diagnósticos diferenciais incluía a presença de corpo estranho, processo inflamatório,
neoplasias ou trauma.

e) Exames complementares
No sentido de diagnosticar/ descartar os diferentes diagnósticos diferenciais, foram
realizados os seguintes exames:
Colheita de sangue para realização de hemograma, bioquímica sérica, serologia de
Ehrlichia spp. e Leishmania infantum e proteinograma e ainda realização de rinoscopia.
O hemograma revelou a presença de anemia ligeira, macrocítica e normocrómica
(Anexo 1 – Tabela I) e a série branca com ligeira monocitose. A nível dos parâmetros
bioquímicos foi possível detetar uma ligeira diminuição da albumina e aumento das
proteínas totais (Anexo 1 – Tabela II). Os resultados dos exames serológicos indicaram
um nível positivo (6,70) para anticorpos de Ehrlichia (Anexo 1 – Tabela III). O
proteinograma revelou um rácio albumina/globulina diminuído, hipoalbuminemia e
hiperglobulinemia policlonal com aumento das α2-globulinas, β2-globulinas e γglobulinas (Anexo 1 – Tabela IV). Relativamente à rinoscopia foi observada uma ligeira
hiperplasia do tecido linfoide na zona correspondente à nasofaringe.
Caso não se verificasse alterações nos resultados destes exames o Ruca seria
encaminhado para realização de tomografia axial computorizada (TAC).

f) Diagnóstico
A análise dos resultados dos exames complementares permitiu estabelecer um
diagnóstico de erliquiose canina, provocada por Ehrlichia spp..

g) Tratamento e evolução
O Ruca não permaneceu internado, apenas ficando nas instalações do hospital para
colheita de sangue e rinoscopia. Deste modo, após concluídos estes procedimentos, o
animal retornou no mesmo dia a casa, ficando a aguardar os resultados dos exames para
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posterior estabelecimento do plano de tratamento ou, caso fosse necessário, realização
de outros exames complementares.
Após receção dos resultados dos exames, nomeadamente da serologia e
proteinograma, os proprietários foram contactados de modo a ser estabelecido um plano
de tratamento para a erliquiose. Assim, o protocolo de tratamento teve início dia 16 de
outubro e incluiu a administração de doxiciclina (Actidox®, Laboratoires bailleul) a
uma dose de 10 mg/kg, PO, q24h, durante 28 dias consecutivos e famotidina
(Famotidina genérico®, Mylan) à dose de 1 mg/kg, PO, q24h. A reavaliação ficou
marcada para o início do mês seguinte (novembro de 2012), para controlo do
hematócrito e realização de nova serologia para monitorização da resposta ao
tratamento.
No dia 2 de novembro o Ruca retornou ao hospital para nova colheita de sangue, da
qual resultou um valor de micro-hematócrito normal, de 38%, e proteínas totais (PT) 7,5
g/dl. Desta recolha sanguínea resultou ainda um nível positivo (3,12) para anticorpos de
Ehrlichia (Anexo I – Tabela III) na serologia, e um proteinograma sugestivo de
regularização do rácio albumina/globulina e hiperglobulinemia policlonal (Anexo I –
Tabela IV). Perante a análise dos resultados foi mantido o tratamento com doxiciclina
por mais 10 dias, com reavaliação marcada para 18 de novembro.
No dia 21 de novembro o Ruca retornou ao hospital para nova recolha de sangue.
Nesta altura já tinha terminado o protocolo de tratamento instituído, sendo que a última
administração de doxiciclina terá ocorrido por volta do dia 12 de novembro. Com esta
recolha procedeu-se à realização de hemograma, com visível resolução da anemia mas
ligeira linfopenia e eosinofilia (Anexo 1 – Tabela V), bioquímica sérica para
monitorização da albumina e proteínas totais, cujos valores se apresentavam dentro da
normalidade (Anexo 1 – Tabela II), e serologia com apresentação de nível positivo
(5,88) para anticorpos de Ehrlichia (Anexo I – Tabela III). Após análise dos resultados
foi marcada reavaliação para meados de janeiro de 2013.
No dia 13 de janeiro o Ruca compareceu à nova reavaliação, que incluiu novamente
uma colheita de sangue para realização de serologia. Os resultados deste teste revelaram
um nível ainda positivo (3,88) para anticorpos de Ehrlichia, embora mais baixo,
relativamente à última análise (Anexo 1 – Tabela III).
Apesar da finalização do estágio no HVBV no final do mês de janeiro foi possível a
continuação do acompanhamento do caso, com a possibilidade de registo de mais duas
análises serológicas com resultados positivos de anticorpos de Ehrlichia (3,88 e 2,46)
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(Anexo I – Tabela III), com valores mais baixos, relativamente às análises anteriores.
Para além da descida dos níveis de anticorpos, o Ruca apresenta-se saudável, sem
manifestações clínicas e com análises bioquímicas e sanguíneas sem alterações.

3.1.1. Discussão
A EMC, também designada de pancitopenia tropical canina, é provocada por E.
canis, que infeta os monócitos e macrófagos do cão doméstico e outros canídeos
(Skotarczak, 2003; Harrus et al., 2012). Em Portugal, o sul do país regista uma
seroprevalência de anticorpos contra E.canis superior, comparativamente às regiões do
norte e centro (Cardoso et al., 2012).
O Ruca apresentava um risco acrescido de exposição a carraças e outros vetores
artrópodes hematófagos, na medida em que apresentava um estilo de vida
maioritariamente de exterior, e não apresentava um protocolo de desparasitação externa
controlado e rigoroso. A medida de prevenção mais eficaz contra a infeção por E. canis,
é o uso de acaricidas de aplicação tópica, podendo ser utilizadas, para este efeito, as
combinações, de imidaclopride com permetrina e de fipronil com (s)-metropeno e
amitraz (Otranto et al., 2008).
Sendo a erliquiose canina, uma doença de implicações sistémicas, os animais
infetados poderão apresentar uma variedade de sinais clínicos, associados à afeção dos
diferentes sistemas orgânicos (Harrus et al., 2012; Waner e Harrus, 2013). As
manifestações clínicas mais frequentes incluem depressão, letargia, anorexia, perda de
peso e tendência para hemorragias, sendo esta última evidente pela presença de
petéquias, equimoses ou ainda epistaxis (Harrus et al., 2012). O Ruca apresentou-se à
consulta sem manifestações clínicas típicas e apenas com história anterior de epistaxis.
O diagnóstico de erliquiose deverá ser baseado na combinação de dados da
anamnese, sinais clínicos, alterações hematológicas e resultados de testes serológicos
(Harrus et al., 2012). Como tal, perante a informação do não cumprimento de um
protocolo correto de desparasitação, com grande probabilidade de exposição a carraças,
e do episódio de epistaxis ocorrido anteriormente, procedeu-se colheita de sangue para
avaliação dos parâmetros laboratoriais e envio de uma amostra de sangue para
laboratório externo, para deteção de anticorpos de Ehrlichia e Leishmania, mediante
análise de ELISA. A realização da rinoscopia visou a deteção de um possível corpo
estranho, que pudesse justificar as queixas apresentadas pelos proprietários aquando da
58

consulta. A utilização destes meios permitiu uma rápida obtenção do diagnóstico,
através dos resultados positivos de ELISA para anticorpos anti-Ehrlichia. Os resultados
são dados em densidade ótica (DO) que é proporcional à quantidade de anticorpos na
amostra.
As alterações hematológicas na erliquiose variam de acordo com a fase da doença
em que o animal se encontra, sendo a fase aguda caracterizada pela presença de
trombocitopenia, anemia e leucopenia e a fase crónica por pancitopenia, decorrente da
hipoplasia da medula óssea. Já as alterações bioquímicas mais frequentes incluem uma
hiperproteinemia com hiperglobulinemia e hipoalbuminemia e elevação das enzimas
hepáticas ALT e ALP (Harrus et al., 2012). O hemograma do Ruca evidenciava apenas
uma ligeira anemia macrocítica e a bioquímica uma hipoalbuminemia com
hiperproteinemia e valores normais de ALT e ALP. A hiperproteinemia, na erliquiose,
resulta de níveis elevados de globulinas, por produção de anticorpos anti-Ehrlichia e
anticorpos não específicos, sendo, na maioria dos casos, policlonal (Harrus et al., 1999).
Através da realização de um proteinograma, para medição das diferentes frações
proteicas, é possível observar o aumento das γ-globulinas num animal na fase aguda,
com persistência dos valores elevados nas fases subclínica e crónica (Ristic e Holland,
1993). Já nos animais pancitopénicos, a fração das γ-globulinas está geralmente
diminuída, como resultado do estádio avançado da doença (Harrus et al., 1996a). A
diminuição das concentrações de albumina pode dever-se ao mecanismo compensatório,
verificado em estados de hiperglobulinemia, que mantém constante a pressão oncótica e
previne o aumento da viscosidade do sangue (Woody e Hoskins, 1991). O
proteinograma do Ruca revelou uma gamopatia policlonal, com aumento das três
frações de globulinas, e hipoalbuminemia.
A história clínica do Ruca, aliada às alterações hematológicas e bioquímicas
apresentadas, sugere um quadro de erliquiose subclínica. Os cães na fase subclínica são
portadores da infeção e não apresentam manifestações clínicas evidentes, podendo
permanecer nesta fase por meses ou anos, sem que haja o desenvolvimento da fase
crónica (Harrus et al., 1998b; Harrus et al., 1998c). A fase subclínica segue-se à fase
aguda, e pode ocorrer por evolução desta última quando o animal não é submetido a
tratamento (Waner et al., 1997; Harrus et al., 1998c). Ainda nesta fase os parâmetros
hematológicos encontram-se dentro dos valores de referência, podendo apenas ser
registada trombocitopenia (Waner e Harrus, 2013).
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O tratamento da erliquiose baseia-se na administração de fármacos antibacterianos e
terapia de suporte e é indicado, principalmente, nos casos de infeção aguda e subclínica
(Harrus et al., 2012). No caso do Ruca, devido à ausência de manifestações clínicas e ao
facto de o animal encontrar-se aparentemente saudável, não foi necessário o seu
internamento, apenas sendo indicado aos proprietários a administração dos fármacos em
casa, e marcação de reavaliações para monitorização da resposta ao tratamento. Esta
monitorização revela-se importante na medida em que E. canis poderá causar uma
infeção persistente, com duração de meses ou anos, com risco de o animal vir a
desenvolver a forma crónica da doença (Harrus et al., 1998c). O protocolo de
tratamento incluiu a administração de antibiótico e protetor gástrico. O antibiótico
prescrito foi a doxiciclina, a uma dose de 10 mg/kg, PO, q24h e a duração de tratamento
envolveu um período de 28 dias, estando de acordo com a literatura consultada (Neer et
al., 2002). A doxiciclina é o fármaco de eleição no tratamento da erliquiose, atingindo
rapidamente elevadas concentrações sanguíneas e com boa capacidade de penetração
celular, contribuindo, desta maneira, para uma eliminação eficaz da infeção (Harrus et
al., 2012). O protetor gástrico utilizado, foi a famotidina, um anti-histamínico anti-H2,
numa dose de 1 mg/kg, PO, q24h. Este fármaco foi utilizado na prevenção de
manifestações clínicas gastrointestinais, que pudesse advir da administração oral de
doxiciclina. Através das reavaliações, com colheita de sangue para controlo do
hemograma, proteinograma e testes serológicos de ELISA, foi possível verificar uma
boa resposta do Ruca ao tratamento médico. Para além da ausência de sinais clínicos,
foi possível registar a resolução da anemia, sem outras alterações significativas do
hemograma, a regularização do rácio albumina/globulina, com diminuição dos valores
séricos das globulinas e aumento do da albumina e diminuição do índice de anticorpos
anti-Ehrlichia. Apesar da descida dos valores das globulinas, estes mantinham-se acima
do intervalo de referência. Esta situação não é digna de registo, uma vez que as
alterações nas proteínas séricas, provocadas pela hiperglobulinemia, podem durar até 12
meses até resolução clínica (Harrus et al., 2012). Após término do tratamento de 28 dias
com doxiciclina (após o dia 12 de novembro de 2012 e até ao dia 13 de janeiro de
2013), o Ruca continuava a apresentar níveis positivos, embora mais baixos, de
anticorpos anti-Ehrlichia, registando-se uma tendência geral de descida entre a 1ªe 6ª
determinações. Esta situação, relativa à apresentação de níveis positivos de anticorpos,
pode

manter-se

durante

meses

a

anos

após

tratamento,

não

significando

obrigatoriamente a presença de uma infeção ativa. Alguns cães apresentam resolução
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dos sinais clínicos e regularização das alterações hematológicas e, no entanto, mantêm
níveis séricos elevados de anticorpos para E. canis (Perille e Matus, 1991; Bartsch e
Greene, 1996). De modo a confirmar a eliminação do agente, seria aconselhável a
realização de um teste de PCR para deteção/quantificação de ADN de E. canis, no
animal (Baneth et al., 2009).
Perante os resultados apresentados e a resposta positiva do Ruca ao tratamento
instituído, foi aconselhado aos proprietários o controlo rigoroso das carraças, mediante
aplicação mensal de acaricidas tópicos.
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3.2. Caso clínico de babesiose canina

a) Identificação
O Boris é um canídeo macho inteiro, sem raça definida,
nascido a 1 de outubro de 2012. No momento da consulta
tinha, aproximadamente, 3 meses de idade (Figura 33).

b) Anamnese
Apresentou-se à consulta de urgência, no dia 6 de janeiro
de 2012, com história de anorexia há 5 dias.

Figura 33 - Boris no 1º dia de
internamento – 6 de janeiro de
2012 (fotografia gentilmente
cedida pelo Dr. Pedro
Moreira, HVBV).

O Boris não se encontrava vacinado nem desparasitado interna ou externamente.
Foi encontrado na rua, no dia 1 de janeiro de 2012, e vivia, desde essa altura, no
interior da casa dos proprietários. Apresentava, desde o dia em que foi adotado,
anorexia e prostração.

c) Exame físico
A temperatura encontrava-se abaixo do limite
inferior

detetável

pelo

termómetro

(<32ºC),

prostração acentuada e não responsivo a estímulos
externos.

Para

além

da

desidratação

e

do

emagrecimento, apresentava hemoglobinúria. As
membranas mucosas encontravam-se pálidas e
ictéricas (Figura 34) e foi possível observar a Figura 34 - Boris no internamento,
membranas mucosas pálidas e ictéricas
presença de carraças.

– dia 6 de Janeiro de 2012 (fotografia
gentilmente cedida pelo Dr. Pedro
Moreira, HVBV).

d) Diagnósticos diferenciais
Tendo em conta a presença de hemoglobinúria, ponderou-se a presença de doença
do sistema urinário superior ou inferior, coagulopatia, toxicidade, ou por bilirrubinúria,
ou mioglobinúria. A palidez das membranas mucosas indicava a presença de anemia,
redução da perfusão sanguínea periférica por choque. A icterícia registada poderia
revelar origem pré-hepática, por anemia hemolítica, hepática por colestase, necrose,
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infeção, inflamação ou neoplasia ou pós-hepática por oclusão dos ductos biliares. A
hipotermia

presente

conduzia

à

suspeita

de

alteração

cardiovascular,

ou

septicemia/endotoxemia. A observação de ectoparasitas, aliada à localização geográfica
do animal e apresentação de manifestações como hemoglobinúria e palidez das
mucosas, levou à inclusão, nos diagnósticos diferenciais, de possíveis doenças
parasitárias que cursassem com anemia, por destruição dos eritrócitos.

e) Exames complementares
Mediante as hipóteses de diagnósticos diferenciais, procedeu-se à realização de
exames complementares, que se iniciaram com a colheita de sangue para realização de
micro-hematócrito e esfregaço sanguíneo. O orçamento inicial era muito restrito, pelo
que o critério de seleção das provas de diagnóstico a utilizar, numa primeira abordagem,
consistiu na acessibilidade, em termos económicos, e capacidade diminuir a lista de
diagnósticos diferenciais, com a possibilidade de diagnóstico de uma possível doença
infeciosa/parasitária.
No esfregaço foi possível observar a
presença de inclusões piriformes no intraeritrocitárias (Figura 35) compatíveis com
trofozoítos e merozoítos de Babesia spp.. Era
possível observar tanto a presença de dois
organismos por eritrócito, como eritrócitos com
quatro a oito organismos, no seu interior. Para
além disso, a análise dos eritrócitos revelou a
presença

e Figura 35 - Esfregaço sanguíneo do Boris.
poiquilocitose. A análise do micro-hematócrito Os organismos parasitários são visíveis no
(Anexo

de

2

anisocitose,

–

Tabela

VI)

policromasia

revelou

uma

percentagem total de glóbulos vermelhos

interior dos eritrócitos, em pares (seta
pequena) e grupos (seta grande) (fotografia
gentilmente cedida pelo Dr. Pedro Moreira,
HVBV).

abaixo do limite inferior do intervalo de referência (8%) e foi possível observar que o
plasma encontrava-se ictérico.
f) Diagnóstico
Perante a anemia registada, de possível caráter regenerativo, juntamente com a
observação de organismos parasitários, compatíveis Babesia spp. (babésias grandes), foi
estabelecido o diagnóstico de babesiose canina.
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g) Tratamento e evolução
O Boris ficou internado no dia 6 de janeiro de 2012. No internamento, foi preparada
uma jaula com a colocação de mantas e botijas de água quente, de modo a contribuir
para o aumento da sua temperatura corporal e foi dado início a uma transfusão
sanguínea (Figura 36). Esta última baseou-se na administração de um concentrado de
eritrócitos a uma taxa de 10 ml/kg durante quatro horas. Ao longo deste dia, o Boris
apresentou

melhoria

da

hipotermia,

apresentando temperaturas da ordem dos 3637,5 ºC. No entanto, foram

registados

episódios de diarreia e vómitos, para além da
hemoglobinúria. Foi iniciado o protocolo de
tratamento médico para a babesiose, com a
administração de dipropionato de imidocarb
(Imizol®, MSD) numa dose única de 6,6
mg/kg, SC e o corticosteroide sucinato sódico
de metilprednisolona (Solu-Medrol®, Pfizer) a Figura 36 - Boris no internamento a receber
transfusão sanguínea – dia 6 de janeiro de 2012

uma dose única de 2 mg/kg, q12h, IV. Foi (fotografia gentilmente cedida pelo Dr. Pedro
utilizado,

como

anti-emético,

a

Moreira, HVBV).

metoclopramida (Metoclopramida®, Labesfal) a uma dose de 0,5 mg/kg, q12h, SC.
Além do tratamento médico, foi realizada a desparasitação externa com fipronil
(Frontline Spray®, 250ml, Merial), na dosagem de 2 pulverizações por kg de peso.
Após término da transfusão sanguínea, procedeu-se ao início da fluidoterapia com NaCl
0,9% (NaCl 0,9%®, Braun), na taxa de 36 ml/h (duas vezes a taxa de manutenção).
Uma hora após a conclusão da transfusão foi realizado um micro-hematócrito que
revelou uma subida (18%), relativamente ao valor inicialmente registado, encontrandose ainda abaixo do intervalo de referência (Anexo 2 – Tabela VI).
No dia seguinte, 7 de janeiro, o Boris havia já regularizado a sua temperatura
corporal (37,5 ºC), encontrando-se na ordem dos 37,5ºC. No entanto, mantinha as
mucosas ictéricas, os episódios de diarreia e vómito, a falta de apetite, a hemoglobinúria
(Figura 37) e apresentava-se ainda nauseado e com dor à palpação abdominal. Neste dia
realizou-se novamente colheita de sangue, de modo a monitorizar a anemia através de
micro-hematócrito (Anexo 2 – Tabela VI), em que foram obtidos valores normais para
espécie. Procedeu-se também à realização do teste de autoaglutinação em lâmina, ao
64

qual foi obtido um resultado negativo. O
protocolo

de

tratamento

manteve

a

metoclopramida a uma dose de 0,5 mg/kg, q12h,
SC, e metilprednisolona, a uma dose mais baixa,
de 1,0 mg/kg, IV, q12h. Foi adicionado o
protetor

gástrico

ranitidina

(Zantac®,

GlaxoSmithKlein), na dose de 2 mg/kg, q12h,
SC,

o

antibiótico

doxiciclina

(Actidox®,

Laboratoires bailleul) na dose de 10 mg/kg, PO, Figura 37 – Boris no internamento,

evidência de hemoglobinúria e prostração –

q24h

e

o

suplemento

nutricional

S- dia 7 de janeiro de 2012 (fotografia
gentilmente cedida pelo Dr. Pedro Moreira,

adenosilmetionina (Denosyl®,BioibéricaVeterin HVBV).

aria) na dosagem de 18 mg/kg, q24h. A fluidoterapia foi mantida a duas vezes a taxa de
manutenção e, face à recusa em comer, a administração de alimento foi forçada, três
vezes ao dia, com cerca de 10 ml de ração húmida (i/d®, Hills).
No dia 8 de janeiro, 3º dia de internamento, o Boris apresentava-se muito nauseado
e prostrado, com episódios de vómito de aspeto esverdeado e diarreia com sangue
(Figura 38), mucosas ictéricas, sem apetite e urina concentrada, com menos aspeto de
hemoglobinúria. Foi realizada novamente colheita de sangue, para realização de
hemograma, bioquímica, micro-hematócrito e teste de autoaglutinação em lâmina. No
hemograma, relativamente à série vermelha, verificou-se apenas um ligeiro aumento do
índice de variação de tamanho dos eritrócitos (RDW) (Anexo 2, Tabela VIII). Em
relação à série branca, verificou-se um aumento da contagem desta população celular,
por monocitose e neutrofilia. Além disso ainda foi possível verificar uma redução do
número de plaquetas circulantes no
sangue.

Relativamente

às

análises

bioquímicas, os parâmetros analisados
foram a ureia e creatinina séricas (Anexo
2, Tabela VII), em que apenas foi
registada uma diminuição ligeira de
creatinina. O valor de micro-hematócrito
apresentava-se normal (Anexo 2 – Tabela
Figura 38 – Boris no internamento, nauseado e com

VI). Ao teste de autoaglutinação em episódios de diarreia com sangue e vómito

esverdeado – dia 8 de Janeiro de 2012 (fotografia

lâmina foi obtido um resultado duvidoso. gentilmente cedida pelo Dr. Pedro Moreira, HVBV).
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O protocolo de tratamento foi mantido, à exceção da medicação oral (doxiciclina e Sadenosilmetionina) e com adição do anti-emético maropitant (Cerenia®, Pfizer) a uma
dose de 1 mg/kg, SC, q24h. Além disso, procedeu-se à administração de fluidoterapia
suplementada, consistindo em Ringer Lactato (LR®, Braun) com adição de glucose a
2,5% (Glucose 5%®, Braun) e 20 ml de cloreto de potássio a 7,45% (Cloreto de
Potássio 7,45%®, Braun). A fluidoterapia foi administrada a uma taxa de 50 ml/h,
durante duas horas, sendo mantida, posteriormente, a 25 ml/h. Procedeu-se novamente à
alimentação forçada, com diminuição da frequência para duas vezes ao dia.
No dia 9 de janeiro o Boris teve apenas um episódio de vómito e de diarreia, com
sangue digerido, ambos pela manhã. Foi mantida a medicação do dia anterior, à exceção
do maropitant, que foi descontinuado. Neste dia, ao invés da dosagem administrada
anteriormente, de metoclopramida, foi realizada a administração de 1,2 ml por infusão
contínua. Ao longo do dia a coloração das mucosas apresentou uma evolução favorável,
apresentando-se de ligeiramente pálidas a rosadas (Figura 39). O Boris mostrou ainda
algum apetite, embora pouco, ao ser fornecida ração húmida (a/d®, Hills). A urina
encontrava-se normal, assim como os valores de
micro-hematócrito (Anexo 2 – Tabela VI).
No dia 10 de janeiro o Boris encontrava-se
muito bem-disposto (Figura 40), com aumento de
apetite, sem vómito ou diarreia, mucosas rosadas e
aspeto da urina normal. Revelou ainda um
aumento de peso. O protocolo de tratamento
anteriormente utilizado foi descontinuado, à
exceção da administração de doxiciclina. O atual Figura 39 - Boris no internamento,
ligeiramente pálidas – dia 9 de
tratamento incluía famotidina (Famotidina mucosas
janeiro de 2012 (fotografia gentilmente
genérico®, Mylan) na dose de 1 mg/kg, PO, q24h, cedida pelo Dr. Pedro Moreira, HVBV).
prednisolona (Lepicortinolo®, Decomed) a uma dose de 0,5 mg/kg, PO, q12h,
doxiciclina na dose de 10 mg/kg, PO, q24h, metoclopramida (Primpéran®, Labesfal) na
dose de 0,25 mg/kg, PO, q12h. O Boris teve alta neste dia, à tarde, depois de fazer a
medicação da manhã, que incluía toda a medicação referida, à exceção da doxiciclina (a
ser administrada à noite). O Boris teve alta hospitalar com prescrição de doxiciclina na
dose de 10 mg/kg, PO, q24h, durante 21 dias consecutivos, prednisolona a uma dose de
0,5 mg/kg, PO, q12h por 5 dias consecutivos, passando posteriormente a q24h, durante
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3 dias consecutivos com posterior redução da dose e famotidina a uma dose de 1 mg/kg
PO, q24h.
Idealmente, o Boris deveria ter retornado às
instalações do HVBV para controlo do microhematócrito e PT, 48 horas após a alta, e repetido a
injeção de dipropionato de imidocarb passadas 2
semanas da primeira injeção, isto é, no dia 21 de
janeiro. No entanto, não foi possível acompanhar o
desenvolvimento do caso na medida em que os
proprietários não retornaram ao hospital após a alta
do Boris.

3.2.1. Discussão

Figura 40 - Boris no internamento,
activo e bem-disposto – dia 10 de
janeiro
de
2012
(fotografia
gentilmente cedida pelo Dr. Pedro
Moreira, HVBV).

A babesiose canina é uma doença de ocorrência elevada entre a população canina e
de importância mundial (Irwin, 2009). Em Portugal, tal como para E. canis, a ocorrência
da espécie B. canis está relacionada com a distribuição geográfica dos vetores
responsáveis pela sua transmissão, descritos a nível do norte e centro do país (SantosSilva et al., 2011). O quadro clínico apresentado pelos animais com babesiose varia de
subclínico a severo e envolve, principalmente, a destruição de eritrócitos (Lobetti e
Jacobson, 2001; Simões et al., 2011).
Durante o período de estágio foi possível assistir a cinco casos de babesiose, todos
acompanhados no HVBV, na região de Águeda. Apesar da incidência de a infeção ser
mais elevada nos meses de primavera e outono (Birkenheuer, 2012), estes animais
apresentaram-se a consulta nos meses correspondentes ao final do Outono e início do
Inverno.
O Boris era um cachorro de 3 meses, adotado depois de ter sido encontrado na rua.
Sem desparasitações interna ou externa, este animal apresentava um elevado risco de
exposição a carraças e outras agressões ambientais. O uso de acaricidas/inseticidas
tópicos que repelem as carraças resulta em redução dos níveis de infeção de cães que
residam em regiões onde esta se verifique (Birkenheuer, 2008), constituindo uma
medida de prevenção eficaz, na medida em que reduz ou elimina a exposição ao vetor
(Irwin, 2009). Foi possível observar que o Boris apresentava infestação maciça por
carraças.
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A manifestação clínica predominante da infeção é a anemia hemolítica decorrente
do parasitismo (Ayoob et al., 2010), com sinais típicos que incluem anorexia, depressão
e mucosas pálidas (Irwin, 2005). Alguns animais podem mesmo desenvolver a forma
complicada da doença e apresentar quadros que incluem icterícia, hepatopatia e choque
(Jacobson, 2006; Taboada e Lobetti, 2006). O Boris, para além deste quadro,
apresentava ainda temperatura corporal abaixo do normal e estado mental alterado,
provavelmente decorrentes da hipoxia tecidular, provocada pela anemia e choque
hipovolémico (Jacobson, 2006; Taboada e Lobetti, 2006). A alteração da cor da urina do
Boris pode ser explicada pela ocorrência de hemólise intra e extravascular, na sequência
da parasitemia intraeritrocitária, que resulta em hemoglobinúria e bilirrubinúria (Lappin,
2009).
Para determinar o grau da anemia foi realizado um micro-hematócrito, com um
resultado que evidenciava anemia severa (8%) e presença de plasma ictérico. Estas
alterações sugeriam a presença de uma anemia por destruição de eritrócitos. O aumento
da bilirrubina no sangue, provocada pela hemólise intravascular, excede a capacidade de
processamento do fígado, que, aliada à deficiente oxigenação deste órgão, resulta numa
diminuição da sua função com o aparecimento de icterícia (Mills, 2000).
Através da análise de esfregaços sanguíneos, foi possível detetar a origem da anemia
e do quadro clínico apresentado, sem ser necessário recorrer a outros métodos de
diagnóstico, e possibilitando o tratamento imediato do animal. Assim, foi possível
identificar, no interior dos eritrócitos do Boris, organismos piriformes e basófilos, em
pares (trofozoítos) e em conjuntos de 4-8 organismos por eritrócito (merozoítos)
compatíveis com espécies grandes de Babesia spp.. Tendo em conta que a infeção
ocorreu no nosso país, podem ser consideradas as espécies B. canis e B.vogeli, como
possíveis agentes desta infeção (Cardoso et al., 2010b). No entanto, uma análise de PCR
deveria ser realizada para permitir a distinção entre espécies (Taboada e Lobetti, 2006).
A carga parasitária era elevada, com grande parte dos eritrócitos, visíveis em esfregaço,
infetados, e com alterações envolvendo policromasia, anisocitose e poiquilocitose. A
anemia hemolítica constitui a principal manifestação clínica, decorrente da babesiose. A
destruição dos eritrócitos é provocada não só pela replicação intracelular do parasita,
como também pela ativação da resposta imunitária que advém deste parasitismo (Ayoob
et al., 2010). Nos primeiros dias de infeção pode ser observada uma anemia ligeira,
normocítica, normocrómica e não regenerativa, que se converte em macrocítica,
hipocrómica e regenerativa, à medida que a doença progride (Birkenheuer, 2012).
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O protocolo de tratamento utilizado envolveu a realização de uma transfusão
sanguínea com posterior fluidoterapia e tratamento farmacológico. Indicada em casos de
anemia grave, com valores de HCT abaixo dos 10% (Birkenheuer, 2012), a transfusão
foi iniciada imediatamente após o internamento do Boris. Esta última baseou-se na
administração de um concentrado de eritrócitos a uma taxa de 10 ml/kg durante quatro
horas. Apesar de a transfusão sanguínea melhorar o grau de oxigenação dos tecidos e o
equilíbrio ácido-base, em cães infetados por B. canis (Taboada e Lobetti, 2006), a
fluidoterapia à base de cristaloides é também recomendada, para reposição e
manutenção dos valores normais de volemia (Birkenheuer, 2012). Deste modo, após
conclusão da transfusão, procedeu-se à administração de fluídos endovenosos.
De modo a eliminar a carga de ectoparasitas presente, procedeu-se à desparasitação
externa do Boris com aplicação tópica, mediante pulverizações, de fipronil na dosagem
de duas pulverizações/kg de peso vivo do animal. A aplicação deste inseticida/acaricida
permite o controlo eficaz da infestação por carraças, resultando na sua morte, mediante
atuação no SNC (Ramsey, 2011). A morte das carraças tornava-se fundamental, na
medida em que estas constituem meios de transmissão de Babesia spp., tanto ao próprio
animal que iria começar o tratamento, como aos restantes que se encontravam
internados.
Para dar início ao tratamento farmacológico foi escolhida a associação do antiprotozoário dipropionato de imidocarb com doxiciclina. O imidocarb a uma dose de 6,6
mg/kg, IM, é considerado o tratamento de eleição nos casos de infeção por B. canis,
sendo responsável pela eliminação da infeção e possíveis reinfeções por carraças
infetadas, durante até 4 semanas após a administração (Taboada e Lobetti, 2006). A
associação com o antibiótico doxiciclina, a uma dose de 10 mg/kg, PO, q24h, durante
15 dias consecutivos é uma opção viável. Esta última proporciona uma evolução mais
favorável do animal, relativamente ao tratamento apenas com imidocarb (Goicoa et al.,
2002), exercendo um efeito profilático com diminuição das manifestações clínicas e
rápida recuperação do animal (Vercammen et al., 1996).
A anemia hemolítica, decorrente da infeção, advém da ativação da resposta
imunitária pelo organismo do animal infetado. Deste modo, a administração de doses
imunossupressoras de corticosteroides pode ter um efeito benéfico no tratamento desta
infeção (Taboada e Lobetti, 2006). Neste sentido os corticosteroides escolhidos foram,
primeiramente, a metilprednisolona a uma dose inicial de 2 mg/kg, IV, q12h e,
posteriormente, alteração para prednisolona a uma dose de 0,5 mg/kg, PO, q12h. A
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metilprednisolona foi o corticosteroide de primeira opção por apresentar maior potência,
relativamente à prednisolona, possuir efeito anti-inflamatório, poder ser utilizada em
animais em choque e poder ser administrada por via IV (Ramsey, 2011). A redução da
dose destes fármacos deverá ser realizada ao longo de 2-3 semanas e durante a sua
administração o animal deverá ser vigiado para o risco de ocorrência de infeções ou
efeitos secundários (Taboada e Lobetti, 2006).
Visto haver grande probabilidade de afeção do fígado, através do efeito das
citocinas inflamatórias, hipoxia ou ambas (Taboada e Lobetti, 2006), optou-se por
inserir no protocolo de tratamento o suplemento nutricional, com ação protetora para os
hepatócitos, S-adenosilmetionina, na dosagem de 18 mg/kg.
Perante as alterações gastrointestinais registadas ao longo do período de
internamento (vómitos e diarreia com sangue), o tratamento incluiu também a
administração de fármacos com efeito antiemético e protetor gástrico e ainda
suplementação e utilização de taxas mais agressivas de fluidoterapia. Para efeito antiemético foram utilizadas: a metoclopramida, primeiramente a uma dose de 0,5 mg/kg,
q12h, SC e, posteriormente, por infusão contínua, com administração de 1,2 ml devido
ao agravamento do quadro clínico gastrointestinal; e maropitant a uma dose de 0,1
ml/kg, SC, q24h, adicionado ao protocolo de tratamento na sequência do aumento da
intensidade e frequência dos episódios de vómito e náusea. Os protetores gástricos
utilizados foram: primeiramente a ranitidina na dose de 2 mg/kg, q12h, SC; e,
posteriormente, famotidina na dose de 1 mg/kg, PO, q24h. Estes anti-ácidos foram
utilizados para prevenção de manifestações gastrointestinais, decorrentes da
administração de fármacos e ainda para redução do vómito provocado pela ulceração
gástrica (Ramsey, 2011). Na sequência de não haver registo de melhoria gastrointestinal
e devido à prostração marcada, ao 3º dia de internamento foi administrada fluidoterapia
suplementada com glucose e cloreto de potássio e ainda duplicação da taxa, por um
período de 2 horas. O tratamento de manutenção incluía também a administração
forçada de comida, de modo a auxiliar uma recuperação mais rápida do animal.
Relativamente às alterações hematológicas apresentadas pelo Boris, ao longo do
período de internamento, este apresentou melhoria significativa do valor do HCT após
transfusão sanguínea, com um valor médio de 41% ao longo dos restantes dias em que
esteve internado. Esta melhoria revela a eficácia do tratamento, com descida acentuada
dos níveis de parasitismo, e a boa capacidade de resposta do organismo do animal à
anemia; a trombocitopenia apresentada pode ser explicada pela ocorrência de sequestro
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esplénico e elevado consumo ou destruição de plaquetas (Solano-Gallego e Baneth,
2011). As alterações da série branca são muito variáveis nesta infeção. No animal
acompanhado verificou-se a presença de monocitose e neutrofilia, alterações
consistentes com as descritas nas publicações consultadas (Irwin e Hutchinson, 1991).
No que respeita às alterações bioquímicas, o Boris apenas revelava uma ligeira descida
dos níveis de creatinina, não sendo clinicamente significativo e podendo ser o resultado
da magreza apresentada pelo animal (Vaden et al., 2011).
De acordo com o quadro clínico apresentado e alterações registadas nos exames
complementares, o Boris evidenciava apresentar a forma aguda da doença, com
manifestações de apatia, anorexia, icterícia, vómito e hemoglobinúria, esta última
consequente da destruição de eritrócitos com libertação de hemoglobina que supera o
limiar de depuração renal (Irwin e Hutchinson, 1991). A febre é um dos sinais clínicos
mais comuns na babesiose canina e está relacionada com a babesiose não complicada
(Irwin, 2005). O facto de este animal apresentar hipotermia, conduz à suspeita da
presença de um quadro de babesiose complicada, em que os animais encontram-se de tal
forma debilitados, que o seu organismo é incapaz de gerar calor e controlar a própria
temperatura (Taylor, 2007). Para além da hipotermia, a icterícia e as alterações
gastrointestinais observadas, estas últimas provavelmente ocorridas devido à hipoxia
tecidular, constituem manifestações clínicas que contribuem para esta suspeita (Lobetti,
1998).
A alta do Boris teve lugar ao quarto dia de internamento, 4 dias após início do
tratamento, estando de acordo com a bibliografia que refere uma melhoria clínica em
24-72 horas após início do tratamento anti-protozoário (Kuttler, 1988). De modo a
prevenir uma nova infeção, foi aconselhado aos proprietários o controlo regular de
pulgas e carraças, através da aplicação tópica de um inseticida/acaricida mensalmente
(Birkenheuer, 2008). A reavaliação do Boris foi agendada para 48 horas após a alta, de
modo a controlar o valor de micro-hematócrito e ajuste da dose de corticosteroide. Para
além disso, foi também referido que o animal deveria retornar ao hospital 2 semanas
após a alta para repetição da dose de imidocarb. No entanto, não foi possível proceder
ao acompanhamento do caso, visto o Boris não ter retornado às instalações do hospital.
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3.3. Caso clínico de micoplasmose

a) Identificação
O Simba é um felídeo macho castrado, de raça
europeu comum, nascido a 1 de agosto de 2011. No
momento da consulta tinha, aproximadamente, 1 ano
e 5 meses de idade (Figura 41).

b) Anamnese
Apresentou-se à consulta no dia 23 de janeiro de Figura 41 - Simba no 1º dia de
internamento – 23 de janeiro de 2012

2013 com indicação de andar mais prostrado, não (fotografia gentilmente cedida pela
Dra. Inês Fonseca, HVBV).
comer e, aparentemente, com dor abdominal.
O Simba vivia no interior de casa dos proprietários, mas tinha também acesso ao

exterior. Encontrava-se vacinado contra infeção por calicivírus, rinotraqueíte e
panleucopenia (Feligen®, Virbac) e era, anteriormente, desparasitado externamente
com imidaclopride (Advantage®, Bayer). No entanto, o plano de desparasitação externa
não seguia um controlo rigoroso por parte dos proprietários. Tinha sido submetido a
intervenção cirúrgica de orquiectomia, 2-3 semanas antes de se apresentar à consulta.

a) Exame físico
Ao exame físico apresentava palidez das mucosas
(Figura 42), letargia e desconforto abdominal. A
auscultação cardíaca evidenciava um som compatível
com sopro cardíaco sistólico. O restante exame físico
encontrava-se normal.

b) Diagnósticos diferenciais

Figura 42 – Palidez das
membranas mucosas do Simba –
23 de janeiro de 2012 (fotografia
gentilmente cedida pela Dra. Inês
Fonseca, HVBV).

Perante as alterações detetadas no exame físico as suspeitas dos clínicos recaíram
sobre uma possível origem gastrointestinal (como a presença de neoplasia, corpo
estranho gástrico ou intestinal, gastrite ou ulceração gástrica), mesentérica (por corpo
estranho, intussusceção ou neoplasia), pancreática (abcesso ou pancreatite), no sistema
urinário (como insuficiência renal), infeciosa (como FIV, FeLV, peritonite infeciosa

72

felina ou micoplasmose), na ingestão de toxinas ou fármacos ou possível quadro de
anemia hemolítica imunomedidada primária.

c) Exames complementares
Considerando os diagnósticos diferenciais, procedeu-se à colheita de sangue para a
realização de hemograma, bioquímica sérica, esfregaço sanguíneo, teste de
autoaglutinação em lâmina e teste de FIV/FeLV. Foi realizada também uma ecografia
abdominal.
O hemograma do Simba (Anexo 3 – Tabela IX) revelou uma diminuição acentuada
de eritrócitos, hematócrito e hemoglobina e um aumento da concentração média de
hemoglobina. O parâmetro indicativo da variação de tamanho dos eritrócitos (RDW)
encontrava-se no limite superior do intervalo de referência e o número de reticulócitos
em circulação encontrava-se no limite inferior do intervalo de referência
correspondente. Relativamente à série branca, esta encontrava-se abaixo dos valores
normais, revelando neutropenia. Os níveis sanguíneos de plaquetas encontravam-se
também abaixo dos valores de referência para a espécie. De modo a confirmar o valor
do HCT foi realizado também um micro-hematócrito, o qual revelou uma percentagem
de 16%, superior ao valor obtido através do hemograma, e permitiu observar que o
plasma encontrava-se ligeiramente ictérico (Anexo 3 – Tabela X). A análise do
esfregaço sanguíneo revelou imagens de resposta regenerativa (policromasia e
anisocitose) e a presença de inclusões eritrocitárias marginais, compatíveis com o
hemoparasita

felino

M.

haemofelis

(Figura 43), no entanto, o teste de
autoaglutinação em lâmina apresentou
resultados negativos. Para o despiste das
doenças infeciosas FIV e FeLV foi
utilizado um “kit” de diagnóstico rápido
imunocromatográfico (Uranoteste FeLVFIV, Campifarma®), ao qual foram
obtidos resultados negativos às duas
doenças.
A análise bioquímica consistiu na
análise dos níveis séricos de ureia e

Figura 43 – Esfregaço sanguíneo do Simba.
Eritrócitos com inclusões marginais (setas),
compatíveis com M. haemofelis (fotografia
gentilmente cedida pela Dra. Inês Fonseca, HVBV)
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creatinina, que se encontravam ambos dentro dos valores normais de referência (Anexo
3 – Tabela XI).
À ecografia abdominal foi possível observar um aumento de tamanho do baço, rins
simétricos e com ligeira dilatação da pélvis renal, fígado sem registo de alterações no
parênquima ou tamanho, dilatação moderada da vesícula biliar e pâncreas bem visível.
Não apresentava líquido livre e a restante avaliação da cavidade abdominal apresentavase normal.
Foi aconselhado fazer o teste de PCR para pesquisa de Mycoplasma spp., mas os
donos recusaram a realização deste exame.
Resultados negativos de FIV e FeLV, “kit” de diagnóstico rápido imunocromatográfico
(Uranoteste FeLV-FIV, Campifarma®)

d) Diagnóstico
Perante a análise dos diagnósticos diferenciais, traçados no seguimento das
manifestações clínicas apresentadas, e a interpretação dos resultados fornecidos pelos
exames complementares, foi estabelecido o diagnóstico de micoplasmose. A anemia
marcada, com evidência de regeneração, parece verificar-se como consequência do
parasitismo.

e) Tratamento e evolução
O Simba foi internado após a consulta, no dia 23 de janeiro de 2013. Procedeu-se à
administração de fluidoterapia recorrendo a NaCl 0,9% (NaCl 0,9%®, Braun) à taxa de
manutenção de 10 ml/h. Foi iniciado, neste dia, o protocolo de tratamento para a
micoplasmose, que incluiu a administração de doxiciclina (Ronaxan®, Merial) a uma
dose de 5 mg/kg, PO, q12h, ranitidina (Zantac®, GlaxoSmithKlein) a uma dose de 2
mg/kg, SC, q12h e prednisolona (Lepicortinolo®, Decomed) a uma dose de 2 mg/kg,
PO, q12h. Ao longo deste dia o Simba apresentou-se prostrado e sem apetite.
Relativamente ao exame físico, a palidez das mucosas foi a única alteração registada.
No dia 24 de janeiro, 2º dia de internamento, o protocolo de tratamento foi mantido.
Neste dia o Simba apresentava-se alerta e ativo mas com temperatura corporal elevada,
na ordem dos 39,8 ºC, mucosas de ligeiramente pálidas a rosadas e já com apetite
quando oferecida ração húmida (a/d®, Hills). Foi realizada uma recolha de sangue para
realização de micro-hematócrito, com resultado inferior ao intervalo de referência para a
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espécie (Anexo 3 – Tabela X). No dia 25 de janeiro o Simba encontrava-se novamente
alerta e ativo, e apresentava já temperatura normal, de 37,6º C, com apetite normal e
mucosas rosadas. Foi realizado um micro-hematócrito, tendo sido obtido já um valor
normal (Anexo 3 – Tabela X).
Neste dia o Simba teve alta com indicação de continuar o tratamento, com
administração de prednisolona com redução da dose para metade, 1mg/kg, PO, q12h,
durante 2 dias consecutivos e doxiciclina, 10 mg/kg, PO, q24h, durante 18 dias
consecutivos. Foi recomendado administrar os comprimidos de doxiciclina juntamente
com comida. O Simba deveria retornar ao hospital 48 horas após a alta, para controlo de
micro-hematócrito e PT e redução da dose de administração de prednisolona. No
entanto, tal situação não se verificou e não foi possível acompanhar o desenvolvimento
deste caso.

3.3.1. Discussão
A micoplasmose, ou anemia infeciosa felina, é provocada por um grupo de bactérias
capazes de induzir anemia hemolítica nos gatos, os micoplasmas hemotrópicos (Tasker,
2010). Atualmente são reconhecidas quatro espécies destes organismos, todas com
distribuição mundial (Sykes, 2010b). Em Portugal, um estudo comprovou a infeção de
gatos, por estas quatro espécies, nas regiões norte e centro (Martinez-Diaz et al., 2013).
Esta infeção traduz-se em sinais clínicos inespecíficos e, maioritariamente, associados à
anemia que advém do parasitismo dos eritrócitos.
Durante o período de estágio foi possível assistir a três casos de micoplasmose. A
principal dificuldade encontrada foi a falta de recursos e colaboração dos proprietários
para realização de um teste diagnóstico conclusivo.
Relativamente ao estilo de vida, o Simba era um gato de interior mas com acesso ao
exterior, apresentando, deste modo, um risco aumentado de exposição a pulgas e a
possíveis interações agressivas com outros gatos. A inoculação dos agentes, por via SC,
através de saliva infetada é improvável. No entanto, a agressividade e luta entre gatos de
exterior, poderá expor os animais saudáveis a sangue infetado (Tasker, 2010). O Simba
estava desparasitado externamente com uma formulação “spot-on” (solução para unção
punctiforme) à base de imidaclopride, no entanto, não era seguido um plano de
desparasitação correto pelos proprietários. O controlo regular e apertado de pulgas é
uma medida de prevenção adequada, na medida em que reduz consideravelmente a
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exposição a vetores artrópodes hematófagos, considerados possíveis meios de
transmissão (Tasker e Lappin, 2006). Este inseticida de aplicação tópica atua
seletivamente contra pulgas adultas, eliminando cerca de 98-100% destas desde o
primeiro dia de aplicação, e prevenindo reinfestações até 4 semanas (Hernandez, s/d).
Para além da hipótese da transmissão ter ocorrido através de pulgas ou lutas com outros
gatos, a transmissão vertical e iatrogénica não poderão ser descartadas.
Os principais motivos pelos quais estes animais são trazidos ao hospital incluem
inapetência, prostração, perda de peso e fraqueza. Para além destas manifestações
clínicas, foi possível registar, no momento da consulta, a presença de membranas
mucosas pálidas, desconforto abdominal e auscultação de sopro cardíaco sistólico. Estes
registos estão de acordo com as publicações que referem, como sinais típicos da infeção
por M. haemofelis, a depressão, inapetência, desidratação e possibilidade de um exame
físico com auscultação de sopros cardíacos e esplenomegalia (Sykes, 2010c).
Um gato que apresente um quadro de letargia, diminuição de apetite e membranas
mucosas pálidas e, à auscultação, um sopro cardíaco sistólico, presente por diminuição
da viscosidade sanguínea, pode conduzir à suspeita de anemia. O diagnóstico definitivo
da anemia requer a realização de um hemograma com confirmação de um hematócrito,
hemoglobina ou contagem total de eritrócitos reduzidos (Sykes, 2009b). Este animal
apresentava a diminuição destes três parâmetros, levando à confirmação deste quadro.
Alterações bioquímicas séricas poderão estar presentes, mas não revelam a presença
de uma doença específica. No entanto, a sua análise é de extrema importância na
medida em que alertam o clínico para a presença de doenças subjacentes, que poderão
influenciar o tratamento e prognóstico do animal (Foster, 2000). O Simba apresentou
resultados normais a esta análise, com resultados de ureia e creatinina dentro dos
valores de referência. Esta análise procurava descartar uma possível origem renal para o
quadro de anemia.
Os agentes FeLV e FIV constituem causas importantes de anemia nos gatos,
resultante da diminuição de produção ou aumento da destruição dos eritrócitos, anemia
por doença inflamatória ou ainda de hemorragias, devido a trombocitopenia. Deste
modo, os gatos anémicos deverão ser testados para estas infeções. (Sykes, 2009b).
Neste caso, procedeu-se a análises para FIV/FeLV mediante utilização de um “kit”
rápido imunocromatográfico, o qual permitiu aferir que o Simba apresentou resultados
negativos.
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A realização de um micro-hematócrito permitiu verificar uma diferença no valor do
HCT de mais de 8%, relativamente ao valor obtido através do hemograma. Deste modo,
foi possível registar uma anomalia do valor de HCT obtido através deste último método,
permitindo basear as decisões terapêuticas com base no valor de HCT registado
mediante análise de micro-hematócrito. Através da realização de micro-hematócrito, foi
também possível constatar que o plasma encontrava-se ligeiramente ictérico, sugerindo,
deste modo, a presença de hiperbilirrubinemia, com suspeita da ocorrência de hemólise
intravascular.
A observação microscópica de esfregaços sanguíneos é fundamental para a
identificação de possíveis agentes parasitários que possam estar na origem da anemia.
Visto a infeção por M. haemofelis ser relativamente frequente e a principal causa de
anemia em gatos, é importante a realização desta técnica (Tasker e Lappin, 2002).
Através da análise do esfregaço sanguíneo do animal em questão, foi possível observar
a presença de algumas inclusões eritrocitárias marginais, de forma cocoide, compatíveis
com os organismos de M. haemofelis. As anemias provocadas pela destruição dos
eritrócitos, verificadas nestas infeções, são geralmente regenerativas. A confirmação de
regeneração é avaliada mediante observação de policromasia, pontilhado basofílico,
normoblastocitose (glóbulos vermelhos nucleados), anisocitose e presença de um
número elevado de corpos de Howell-Jolly (Sykes, 2009b). Através da análise do
esfregaço sanguíneo do Simba, foi possível identificar alterações envolvendo
policromasia e anisocitose, confirmando assim a presença de uma resposta regenerativa.
O resultado negativo, obtido ao teste de autoaglutinação em lâmina, poderá ser resultado
do

aparecimento

dos

complexos

antigénio-anticorpo,

porsteriormente

ao

desenvolvimento da anemia (Tasker, 2010).
Os mecanismos que conduzem ao desenvolvimento de anemia, na micoplasmose,
incluem: o sequestro dos eritrócitos parasitados, pelo baço; hemólise imunomediada,
ocorrida por ação direta do parasita ou dano da membrana celular do eritrócito;
eritrofagia, ocorrida no baço e circulação sanguínea periférica e diminuição do tempo de
semi-vida dos eritrócitos, devido à ocorrência de hemólise. Esta hemólise é resultante
do aumento da fragilidade osmótica dos eritrócitos, relacionada com a diminuição da
concentração de lípidos destes, por provável perda de membrana celular após remoção
do parasita (Foster, 2000).
A ecografia abdominal do Simba confirmava um baço com aumento das dimensões,
não havendo outras alterações dignas de registo. Esta esplenomegalia resulta do
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sequestro e fagocitose dos eritrócitos parasitados, ocorrido neste órgão. Esta situação
verifica-se devido à ativação da resposta imunitária provocada pela perda de capacidade
de deformação dos eritrócitos, decorrente da fragilidade osmótica (Giger, 2005).
Relativamente aos glóbulos brancos, este animal apresentava leucopenia com
neutropenia e ainda uma diminuição do número de plaquetas. Segundo as publicações
consultadas, estas alterações são frequentes em animais infetados por Mycoplasma spp.
(Sykes, 2010c).
De entre as três etapas que envolvem a infeção por Mycoplasma spp., e de acordo
com as manifestações clínicas e resultados dos exames complementares obtidos, o
Simba apresentava evidências de se encontrar na fase aguda da doença. A fase aguda
ocorre posteriormente à incubação do parasita, por volta do 34º dia pós-infeção e é
quando se verifica o desenvolvimento de manifestações clínicas envolvendo anemia e
parasitemia (Sykes, 2010c), com manifestações clínicas associadas, como palidez das
mucosas e fraqueza. A história clínica anterior do Simba não é conhecida e, como tal,
não é possível aferir se esta foi a primeira vez que este animal apresentou este quadro
clínico. O episódio de pirexia registado ao 2º dia de internamento poderá traduzir uma
resposta fisiológica do organismo no combate à infeção, comum em gatos que
apresentam infeção aguda. No entanto poderá também ser o resultado de uma infeção
crónica, a qual traduz-se, geralmente, tanto em episódios de febre intermitente como na
perda de peso dos animais infetados. Gatos que apresentam a fase crónica da doença
podem ser portadores assintomáticos, tornando-se clinicamente doentes após recidiva,
no seguimento de situações de stresse (Lappin, 2003). O facto de o Simba ter sido
submetido, recentemente, a uma situação de stresse (orquiectomia e internamento
hospitalar) faz com que a infeção crónica seja um possível estadiamento da doença.
A PCR é um meio de diagnóstico que apresenta uma maior sensibilidade e
especificidade na deteção destes organismos, relativamente à observação microscópica
de esfregaços sanguíneos (Tasker e Lappin, 2002). Para além disso permite a
identificação da espécie envolvida, o que é importante em termos de prognóstico. Como
tal, foi proposto aos proprietários a realização deste teste. No entanto, estes recusaram a
realização desta análise e decidiram proceder ao tratamento indicado para a
micoplasmose, apenas com base nos resultados obtidos mediante a observação
microscópica dos esfregaços sanguíneos.
O tratamento instituído no caso do Simba foi antibioterapia combinada com
corticosteroides. Uma vez que a micoplasmose e a AHIM traduzem-se em quadros
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clínicos semelhantes, gatos que apresentem grave anemia hemolítica regenerativa
devem ser tratados com uma associação de corticosteroides e antibiótico (Lappin,
2003). O antibiótico utilizado foi a doxiciclina, a tetraciclina de eleição nestes casos, a
uma dose de 5 mg/kg, PO, q12h, por 21 dias consecutivos, sempre acompanhada de
pequenas quantidades de comida. Esta dose e frequência de administração são, de
acordo com a literatura, a melhor opção de tratamento, por apresentar melhor tolerância
pelo organismo do animal (Tasker, 2010). No entanto, apesar de serem eficazes na
resolução da anemia, o uso das tetraciclinas não resulta na eliminação da infeção
(Tasker e Lappin, 2006), e o animal poderá permanecer portador. O corticosteroide
utilizado foi a prednisolona a uma dose inicial de 2 mg/kg, IV, q12h, devido ao seu
efeito imunossupressor e capacidade de inibição da eritrofagocitose. Para além destes
dois fármacos foi ainda administrada ranitidina a uma dose de 2 mg/kg, SC, q12h por
ser um protetor gástrico e assim evitar úlceras gástricas e outras complicações
gastrointestinais, decorrentes da administração dos outros fármacos. O tratamento de
manutenção baseou-se na administração de fluídos endovenosos, para correção da
volemia, e administração forçada de comida e água. Este protocolo de tratamento foi
mantido enquanto o animal esteve internado, e, ao 3º dia de tratamento, este apresentou
sinais de melhoria clínica com subida do valor de HCT, normalização da cor das
mucosas e disposição ativa com melhoria do apetite. Estes resultados estão de acordo
com a literatura consultada, que refere a antibioterapia como um meio eficaz na
resolução dos sinais clínicos e alterações hematológicas, através da redução do número
de organismos parasitários no sangue (Tasker et al., 2004; Tasker et al., 2006b).
O animal apresentou uma evolução favorável com o tratamento instituído e teve alta
ao final do 3º dia de internamento. A avaliação da resposta ao tratamento deveria incluir
a realização de testes de PCR para confirmação da descida dos níveis de parasitemia, no
entanto, a redução das manifestações clínicas é também considerada um indicador da
sua eficácia (Tasker, 2010). Foi aconselhada a continuação do tratamento em casa,
assim como iniciar um protocolo de desparasitação adequado com uma aplicação
mensal de desparasitante externo. A reavaliação do Simba foi agendada para controlo da
anemia, avaliação do estado geral e ajuste da dose de costicosteroide. No entanto, o
animal não retornou ao hospital após a alta e, como tal, não foi possível proceder ao
acompanhamento do caso.

79

4. DISCUSSÃO GERAL E CONCLUSÕES

O quadro clínico das doenças infeciosas e parasitárias dos animais de companhia é,
em geral, complexo e inespecífico. Este quadro poderá apresentar-se sob diversas
formas, incluindo infeções subclínicas, que expõem o animal a um perigo “escondido” e
ao risco de vir a apresentar a doença futuramente. Por outro lado, os animais doentes ou
clinicamente suspeitos apresentam, pelo menos, um sinal cínico indicativo da doença.
De acordo com a casuística observada, a palidez das membranas mucosas aliada à
prostração são as manifestações clínicas mais evidentes nos casos de micoplasmose,
enquanto na babesiose a fraqueza, anorexia e icterícia marcam o quadro clínico
apresentado pela maioria dos animais. Na erliquiose, apesar do reduzido número de
casos acompanhados, os distúrbios hemorrágicos (epistaxis e petéquias) foram a
manifestação clínica mais frequente da doença.
Nas doenças cujo agente etiológico apresenta tropismo para as células sanguíneas,
qualquer acção que envolva o contacto com sangue infetado, é um factor de risco
importante para o animal exposto. A erliquiose, a babesiose e a micoplasmose são
consideradas doenças de transmissão vetorial, podendo também ocorrer, nesta última,
transmissão através de inoculação de saliva infetada, arranhaduras e transmissão vertical
através da progenitora. Sendo E. canis e B. canis duas espécies passíveis de serem
transmitidas pela carraça R. sanguineus, há que ter em atenção a possibilidade da
ocorrência de coinfecção por estes dois agentes em animais que apresentem historial
geográfico compatível com a distribuição, quer dos agentes quer da carraça vetora.
Nestas três hemoparasitoses há também o risco de ocorrer transmissão de agentes
patogénicos através de transfusões sanguíneas. Pelo que é fundamental o rastreio
frequente, mediante análises serológicas e moleculares, dos animais dadores, antes da
sua entrada num programa de doação de sangue.
A distribuição geográfica das três doenças abordadas está dependente, em grande
parte, da distribuição dos seus vetores artrópodes. Em Portugal, a ocorrência de R.
sanguineus, vetor da erliquiose e da babesiose, está descrita em todos os distritos,
enquanto a distribuição de D. reticulatus (vetor da babesiose) está descrita no norte e
centro do país, inclusive no distrito de Aveiro. Posto isto, estas duas doenças são
passíveis de ocorrer em todo o continente, sendo que a erliquiose apresenta maior
seroprevalência no sul de Portugal, estando também descrita no norte e centro mas com
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prevalências inferiores. Já a infeção de gatos por Mycoplasma spp., cujo vetor é a pulga
C. felis, encontra-se descrita no norte e centro do país.
A maioria dos casos de erliquiose ocorre durante as estações quentes, quando os
vetores são mais abundantes, e a ocorrência de babesiose está descrita,
maioritariamente, nos meses de outono e primavera. No entanto, ambas as doenças
podem ocorrer durante todo o ano, situação que se verificou neste trabalho. Os casos de
erliquiose e babesiose acompanhados durante o período de estágio ocorreram durante o
período de outono-inverno. Esta situação poderá ser explicada pela ocorrência de um
período prolongado de infeção subclínica nos animais com erliquiose e na persistência
dos organismos de Babesia spp. nas carraças vetoras, sem que haja necessidade de estas
se alimentarem de hospedeiros infetados para que ocorra nova transmissão. A prevenção
destas doenças passa, principalmente, pela adoção de medidas que eliminem a
exposição a estes vetores, com a aplicação tópica mensal de acaricidas/inseticidas e com
o cumprimento rigoroso dos planos de desparasitação externa.
Relativamente ao diagnóstico destas infeções, a prova de ELISA revela-se sensível
na deteção de anticorpos contra Ehrlichia spp., contribuindo para o diagnóstico da
erliquiose. A citologia, quando utilizada em animais com elevada parasitemia, revela ser
uma técnica eficaz na deteção dos organismos de Babesia spp., aliada às vantagens de
apresentar um baixo custo, rápida obtenção de resultados e ser de fácil execução. No
caso da micoplasmose, a citologia funciona como um método diagnóstico alternativo à
realização de PCR. A utilização desta técnica na deteção microscópica dos organismos
de Mycoplasma spp. revela-se falível e com grande probabilidade de ocorrência de
resultados falsos positivos. No entanto, devido ao seu baixo custo e facilidade de
execução, é utilizada como método de diagnóstico de primeira escolha, em conjunto
com a avaliação da resposta ao tratamento.
O tratamento de eleição da erliquiose e da micoplasmose consiste na aplicação de
um protocolo de antibioterapia, com utilização da doxiciclina como fármaco de primeira
opção. Já na babesiose o protocolo de tratamento ideal consiste na administração IM de
um anti-protozoário, o dipropionato de imidocarb. Nesta última, a inclusão de
doxiciclina no protocolo de tratamento revela ser uma mais-valia na medida em que,
não só contribui para uma rápida recuperação do animal, como também atua quando há
possibilidade de coinfeção com Ehrlichia spp.. Juntamente com os agentes
antibacterianos/anti-protozoários, os corticosteroides constituem uma classe de
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fármacos importante no maneio destas infeções, onde a ativação dos mecanismos
autoimunes é responsável por muitas das manifestações clínicas verificadas.
Devido ao grande avanço científico e das técnicas de diagnóstico, os médicos
veterinários podem (e é expectável que o façam) desempenhar um papel fundamental no
diagnóstico, tratamento e prevenção das doenças que acometem os animais de
companhia, inclusive das doenças cujos agentes são transmitidos por vetores.
Com a realização deste trabalho tive a oportunidade de acompanhar casuística
clínica da minha área de interesse, passando pela área da medicina interna, hematologia
e medicina felina. Com o seguimento dos animais, desde a consulta ao internamento, foi
possível a discussão e realização de raciocínios clínicos com vista à implementação dos
tratamentos mais adequados e acompanhamento da evolução e resposta à terapia de
cada animal. A disponibilidade financeira dos proprietários é, neste momento, a maior
condicionante na clínica de pequenos animais no que respeita à realização de métodos
de diagnóstico e implementação de protocolos de tratamento mais adequados, como
referido anteriormente, aquando do acompanhamento dos casos clínicos de
micoplasmose e babesiose.
A possibilidade de acompanhamento do trabalho laboratorial, com destaque para a
citologia, salientou a sua grande importância e uma vontade ainda maior de aprender e
dedicar-me mais ao assunto. Para além destes aspetos, a oportunidade de trabalho com
equipas de profissionais dedicadas e didáticas e o cumprimento de horários e funções
semelhantes aos de um médico veterinário em funções, revelaram-se experiências
deveras entusiasmadoras e agradáveis. Apesar de ao longo destes meses de estágio ter
também vivido experiências difíceis e até frustrantes, inerentes à profissão de médico
veterinário, posso afirmar que estas foram imprescindíveis ao meu crescimento pessoal
e profissional.

82

5. REFERÊNCIAS
Abdullah AS, Sheikh-Omar AR, Baggot JD, et al. Adverse effects of imidocarb
dipropionate (Imizol) in a dog. Vet Res Commun 1984;8:55-59.
Abrams-Ogg AC. Practical Blood Transfusion. In: Day MJ, Mackin A,Littlewood
JD, eds. BSAVA Manual of Canine and Feline Haematology and Transfusion Medicine:
BSAVA, 2000.
Adachi K, Makimura S. Changes in anti-erythrocyte membrane antibody level of
dogs experimentally infected with Babesia gibsoni. J Vet Med Sci 1992;54:1221-1223.
Adachi K, Tateishi M, Horii Y, et al. Elevated erythrocyte-bound IgG value in
dogs with clinical Babesia gibsoni infection. . J Vet Med Sci 1994;56:757–759.
Adachi K, Tateishi M, Horii Y, et al. Immunologic characteristics of antierythrocyte membrane antibody produced in dogs during Babesia gibsoni infection. . J
Vet Med Sci 1995;57:121–123.
Alexandre N, Santos AS, Nuncio MS, et al. Detection of Ehrlichia canis by
polymerase chain reaction in dogs from Portugal. Vet J 2009;181:343-344.
Alleman AR, Pate MG, Harvey JW, et al. Western immunoblot analysis of the
antigens of Haemobartonella felis with sera from experimentally infected cats. J Clin
Microbiol 1999;37:1474-1479.
Amyx HL, Huxsoll DL, Zeiler DC, et al. Therapeutic and prophylactic value of
tetracycline in dogs infected with the agent of tropical canine pancytopenia. J Am Vet
Med Assoc 1971;159:1428-1432.
Ayoob AL, Hackner SG, Prittie J. Clinical management of canine babesiosis. . J
Vet Emerg Crit Care (San Antonio) 2010;20:77-89.
Baneth G, Bourdeau P, Bourdoiseau G, et al. Vector-borne diseases--constant
challenge for practicing veterinarians: recommendations from the CVBD World Forum.
Parasit Vectors 2012;5:55.
Baneth G, Harrus S, Ohnona FS, et al. Longitudinal quantification of Ehrlichia
canis in experimental infection with comparison to natural infection. Vet Microbiol
2009;136:321-325.
Baneth G, Kenny MJ, Tasker S, et al. Infection with a proposed new subspecies of
Babesia canis, Babesia canis subsp. presentii, in domestic cats. J Clin Microbiol
2004;42:99-105.
Bartsch RC, Greene RT. Post-therapy antibody titers in dogs with ehrlichiosis:
follow-up study on 68 patients treated primarily with tetracycline and/or doxycycline. J
Vet Intern Med 1996;10:271-274.
Beck R, Vojta L, Mrljak V, et al. Diversity of Babesia and Theileria species in
symptomatic and asymptomatic dogs in Croatia. Int J Parasitol 2009;39:843-848.
Berent LM, Messick JB, Cooper SK. Detection of Haemobartonella felis in cats
with experimentally induced acute and chronic infections, using a polymerase chain
reaction assay. Am J Vet Res 1998;59:1215-1220.
Birkenheuer A. Babesiosis In: Bonagura JD,Twedt DC, eds. Kirk's Current
Veterinary Therapy XIV: Elsevier Science Health Science Division, 2008.
Birkenheuer A. Babesiosis. In: Greene CE, ed. Infectious Diseases of the Dog and
Cat: Elsevier Science Health Science Division, 2012.
Birkenheuer A, Breitschwerdt E. Canine Babesiosis. Standards of Care,
Emergency and critical care medicine: Compendium of Continuing Education for the
Practicing Veterinarian, 2004.

83

Birkenheuer AJ, Correa MT, Levy MG, et al. Geographic distribution of
babesiosis among dogs in the United States and association with dog bites: 150 cases
(2000-2003). J Am Vet Med Assoc 2005;227:942-947.
Birkenheuer AJ, Levy MG, Breitschwerdt EB. Development and evaluation of a
seminested PCR for detection and differentiation of Babesia gibsoni (Asian genotype)
and B. canis DNA in canine blood samples. J Clin Microbiol 2003;41:4172-4177.
Bobade PA, Nash AS. A comparative study of the efficiency of acridine orange
and some Romanowsky staining procedures in the demonstration of Haemobartonella
felis in feline blood. Vet Parasitol 1987;26:169-172.
Bobade PA, Nash AS, Rogerson P. Feline haemobartonellosis: clinical,
haematological and pathological studies in natural infections and the relationship to
infection with feline leukaemia virus. Vet Rec 1988;122:32-36.
Boozer AL, Macintire DK. Canine babesiosis. Vet Clin North Am Small Anim
Pract 2003;33:885-904, viii.
Bosman AM, Oosthuizen MC, Venter EH, et al. Babesia lengau associated with
cerebral and haemolytic babesiosis in two domestic cats. Parasit Vectors 2013;6:128.
Bourdoiseau G. Canine babesiosis in France. Vet Parasitol 2006;138:118-125.
Braddock JA, Tasker S, Malik R. The use of real-time PCR in the diagnosis and
monitoring of Mycoplasma haemofelis copy number in a naturally infected cat. J Feline
Med Surg 2004;6:161-165.
Brandão LP, Hagiwara MK, Myiashiro SI. Humoral immunity and reinfection
resistance in dogs experimentally inoculated with Babesia canis and either treated or
untreated with imidocarb dipropionate. Vet Parasitol 2003;114:253-265.
Breitschwerdt EB, Abrams-Ogg AC, Lappin MR, et al. Molecular evidence
supporting Ehrlichia canis-like infection in cats. J Vet Intern Med 2002;16:642-649.
Breitschwerdt EB, Hegarty BC, Hancock SI. Doxycycline hyclate treatment of
experimental canine ehrlichiosis followed by challenge inoculation with two Ehrlichia
canis strains. Antimicrob Agents Chemother 1998a;42:362-368.
Breitschwerdt EB, Hegarty BC, Hancock SI. Sequential evaluation of dogs
naturally infected with Ehrlichia canis, Ehrlichia chaffeensis, Ehrlichia equi, Ehrlichia
ewingii, or Bartonella vinsonii. J Clin Microbiol 1998b;36:2645-2651.
Brown SA. Physiology of the urinary tract. In: Slatter DH, ed. Textbook of Small
Animal Surgery: Saunders, 1993.
Cabannes A, Pelse H, Lucchese F, et al. Séroprévalence de la babésiose canine
dans le Sud-Ouest de la France. . Rev Méd Vét 2002;153:27-28.
Caccio SM, Antunovic B, Moretti A, et al. Molecular characterisation of Babesia
canis canis and Babesia canis vogeli from naturally infected European dogs. Vet
Parasitol 2002;106:285-292.
Camacho AT. Piroplasma infection in dogs in northern Spain. Vet Parasitol
2006;138:97-102.
Camacho AT, Díez E, Valcárcel F, et al. Babesiosis canina. Canis et Felis
2004;68:33-50.
Camacho AT, Pallas E, Gestal JJ, et al. Babesia canis infection in a
splenectomized dog. Bull Soc Pathol Exot 2002;95:17-19.
Cardoso L, Costa A, Tuna J, et al. Babesia canis canis and Babesia canis vogeli
infections in dogs from northern Portugal. Vet Parasitol 2008;156:199-204.
Cardoso L, Mendao C, Madeira de Carvalho L. Prevalence of Dirofilaria immitis,
Ehrlichia canis, Borrelia burgdorferi sensu lato, Anaplasma spp. and Leishmania
infantum in apparently healthy and CVBD-suspect dogs in Portugal--a national
serological study. Parasit Vectors 2012;5:62.
84

Cardoso L, Tuna J, Vieira L, et al. Molecular detection of Anaplasma platys and
Ehrlichia canis in dogs from the North of Portugal. Vet J 2010a;183:232-233.
Cardoso L, Yisaschar-Mekuzas Y, Rodrigues FT, et al. Canine babesiosis in
northern Portugal and molecular characterization of vector-borne co-infections. Parasit
Vectors 2010b;3:27.
Carli E, Tasca S, Trotta M, et al. Detection of erythrocyte binding IgM and IgG
by flow cytometry in sick dogs with Babesia canis canis or Babesia canis vogeli
infection. Vet Parasitol 2009;162:51–57.
Carret C, Walas F, Carcy B, et al. Babesia canis canis, Babesia canis vogeli,
Babesia canis rossi: differentiation of the three subspecies by a restriction fragment
length polymorphism analysis on amplified small subunit ribosomal RNA genes. J
Eukaryot Microbiol 1999;46:298-303.
Cassini R, Zanutto S, Frangipane di Regalbono A, et al. Canine piroplasmosis in
Italy: epidemiological aspects in vertebrate and invertebrate hosts. Vet Parasitol
2009;165:30-35.
Centeno-Lima S, do Rosario V, Parreira R, et al. A fatal case of human babesiosis
in Portugal: molecular and phylogenetic analysis. Trop Med Int Health 2003;8:760-764.
Chauvin A, Moreau E, Bonnet S, et al. Babesia and its hosts: adaptation to longlasting interactions as a way to achieve efficient transmission. Vet Res 2009;40:37.
Criado-Fornelio A, Rey-Valeiron C, Buling A, et al. New advances in molecular
epizootiology of canine hematic protozoa from Venezuela, Thailand and Spain. Vet
Parasitol 2007;144:261-269.
Dawson JE, Stallknecht DE, Howerth EW, et al. Susceptibility of white-tailed
deer (Odocoileus virginianus) to infection with Ehrlichia chaffeensis, the etiologic agent
of human ehrlichiosis. J Clin Microbiol 1994;32:2725-2728.
Day MJ. One health: the importance of companion animal vector-borne diseases.
Parasit Vectors 2011;4:49.
de Castro MB, Machado RZ, de Aquino LP, et al. Experimental acute canine
monocytic ehrlichiosis: clinicopathological and immunopathological findings. Vet
Parasitol 2004;119:73-86.
Dean RS, Helps CR, Gruffydd Jones TJ, et al. Use of real-time PCR to detect
Mycoplasma haemofelis and 'Candidatus Mycoplasma haemominutum' in the saliva and
salivary glands of haemoplasma-infected cats. J Feline Med Surg 2008;10:413-417.
Diniz PP, de Morais HS, Breitschwerdt EB, et al. Serum cardiac troponin I
concentration in dogs with ehrlichiosis. J Vet Intern Med 2008;22:1136-1143.
Donatein A, Lestoquard F. Existance en Algerie d'une rickettsia du chien. Bull
Soc Pathol Exot 1935;28:418-419.
Dowers KL, Tasker S, Radecki SV, et al. Use of pradofloxacin to treat
experimentally induced Mycoplasma hemofelis infection in cats. Am J Vet Res
2009;70:105-111.
Duh D, Tozon N, Petrovec M, et al. Canine babesiosis in Slovenia: molecular
evidence of Babesia canis canis and Babesia canis vogeli. Vet Res 2004;35:363-368.
Dumler JS, Bakken JS. Ehrlichial diseases of humans: emerging tick-borne
infections. Clin Infect Dis 1995;20:1102-1110.
Dumler JS, Barbet AF, Bekker CP, et al. Reorganization of genera in the families
Rickettsiaceae and Anaplasmataceae in the order Rickettsiales: unification of some
species of Ehrlichia with Anaplasma, Cowdria with Ehrlichia and Ehrlichia with
Neorickettsia, descriptions of six new species combinations and designation of Ehrlichia
equi and 'HGE agent' as subjective synonyms of Ehrlichia phagocytophila. Int J Syst
Evol Microbiol 2001;51:2145-2165.
85

Eddlestone SM, Diniz PP, Neer TM, et al. Doxycycline clearance of
experimentally induced chronic Ehrlichia canis infection in dogs. J Vet Intern Med
2007;21:1237-1242.
Ewing SA, Dawson JE, Kocan AA, et al. Experimental transmission of Ehrlichia
chaffeensis (Rickettsiales: Ehrlichieae) among white-tailed deer by Amblyomma
americanum (Acari: Ixodidae). J Med Entomol 1995;32:368-374.
Feldman BF, Zinkl JG, Jain NC. Schalm's Veterinary Hematology: Wiley, 2000.
Foldvari G, Hell E, Farkas R. Babesia canis canis in dogs from Hungary:
detection by PCR and sequencing. . Vet Parasitol 2005;127:221-226.
Foley JE, Harrus S, Poland A, et al. Molecular, clinical, and pathologic
comparison of two distinct strains of Haemobartonella felis in domestic cats. Am J Vet
Res 1998;59:1581-1588.
Foreyt WJ, Foreyt B. Veterinary Parasitology Reference Manual: Wiley, 2001.
Foster D. Haemobratonella felis In: Day MJ, Mackin A,Littlewood JD, eds.
BSAVA Manual of Canine and Feline Haematology and Transfusion Medicine:
BSAVA, 2000.
Frank JR, Breitschwerdt EB. A retrospective study of ehrlichiosis in 62 dogs from
North Carolina and Virginia. J Vet Intern Med 1999;13:194-201.
Fukumoto S, Suzuki H, Igarashi I, et al. Fatal experimental transplacental Babesia
gibsoni infections in dogs. Int J Parasitol 2005;35:1031-1035.
Furlanello T, Fiorio F, Caldin M, et al. Clinicopathological findings in naturally
occurring cases of babesiosis caused by large form Babesia from dogs of northeastern
Italy. Vet Parasitol 2005;134:77-85.
Gal A, Harrus S, Arcoh I, et al. Coinfection with multiple tick-borne and
intestinal parasites in a 6-week-old dog. Can Vet J 2007;48:619-622.
Gal A, Loeb E, Yisaschar-Mekuzas Y, et al. Detection of Ehrlichia canis by PCR
in different tissues obtained during necropsy from dogs surveyed for naturally occurring
canine monocytic ehrlichiosis. Vet J 2008;175:212-217.
Gaunt SD, Corstvet RE, Berry CM, et al. Isolation of Ehrlichia canis from dogs
following subcutaneous inoculation. J Clin Microbiol 1996;34:1429-1432.
George JW, Rideout BA, Griffey SM, et al. Effect of preexisting FeLV infection
or FeLV and feline immunodeficiency virus coinfection on pathogenicity of the small
variant of Haemobartonella felis in cats. Am J Vet Res 2002;63:1172-1178.
Giger U. Hemobartonellosis In: Ettinger SJ,Feldman EC, eds. Textbook of
Veterinary Internal Medicine: Elsevier Saunders, 2005;1902-1903.
Goicoa A, Espino L, González JR, et al. Comparative response of two treatments
for canine babesiosis. . 27 Congress of the World Small Animal Veterinary Association
(WSAVA). Granada (España), 2002.
Goldman EE, Breitschwerdt EB, Grindem CB, et al. Granulocytic ehrlichiosis in
dogs from North Carolina and Virginia. J Vet Intern Med 1998;12:61-70.
Goo YK, Jia H, Aboge GO, et al. Babesia gibsoni: Serodiagnosis of infection in
dogs by an enzyme-linked immunosorbent assay with recombinant BgTRAP. Exp
Parasitol 2008;118:555-560.
Gorenflot A, Moubri K, Precigout E, et al. Human babesiosis. Ann Trop Med
Parasitol 1998;92:489-501.
Greene CE. Clinical Microbiology and Infectious Diseases of the Dog and Cat:
W. B. Saunders, 1984.
Greene CE. Infectious Diseases of the Dog and Cat: W.B. Saunders, 1990.

86

Greene CE, Burgdorfer W, Cavagnolo R, et al. Rocky Mountain spotted fever in
dogs and its differentiation from canine ehrlichiosis. J Am Vet Med Assoc
1985;186:465-472.
Griffin B, Beard DM, Klopfenstein KA. Use of butter to facilitate the passage of
tablets through the esophagus in cats. J Vet Intern Med 2003;17:445.
Groves MG, Dennis GL, Amyx HL, et al. Transmission of Ehrlichia canis to dogs
by ticks (Rhipicephalus sanguineus). Am J Vet Res 1975;36:937-940.
Hamel D, Silaghi C, Knaus M, et al. Detection of Babesia canis subspecies and
other arthropod-borne diseases in dogs from Tirana, Albania. Wien Klin Wochenschr
2009;121 Suppl 3:42-45.
Harrus S, Bark H, Waner T. Canine monocytic ehrlichiosis: an update.
Compendium on Continuing Education for the Practicing Veterinarian 1997a;19:431444.
Harrus S, Kass PH, Klement E, et al. Canine monocytic ehrlichiosis: a
retrospective study of 100 cases, and an epidemiological investigation of prognostic
indicators for the disease. Vet Rec 1997b;141:360-363.
Harrus S, Kenny M, Miara L, et al. Comparison of simultaneous splenic sample
PCR with blood sample PCR for diagnosis and treatment of experimental Ehrlichia
canis infection. Antimicrob Agents Chemother 2004;48:4488-4490.
Harrus S, Ofri R, Aizenberg I, et al. Acute blindness associated with monoclonal
gammopathy induced by Ehrlichia canis infection. Vet Parasitol 1998a;78:155-160.
Harrus S, Waner T. Diagnosis of canine monocytotropic ehrlichiosis (Ehrlichia
canis): an overview. Vet J 2011;187:292-296.
Harrus S, Waner T, Aizenberg I, et al. Therapeutic effect of doxycycline in
experimental subclinical canine monocytic ehrlichiosis: evaluation of a 6-week course.
J Clin Microbiol 1998b;36:2140-2142.
Harrus S, Waner T, Aizenberg I, et al. Amplification of ehrlichial DNA from dogs
34 months after infection with Ehrlichia canis. J Clin Microbiol 1998c;36:73-76.
Harrus S, Waner T, Avidar Y, et al. Serum protein alterations in canine
ehrlichiosis. Vet Parasitol 1996a;66:241-249.
Harrus S, Waner T, Bark H, et al. Recent advances in determining the
pathogenesis of canine monocytic ehrlichiosis. J Clin Microbiol 1999;37:2745-2749.
Harrus S, Waner T, Eldor A, et al. Platelet dysfunction associated with
experimental acute canine ehrlichiosis. Vet Rec 1996b;139:290-293.
Harrus S, Waner T, Keysary A, et al. Investigation of splenic functions in canine
monocytic ehrlichiosis. Vet Immunol Immunopathol 1998d;62:15-27.
Harrus S, Waner T, Neer TM. Ehrlichia and anaplasma infections In: Greene CE,
ed. Infectious Diseases of the Dog and Cat: Elsevier Science Health Science Division,
2012.
Harrus S, Waner T, Weiss DJ, et al. Kinetics of serum antiplatelet antibodies in
experimental acute canine ehrlichiosis. Vet Immunol Immunopathol 1996c;51:13-20.
Harvey JW. Veterinary Hematology: A Diagnostic Guide and Color Atlas:
Elsevier/Saunders, 2011.
Harvey JW, Gaskin JM. Experimental feline haemobartonellosis. J Am Anim
Hosp Assoc 1977:13:28.
Harvey JW, Gaskin JM. Feline haemobartonellosis: attempts to induce relapses of
clinical disease in chronically infected cats. J Am Anim Hosp Assoc 1978.
Hegarty BC, Levy MG, Gager RF, et al. Immunoblot analysis of the
immunoglobulin G response to Ehrlichia canis in dogs: an international survey. J Vet
Diagn Invest 1997;9:32-38.
87

Hermo GA, Turic E, Angelico D, et al. Effect of adjuvant perioperative
desmopressin in locally advanced canine mammary carcinoma and its relation to
histologic grade. J Am Anim Hosp Assoc 2011;47:21-27.
Hernandez M. (s/d). Manual Técnico Advantage - Todo lo que usted necesita para
el control de las pulgas Bayer.
http://www.bayersanidadanimal.com.mx/index.php?art_id=131&categ=83&expand=29/
30/83&file=view_article.tp
Hildebrandt PK. The organ and vascular pathology of babesiosis. In: Ristic
M,Kreier JP, eds. Babesiosis: Academic Press, 1981.
Hildebrandt PK, Huxsoll DL, Walker JS, et al. Pathology of canine ehrlichiosis
(tropical canine pancytopenia). Am J Vet Res 1973;34:1309-1320.
Homer MJ, Aguilar-Delfin I, Telford SR, 3rd, et al. Babesiosis. Clin Microbiol
Rev 2000;13:451-469.
Hoskins JD, Barta O, Rothschmitt J. Serum hyperviscosity syndrome associated
with Ehrlichia canis infection in a dog. J Am Vet Med Assoc 1983;183:1011-1012, 1964.
Irwin P. Canine babesiosis In: Shaw SE,Day MJ, eds. Arthropod-borne
Infectious Diseases of the Dog and Cat: Manson Publishing Limited, 2005.
Irwin PJ. Canine babesiosis: from molecular taxonomy to control. Parasit Vectors
2009;2 Suppl 1:S4.
Irwin PJ, Hutchinson GW. Clinical and pathological findings of Babesia infection
in dogs. Aust Vet J 1991;68:204-209.
Jacobson LS. The South African form of severe and complicated canine
babesiosis: clinical advances 1994-2004. Vet Parasitol 2006;138:126-139.
Jacobson LS, Clark IA. The pathophysiology of canine babesiosis: new
approaches to an old puzzle. J S Afr Vet Assoc 1994;65:134-145.
Jacobson LS, Lobetti RG. Rhabdomyolysis as a complication of canine
babesiosis. J Small Anim Pract 1996;37:286-291.
Jacobson LS, Lobetti RG, Vaughan-Scott T. Blood pressure changes in dogs with
babesiosis. J S Afr Vet Assoc 2000;71:14-20.
Jefferies R, Ryan UM, Jardine J, et al. Blood, Bull Terriers and Babesiosis:
further evidence for direct transmission of Babesia gibsoni in dogs. Aust Vet J
2007;85:459-463.
Johnson EM, Ewing SA, Barker RW, et al. Experimental transmission of
Ehrlichia canis (Rickettsiales: Ehrlichieae) by Dermacentor variabilis (Acari: Ixodidae).
Vet Parasitol 1998;74:277-288.
Kakoma I, Carson CA, Ristic M, et al. Platelet migration inhibtion as an indicator
of immunologically mediated target cell injury in canine ehrlichiosis. Infect Immun
1978;20:242-247.
Kamrani A, Parreira VR, Greenwood J, et al. The prevalence of Bartonella,
hemoplasma, and Rickettsia felis infections in domestic cats and in cat fleas in Ontario.
Can J Vet Res 2008;72:411-419.
Keef TJ, J.C H, Salyer EP, et al. Distribution of Ehrlichia canis among military
working dogs in the world and selected civilian dogs in the United States. J Am Vet Med
Assoc 1982;181.
Kidd L, Breitschwerdt E. Transmission times and prevention of tick-borne
diseases in dogs. Compend Cont Educ Pract Vet 2003;25:742-750.
Kjemtrup AM, Wainwright K, Miller M, et al. Babesia conradae, sp. Nov., a
small canine Babesia identified in California. Vet Parasitol 2006;138:103-111.

88

Komnenou AA, Mylonakis ME, Kouti V, et al. Ocular manifestations of natural
canine monocytic ehrlichiosis (Ehrlichia canis): a retrospective study of 90 cases. Vet
Ophthalmol 2007;10:137-142.
Kordick SK, Breitschwerdt EB, Hegarty BC, et al. Coinfection with multiple tickborne pathogens in a Walker Hound kennel in North Carolina. J Clin Microbiol
1999;37:2631-2638.
Koster LS, Van Schoor M, Goddard A, et al. C-reactive protein in canine
babesiosis caused by Babesia rossi and its association with outcome. J S Afr Vet Assoc
2009;80:87-91.
Kuttler KL. Chemotherapy of babesiosis. In: Ristic M, ed. Babesiosis of domestic
animals and man: CRC Press, 1988;227-242.
Lanza-Perea M, Kumthekar S, Sabarinath A, et al. Doxycycline treatment of
asymptomatic dogs seropositive for Erlichia canis. West Indian Veterinary Journal
2009;9:11-13.
Lappin M. Feline Infectious Diseases In: Medicine TDoCAoV, ed. Update on the
Diagnosis and Treatment of Mycoplasma Hameofelis and M Haemominutum Infections
of Cats, 2003.
Lappin M. Laboratory diagnosis of infectious diseases. In: Nelson RW,Couto CG,
eds. Small animal internal medicine Fourth edition ed: Mosby Elsevier, 2009;12811388.
Lappin MR, Brewer M, Radecki S. Effects of imidocarb dipropionate in cats with
chronic haemobartonellosis. Vet Ther 2002;3:144-149.
Leiva M, Naranjo C, Pena MT. Ocular signs of canine monocytic ehrlichiosis: a
retrospective study in dogs from Barcelona, Spain. Vet Ophthalmol 2005;8:387-393.
Levine ND. Taxonomy of the piroplasms. Trans Am Microsc Soc 1971;90:2–33.
Levine ND, Corliss JO, Cox FE, et al. A newly revised classification of the
protozoa. J Protozool 1980;27:37-58.
Lobetti RG. Canine Babesiosis In: Day MJ, Mackin A,Littlewood JD, eds. BSAVA
Manual of Canine and Feline Haematology and Transfusion Medicine: BSAVA, 2000.
Lobetti RG. Canine babesiosis. The Compendium on Continuing Education for the
Practicing Veterinarian 1998;20:418-430.
Lobetti RG. Cardiac involvement in canine babesiosis. J S Afr Vet Assoc
2005;76:4-8.
Lobetti RG, Jacobson LS. Renal involvement in dogs with babesiosis. J S Afr Vet
Assoc 2001;72:23-28.
Lobetti RG, Tasker S. Diagnosis of feline haemoplasma infection using a realtime PCR assay. J S Afr Vet Assoc 2004;75:94-99.
Lovering SL, Pierce KR, Adams LG. Serum complement and blood platelet
adhesiveness in acute canine ehrlichiosis. Am J Vet Res 1980;41:1266-1271.
Luckschander N, Kleiter M, Willmann M. [Renal amyloidosis caused by Ehrlichia
canis]. Schweiz Arch Tierheilkd 2003;145:482-485.
Maddison J. Farmacologia Clínica de Pequenos Animais: Elsevier Health
Sciences Brazil, 2011.
Maeda K, Markowitz N, Hawley RC, et al. Human infection with Ehrlichia canis,
a leukocytic rickettsia. N Engl J Med 1987;316:853-856.
Makinde MO, Bobade PA. Osmotic fragility of erythrocytes in clinically normal
dogs and dogs infected with parasites. Res Vet Sci 1994;57:343-348.
Martinez-Diaz VL, Silvestre-Ferreira AC, Vilhena H, et al. Prevalence and coinfection of haemotropic mycoplasmas in Portuguese cats by real-time polymerase
chain reaction. J Feline Med Surg 2013.
89

Mas J, Tort G, Sigal G. (s/d). La babesiosis canina: iya no es exótica!
http://www.labdiagnotest.com/articulos.php?contenido=articulos-BabesiosisCanina
Massa KL, Gilger BC, Miller TL, et al. Causes of uveitis in dogs: 102 cases
(1989-2000). Vet Ophthalmol 2002;5:93-98.
Mathe A, Dobos-Kovacs M, Voros K. Histological and ultrastructural studies of
renal lesions in Babesia canis infected dogs treated with imidocarb. Acta Vet Hung
2007;55:511-523.
Matijatko V, Kis I, Torti M, et al. Septic shock in canine babesiosis. Vet Parasitol
2009;162:263-270.
Matsuu A, Kawabe A, Koshida Y, et al. Incidence of canine Babesia gibsoni
infection and subclinical infection among Tosa dogs in Aomori Prefecture, Japan. J Vet
Med Sci 2004;66:893-897.
Matthewman LA, Kelly PJ, Brouqui P, et al. Further evidence for the efficacy of
imidocarb dipropionate in the treatment of Ehrlichia canis infection. J S Afr Vet Assoc
1994;65:104-107.
Maxie G, Jubb KVF. Jubb, Kennedy, and Palmer's pathology of domestic
animals: Elsevier Saunders, 2007.
McBride JW, Corstvet RE, Gaunt SD, et al. PCR detection of acute Ehrlichia
canis infection in dogs. J Vet Diagn Invest 1996;8:441-447.
McGrotty YL, Knottenbelt CM. Oesophageal stricture in a cat due to oral
administration of tetracyclines. J Small Anim Pract 2002;43:221-223.
Mehlhorn H. Progress in Parasitology: Springer Berlin Heidelberg, 2011.
Melendez LD, Twedt DC, Wright M. Suspected doxycycline-induced esophagitis
with esophageal stricture formation in three cats. Fel Pract 2000;28:10-12.
Miller DM, Swan GE, Lobetti RG, et al. The pharmacokinetics of diminazene
aceturate after intramuscular administration in healthy dogs. J S Afr Vet Assoc
2005;76:146-150.
Mills J. Anaemia In: Day MJ, Mackin A,Littlewood JD, eds. BSAVA Manual of
Canine and Feline Haematology and Transfusion Medicine: BSAVA, 2000.
Mudaliar SV, Achary GR, Alwar VS. On a species of Babesia in an Indian Wild
Cat (Felis catus). . Indian Vet J 1950;26:391-395.
Murase T, Ueda T, Yamato O, et al. Oxidative damage and enhanced
erythrophagocytosis in canine erythrocytes infected with Babesia gibsoni. J Vet Med Sci
1996;58:259-261.
Mylonakis ME, Koutinas AF, Breitschwerdt EB, et al. Chronic canine ehrlichiosis
(Ehrlichia canis): a retrospective study of 19 natural cases. J Am Anim Hosp Assoc
2004;40:174-184.
Mylonakis ME, Siarkou V, Koutinas AF. Myelosuppressive canine monocytic
ehrlichiosis (Ehrlichia canis): an update of the pathogenesis, diagnosis and
management. . Isr J Vet Med 2010;65:129-135.
Neer TM, Breitschwerdt EB, Greene RT, et al. Consensus statement on
ehrlichial disease of small animals from the infectious disease study group of the
ACVIM. American College of Veterinary Internal Medicine. J Vet Intern Med
2002;16:309-315.
Nyindo M, Huxsoll DL, Ristic M, et al. Cell-mediated and humoral immune
responses of German Shepherd Dogs and Beagles to experimental infection with
Ehrlichia canis. Am J Vet Res 1980;41:250-254.
Omamegbe JO, Uche UE. Haemogram studies in Nigerian local dogs suffering
from ancylostomiasis, babesiosis, and trypanosomiasis. Bull Anim Health Prod Afr
1985;33:335-338.
90

Onishi T, Ueda K, Horie M, et al. Serum hemolytic activity in dogs infected with
Babesia gibsoni. J Parasitol 1990;76:564-567.
Otranto D, Paradies P, Testini G, et al. Application of 10% imidacloprid/50%
permethrin to prevent Ehrlichia canis exposure in dogs under natural conditions. Vet
Parasitol 2008;153:320-328.
Otranto D, Testini G, Dantas-Torres F, et al. Diagnosis of canine vector-borne
diseases in young dogs: a longitudinal study. J Clin Microbiol 2010;48:3316-3324.
Otsuka Y, Yamasaki M, Yamato O, et al. The effect of macrophages on the
erythrocyte oxidative damage and the pathogenesis of anemia in Babesia gibsoniinfected dogs with low parasitemia. J Vet Med Sci 2002;64:221-226.
Otsuka Y, Yamasaki M, Yamato O, et al. Increased generation of superoxide in
erythrocytes infected with Babesia gibsoni. J Vet Med Sci 2001;63:1077-1081.
Panciera RJ, Ewing SA, Confer AW. Ocular histopathology of Ehrlichial
infections in the dog. Vet Pathol 2001;38:43-46.
Penzhorn BL, Schoeman T, Jacobson LS. Feline babesiosis in South Africa: a
review. Ann N Y Acad Sci 2004;1026:183-186.
Perez M, Rikihisa Y, Wen B. Ehrlichia canis-like agent isolated from a man in
Venezuela: antigenic and genetic characterization. J Clin Microbiol 1996;34:2133-2139.
Perille AL, Matus RE. Canine ehrlichiosis in six dogs with persistently increased
antibody titers. J Vet Intern Med 1991;5:195-198.
Pierce KR, Marrs GE, Hightower D. Acute canine ehrlichiosis: platelet survival
and factor 3 assay. Am J Vet Res 1977;38:1821-1825.
Porchet MJ, Sager H, Muggli L, et al. [A descriptive epidemiological study on
canine babesiosis in the Lake Geneva region]. Schweiz Arch Tierheilkd 2007;149:457465.
Ramos R, Ramos C, Araujo F, et al. Molecular survey and genetic
characterization of tick-borne pathogens in dogs in metropolitan Recife (north-eastern
Brazil). Parasitol Res 2010;107:1115-1120.
Ramsey I. BSAVA Small Animal Formulary: Wiley, 2011.
Rar VA, Maksimova TG, Zakharenko LP, et al. Babesia DNA detection in canine
blood and Dermacentor reticulatus ticks in southwestern Siberia, Russia. . Vector Borne
Zoonotic Dis 2005;5:285-287.
Reardon MJ, Pierce KR. Acute experimental canine ehrlichiosis. I. Sequential
reaction of the hemic and lymphoreticular systems. Vet Pathol 1981a;18:48-61.
Reardon MJ, Pierce KR. Acute experimental canine ehrlichiosis. II. Sequential
reaction of the hemic and lymphoreticular system of selectively immunosuppressed
dogs. Vet Pathol 1981b;18:384-395.
Reddy GR, Sulsona CR, Barbet AF, et al. Molecular characterization of a 28 kDa
surface antigen gene family of the tribe Ehrlichiae. Biochem Biophys Res Commun
1998;247:636-643.
Reiter I, Weiland G. Recently developed methods for the detection of babesial
infections. Trans R Soc Trop Med Hyg 1989;83 Suppl:21-23.
Rikihisa Y. (2010) Introduction to Ehrlichia spp.
http://riki-lb1.vet.ohio-state.edu/background.php
Ristic M, Holland JC. Canine Ehrlichiosis. Rickettsial and chlamydial diseases of
domestic animals: Pergamon Press, 1993;169-186.
Roncalli Amici R. The history of Italian parasitology. Vet Parasitol 2001;98:3-30.
Rosenthal M. AVMA Update — How to diagnose, treat feline infectious anemia.
Veterinary Forum, 2008.

91

Rothschild MA, Oratz M, Schreiber SS. Pathophysyology of plasma protein
metabolism. London, United Kingdom: Macmillan, 1984.
Ruiz de Gopegui R, Penalba B, Goicoa A, et al. Clinico-pathological findings and
coagulation disorders in 45 cases of canine babesiosis in Spain. Vet J 2007;174:129132.
Santos-Silva MM, Beati L, Santos AS, et al. The hard-tick fauna of mainland
Portugal (Acari: Ixodidae): an update on geographical distribution and known
associations with hosts and pathogens. Exp Appl Acarol 2011;55:85-121.
Santos AS, Santos-Silva MM, Sousa R, et al. PCR-based survey of Anaplasma
phagocytophilum in Portuguese ticks (Acari: Ixodidae). Vector Borne Zoonotic Dis
2009;9:33-40.
Schetters TP, Moubri K, Precigout E, et al. Different Babesia canis isolates,
different diseases. Parasitology 1997;115 ( Pt 5):485-493.
Schoeman T, Lobetti RG, Jacobson LS, et al. Feline babesiosis: signalment,
clinical pathology and concurrent infections. J S Afr Vet Assoc 2001;72:4-11.
Shaw SE, Day MJ. Arthropod-borne Infectious Diseases of the Dog and Cat:
Manson Publishing Limited, 2005.
Shipov A, Klement E, Reuveni-Tager L, et al. Prognostic indicators for canine
monocytic ehrlichiosis. Vet Parasitol 2008;153:131-138.
Sikorski LE, Birkenheuer AJ, Holowaychuk MK, et al. Babesiosis caused by a
large Babesia species in 7 immunocompromised dogs. J Vet Intern Med 2010;24:127131.
Simking P, Wongnakphet S, Stich RW, et al. Detection of Babesia vogeli in stray
cats of metropolitan Bangkok, Thailand. Vet Parasitol 2010;173:70-75.
Simões PB, Cardoso L, Araujo M, et al. Babesiosis due to the canine Babesia
microti-like small piroplasm in dogs-first report from Portugal and possible vertical
transmission. Parasit Vectors 2011;4:50.
Skotarczak B. Canine ehrlichiosis. Ann Agric Environ Med 2003;10:137-141.
Skrabalo Z, Deanovic Z. Piroplasmosis in man; report of a case. Doc Med Geogr
Trop 1957;9:11-16.
Small E, Ristic M. Morphologic features of Haemobartonella felis. Am J Vet Res
1967;28:845-851.
Smith RD, Ristic M, Huxsoll DL, et al. Platelet kinetics in canine ehrlichiosis:
evidence for increased platelet destruction as the cause of thrombocytopenia. Infect
Immun 1975;11:1216-1221.
Solano-Gallego L. Babesiosis. In: Morgan RV, ed. Handbook of small animal
practice: Saunders Elsevier, 2008.
Solano-Gallego L, Baneth G. Babesiosis in dogs and cats--expanding
parasitological and clinical spectra. Vet Parasitol 2011;181:48-60.
Solano-Gallego L, Trotta M, Carli E, et al. Babesia canis canis and Babesia canis
vogeli clinicopathological findings and DNA detection by means of PCR-RFLP in
blood from Italian dogs suspected of tick-borne disease. Vet Parasitol 2008;157:211221.
Stegeman JR, Birkenheuer AJ, Kruger JM, et al. Transfusion-associated Babesia
gibsoni infection in a dog. J Am Vet Med Assoc 2003;222:959-963, 952.
Suksawat J, Pitulle C, Arraga-Alvarado C, et al. Coinfection with three Ehrlichia
species in dogs from Thailand and Venezuela with emphasis on consideration of 16S
ribosomal DNA secondary structure. J Clin Microbiol 2001;39:90-93.
Summers BA, Cummings JF, DeLahunta A. Veterinary neuropathology: Mosby,
1995.
92

Sykes JE. Ehrlichia, Anaplasmosis, Rocky Mountain Spotted Fever, and
Neorickettsial Infection In: Ettinger SJ,Feldman EC, eds. Textbook of Veterinary
Internal Medicine: Elsevier Science Health Science Division, 2009a.
Sykes JE. Feline hemotropic mycoplasmas. J Vet Emerg Crit Care (San Antonio)
2010a;20:62-69.
Sykes JE. Feline hemotropic mycoplasmas. Vet Clin North Am Small Anim Pract
2010b;40:1157-1170.
Sykes JE. Hemoplasmosis In: Ettinger SJ,Feldman EC, eds. Textbook of
veterinary internal medicine: diseases of the dog and the cat: Elsevier Saunders, 2010c.
Sykes JE. Infectious causes of anemia in cats. Veterinary Focus 2009b;19.
Sykes JE, Drazenovich NL, Ball LM, et al. Use of conventional and real-time
polymerase chain reaction to determine the epidemiology of hemoplasma infections in
anemic and nonanemic cats. J Vet Intern Med 2007;21:685-693.
Sykes JE, Terry JC, Lindsay LL, et al. Prevalences of various hemoplasma
species among cats in the United States with possible hemoplasmosis. J Am Vet Med
Assoc 2008;232:372-379.
Taboada J, Lobetti RG. Babesiosis In: Greene CE, ed. Infectious Diseases Of The
Dog And Cat. Philadelphia: Saunders Elsevier, 2006;722.
Tasker S. Haemotropic mycoplasmas: what's their real significance in cats? J
Feline Med Surg 2010;12:369-381.
Tasker S, Caney SM, Day MJ, et al. Effect of chronic feline immunodeficiency
infection, and efficacy of marbofloxacin treatment, on 'Candidatus Mycoplasma
haemominutum' infection. Microbes Infect 2006a;8:653-661.
Tasker S, Caney SM, Day MJ, et al. Effect of chronic FIV infection, and efficacy
of marbofloxacin treatment, on Mycoplasma haemofelis infection. Vet Microbiol
2006b;117:169-179.
Tasker S, Helps CR, Day MJ, et al. Use of a Taqman PCR to determine the
response of Mycoplasma haemofelis infection to antibiotic treatment. J Microbiol
Methods 2004;56:63-71.
Tasker S, Lappin MR. Haemobartonella felis: recent developments in diagnosis
and treatment. J Feline Med Surg 2002;4:3-11.
Tasker S, Lappin MR. Update on hemoplasmosis. In: August JR, ed.
Consultations in Feline Internal Medicine: Elsevier Science Health Science Division,
2006.
Tasker S, Peters IR, Papasouliotis K, et al. Description of outcomes of
experimental infection with feline haemoplasmas: copy numbers, haematology,
Coombs' testing and blood glucose concentrations. Vet Microbiol 2009;139:323-332.
Taylor PM. Hipotermia. In: Ettinger SJ,Feldman EC, eds. Tratado de medicina
interna veterinaria. Sexta edición. ed. Madrid (España): Elsevier Saunders, 2007;13-15.
Thomas S, Popov VL, Walker DH. Exit mechanisms of the intracellular bacterium
Ehrlichia. PLoS One 2010;5:e15775.
Thrall MA, Weiser G, Allison R, et al. Veterinary Hematology and Clinical
Chemistry: Wiley, 2012.
Uilenberg G. Babesia--a historical overview. Vet Parasitol 2006;138:3-10.
Unver A, Perez M, Orellana N, et al. Molecular and antigenic comparison of
Ehrlichia canis isolates from dogs, ticks, and a human in Venezuela. J Clin Microbiol
2001;39:2788-2793.
Unver A, Rikihisa Y, Kawahara M, et al. Analysis of 16S rRNA gene sequences
of Ehrlichia canis, Anaplasma platys, and Wolbachia species from canine blood in
Japan. Ann N Y Acad Sci 2003;990:692-698.
93

Vaden SL, Knoll JS, Smith FWK, et al. Blackwell's Five-Minute Veterinary
Consult: Laboratory Tests and Diagnostic Procedures: Canine and Feline: Wiley,
2011.
VanSteenhouse JL, Millard JR, Taboada J. Feline haemobartonellosis. Compend
Cont Educ Pract Vet 1993;15:535-545.
Vercammen F, De Deken R, Maes L. Clinical and serological observations on
experimental infections with Babesia canis and its diagnosis using the IFAT. Parasite
1995;2:407-410.
Vercammen F, De Deken R, Maes L. Duration of protective immunity in
experimental canine babesiosis after homologous and heterologous challenge. Vet
Parasitol 1997;68:51-55.
Vercammen F, De Deken R, Maes L. Prophylactic treatment of experimental
canine babesiosis (Babesia canis) with doxycycline. Vet Parasitol 1996;66:251-255.
Vilhena H, Martinez-Diaz VL, Cardoso L, Vieira L, Altet L, Francino O, Pastor J,
Silvestre-Ferreira AC. Feline vector-borne pathogens in the north and centre of
Portugal. Parasit Vectors 2013;6:99
Waner T, Harrus S. Canine Monocytic Erlichiosis – From Pathology to Clinical
Manifestations. Israel Journal of Veterinary Medicine 2013;68.
Waner T, Harrus S, Bark H, et al. Characterization of the subclinical phase of
canine ehrlichiosis in experimentally infected beagle dogs. Vet Parasitol 1997;69:307317.
Waner T, Harrus S, Weiss DJ, et al. Demonstration of serum antiplatelet
antibodies in experimental acute canine ehrlichiosis. Vet Immunol Immunopathol
1995;48:177-182.
Waner T, Leykin I, Shinitsky M, et al. Detection of platelet-bound antibodies in
beagle dogs after artificial infection with Ehrlichia canis. Vet Immunol Immunopathol
2000a;77:145-150.
Waner T, Strenger C, Keysary A. Comparison of a clinic-based ELISA test kit
with the immunofluorescence test for the assay of Ehrlichia canis antibodies in dogs. J
Vet Diagn Invest 2000b;12:240-244.
Weiland G, Reiter I. Methods for the measurement of the serological response to
Babesia. In: Ristic M, ed. Babesiosis of domestic animals and man: CRC Press,
1988;143-162.
Weiss DJ. Bone marrow necrosis in dogs: 34 cases (1996-2004). J Am Vet Med
Assoc 2005;227:263-267.
Welzl C, Leisewitz AL, Jacobson LS, et al. Systemic inflammatory response
syndrome and multiple-organ damage/dysfunction in complicated canine babesiosis. J S
Afr Vet Assoc 2001;72:158-162.
Westfall DS, Jensen WA, Reagan WJ, et al. Inoculation of two genotypes of
Hemobartonella felis (California and Ohio variants) to induce infection in cats and the
response to treatment with azithromycin. Am J Vet Res 2001;62:687-691.
Wilkes BM, Mailloux LU. Acute renal failure. Pathogenesis and prevention. Am J
Med 1986;80:1129-1136.
Willi B, Boretti FS, Baumgartner C, et al. Prevalence, risk factor analysis, and
follow-up of infections caused by three feline hemoplasma species in cats in
Switzerland. J Clin Microbiol 2006a;44:961-969.
Willi B, Boretti FS, Cattori V, et al. Identification, molecular characterization,
and experimental transmission of a new hemoplasma isolate from a cat with hemolytic
anemia in Switzerland. J Clin Microbiol 2005;43:2581-2585.

94

Willi B, Tasker S, Boretti FS, et al. Phylogenetic analysis of "Candidatus
Mycoplasma turicensis" isolates from pet cats in the United Kingdom, Australia, and
South Africa, with analysis of risk factors for infection. J Clin Microbiol
2006b;44:4430-4435.
Winter RB. Using quinolones to treat haemobartonelosis. Veterinary Medicine
1993:306-308.
Woods JE, Brewer M, Radecki S, et al. Treatment of Mycoplasma haemofelis
infected cats with imidocarb dipropionate. J Vet Intern Med 2004.
Woods JE, Brewer MM, Hawley JR, et al. Evaluation of experimental
transmission of Candidatus Mycoplasma haemominutum and Mycoplasma haemofelis
by Ctenocephalides felis to cats. Am J Vet Res 2005;66:1008-1012.
Woody BJ, Hoskins JD. Ehrlichial diseases of dogs. Vet Clin North Am Small
Anim Pract 1991;21:75-98.
Yeagley TJ, Reichard MV, Hempstead JE, et al. Detection of Babesia gibsoni and
the canine small Babesia 'Spanish isolate' in blood samples obtained from dogs
confiscated from dogfighting operations. J Am Vet Med Assoc 2009;235:535-539.
Zahler M, Schein E, Rinder H, et al. Characteristic genotypes discriminate
between Babesia canis isolates of differing vector specificity and pathogenicity to dogs.
Parasitol Res 1998;84:544-548.
Zygner W, Gojska O, Rapacka G, et al. Hematological changes during the course
of canine babesiosis caused by large Babesia in domestic dogs in Warsaw (Poland). Vet
Parasitol 2007;145:146-151.

95

6. ANEXOS
Anexo 1 – Ruca

Tabela I - Hemograma completo do Ruca (15 de outubro de 2012). Os valores
sublinhados encontram-se fora do intervalo de referência.

Hemograma

Resultado

Intervalo referência

Unidades

Glóbulos Vermelhos

4,09

5,50 – 8,50

M/µL

Hematócrito

31,9

37,0 – 55,0

%

Hemoglobina

10,5

12,0 – 18,0

g/dL

VCM

78,2

60,0 – 77,0

fL

CMH

25,8

18,5 – 30,0

Pg

CHCM

33,0

30,0 – 37,5

g/dL

RDW

17,2

14,7 – 17,9

%

RETIC

26,6

ND

K/µL

Plaquetas

347

175 - 500

K/µL

WBC

10,26

5,50 – 16,90

K/µL

Neutrófilos

5,98

2,00 – 12,00

K/µL

Linfócitos

0,93

0,50 – 4,90

K/µL

Monócitos

2,27

0,30 – 2,00

K/µL

Eosinófilos

1,04

0,10 – 1,49

K/µL

Basófilos

0,04

0,00 – 0,10

K/µL

Neutrófilos (%)

58,3%

Linfócitos (%)

9,1%

Monócitos (%)

22,1%

Eosinófilos (%)

10,1%

Basófilos (%)

0,4%

Análises realizadas no Laboratório do HVBV (aparelho LaserCyte IDEXX®).
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Tabela II - Análises bioquímicas séricas do Ruca. Os valores sublinhados
encontram-se fora do intervalo de referência.
Dia

15.10.12

21.11.12

Bioquímica

Resultado

Intervalo referência

Unidades

Fosfatase alcalina

93

47 – 254

U/I

GPT/ ALT

39

17 – 78

U/I

Albumina

2,5

2,6 – 4,0

g/dl

BUN

19,0

9,2 – 29,2

mg/dL

Creatinina

0,7

0,4 – 1,4

mg/dL

Proteínas Totais

8,5

5,0 – 7,2

g/dl

Glucose

98

75 – 128

Mg/dl

Albumina

2,6

2,6 – 4,0

g/dl

Proteínas totais

7,0

5,0 – 7,2

g/dl

Análises realizadas no laboratório do HVBV (aparelho Fujifilm®).
Tabela III - Serologias do Ruca. Os valores sublinhados encontram-se fora do
intervalo de referência.
Dia

Serologia

Resultado

16.10.12

6,70 – Positivo

02.11.12

3,12 – Positivo

21.11.12

Ac Ehrlichia

<0,90 – Negativo
0,90<Índice<1,10 – Duvidoso
Índice ≥1,10 – Positivo

3,88 – Positivo

13.01.13

3,88 – Positivo

14. 02.13

2,46 – Positivo

13.05.13
16.10.12

5,88 – Positivo

Índice

Ac Leishmania
(IFAT)

0,24 – Negativo

Rz<0,5 – Negativo
0,9 <Rz< 1,1 – Duvidoso
1,1<Rz<1,5 – Positivo Baixo
Rz>1,5 – Positivo

Análises realizadas no Laboratório Segalab.
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Tabela IV - Proteinograma do Ruca. Os valores sublinhados encontram-se fora
do intervalo de referência.
Dia

16.10.12

02.11.12

Proteinograma

Resultado

Intervalo referência

Albumina

1,00

2,20 - 3,50

α-1 Globulina

0,27

0,50 - 0,80

α-2 Globulina

0,87

0,50 - 0,80

β-1 Globulina

0,93

0,50 - 1,10

β-2 Globulina

1,36

0,30 - 0,70

γ-Globulina

2,09

0,50 - 1,80

Proteínas Totais

7,40

5,00 - 7,50

Rácio Alb/Glob

0,34

0,50 - 1,20

Albumina

2,41

2,20 - 3,50

α-1 Globulina

0,38

0,50 - 0,80

α-2 Globulina

0,91

0,50 - 0,80

β-1 Globulina

0,65

0,50 - 1,10

β-2 Globulina

0,74

0,30 - 0,70

γ-Globulina

2,11

0,50 - 1,80

Proteínas Totais

7,40

5,00 - 7,50

Rácio Alb/Glob

0,48

0,50 - 1,20

Unidades

g/dl

g/dl

Análises realizadas no Laboratório Segalab.
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Tabela V - Hemograma completo do Ruca (21 de novembro de 2012). Os
valores sublinhados encontram-se fora do intervalo de referência.

Hemograma

Resultado

Intervalo referência

Unidades

Glóbulos Vermelhos

5,56

5,50 – 8,50

M/µL

Hematócrito

40,5

37,0 – 55,0

%

Hemoglobina

14,2

12,0 – 18,0

g/dL

VCM

72,7

60,0 – 77,0

fL

CMH

25,5

18,5 – 30,0

Pg

CHCM

35,1

30,0 – 37,5

g/dL

RDW

16,2

14,7 – 17,9

%

RETIC

44,5

ND

K/µL

Plaquetas

454

175 - 500

K/µL

WBC

9,58

5,50 – 16,90

K/µL

Neutrófilos

5,88

2,00 – 12,00

K/µL

Linfócitos

0,48

0,50 – 4,90

K/µL

Monócitos

1,68

0,30 – 2,00

K/µL

Eosinófilos

1,53

0,10 – 1,49

K/µL

Basófilos

0,00

0,00 – 0,10

K/µL

Neutrófilos (%)

61,4%

Linfócitos (%)

5,1%

Monócitos (%)

17,6%

Eosinófilos (%)

16,0%

Basófilos (%)

0,0%

Análises realizadas no Laboratório do HVBV (Aparelho LaserCyte IDEXX®).
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Anexo 2 – Boris

Tabela VI - Resultados de de micro-hematócrito e proteínas totais do Boris. Os
valores sublinhados encontram-se fora do intervalo de referência.

Dia

Micro-hematócrito (%)
8%

06-01-13
07-01-13

08-01-13
09-01-13

18%

PT’s (g/dl)

Plasma

ND

9h: 40%

6,9

21h: 41%

6,3

9h: 41%

6,5

21h: 47%

7,0

38%

6,4

Ictérico

Análise realizada no laboratório do HVBV.

Tabela VII - Análises bioquímicas séricas do Boris (8 de janeiro de 2013). Os
valores sublinhados encontram-se fora do intervalo de referência.

Bioquímica

Resultado

Intervalo referência

Unidades

BUN

14,0

9,2 – 29,2

mg/dL

Creatinina

0,3

0,4 – 1,4

mg/dL

Análise realizada no laboratório do HVBV (Aparelho Fujifilm®).
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Tabela VIII - Hemograma completo do Boris (8 de janeiro de 2013). Os valores
sublinhados encontram-se fora do intervalo de referência.

Hemograma

Resultado

Intervalo referência*

Unidades

Glóbulos Vermelhos

5,75

4,70 – 8,50

M/µL

Hematócrito

40,1

32,0 – 55,0

%

Hemoglobina

13,7

10,3 – 18,0

g/dL

VCM

69,7

60,0 – 77,0

fL

CMH

23,9

18,5 – 30,0

Pg

CHCM

34,3

30,0 – 37,5

g/dL

RDW

18,0

14,7 – 17,9

%

RETIC

49,6

10,0 – 110,0

K/µL

72

175 - 500

K/µL

WBC

19,60

5,50 – 16,90

K/µL

Neutrófilos

12,13

3,00 – 12,00

K/µL

Linfócitos

1,46

0,50 – 4,90

K/µL

Monócitos

5,73

0,30 – 2,00

K/µL

Eosinófilos

0,24

0,10 – 1,49

K/µL

Basófilos

0,04

0,00 – 0,10

K/µL

Plaquetas

Neutrófilos (%)

61,9%

Linfócitos (%)

7,4%

Monócitos (%)

29,2%

Eosinófilos (%)

1,2%

Basófilos (%)

0,2%

* Valores de referência para cachorros com idade inferior a 7 meses.
Análise realizada no Laboratório do HVBV (aparelho LaserCyte IDEXX®).
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Anexo 3 – Simba

Tabela IX - Hemograma completo do Simba (23 de janeiro de 2013). Os valores
sublinhados encontram-se fora do intervalo de referência.

Hemograma

Resultado

Intervalo referência

Unidades

Glóbulos Vermelhos

1,03

5,00 – 10,00

M/µL

Hematócrito

4,6

30,0 – 45,0

%

Hemoglobina

4,2

9,9 – 15,1

g/dL

VCM

44,4

41,0 – 58,0

fL

CMH

40,5

12,0 – 20,0

Pg

RDW

21,7

17,3 – 22,0

%

RETIC

7,7

3,0 – 50,0

K/µL

Plaquetas

77

175 - 600

K/µL

WBC

4,84

5,50 – 19,50

K/µL

Neutrófilos

1,38

2,50 – 12,50

K/µL

Linfócitos

2,09

0,40 – 6,80

K/µL

Monócitos

1,05

0,15 – 1,70

K/µL

Eosinófilos

0,27

0,10 – 0,79

K/µL

Basófilos

0,05

0,00 – 0,10

K/µL

Neutrófilos (%)

28,4%

Linfócitos (%)

43,2%

Monócitos (%)

21,8%

Eosinófilos (%)

5,6%

Basófilos (%)

1,1%

Análise realizada no laboratório do HVBV (Aparelho LaserCyte IDEXX®).
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Tabela X - Resultados de de micro-hematócrito e proteínas totais do Simba. Os
valores sublinhados encontram-se fora do intervalo de referência.
Micro-hematócrito (%)

PT’s (g/dL)

Plasma

23-01-13

16%

ND

Levemente ictérico

24-01-13

17%

7,2

ND

25-01-13

33%

9

Límpido

Dia

Análise realizada no laboratório do HVBV.

Tabela XI - Análises bioquímicas séricas do Simba (23 de janeiro de 2013).

Bioquímica

Resultado

Intervalo referência

Unidades

BUN

24,1

17.6 – 32.8

mg/dL

Creatinina

0,5

0.8 – 1.8

mg/dL

Análise realizada no laboratório do HVBV (Aparelho Fujifilm®).
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