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RESUMO 

 

 

  A babesiose ou piroplasmose canina é uma doença causada por 

hemoparasitas do género Babesia, que tem distribuição mundial e importante 

significado clínico. 

Os agentes do género Babesia são transmitidos por carraças da família 

Ixodidae e podem afetar diferentes espécies animais e seres humanos. No entanto, a 

maioria dos agentes não apresenta potencial zoonótico.  

O quadro clínico dos animais infetados é caracterizado por febre, letargia, 

anemia, trombocitopenia e hemoglobinúria. Pode manifestar-se de forma aguda ou 

crónica, e a gravidade da infeção por Babesia spp. pode variar desde infeção 

subclínica até doença fatal.  

O diagnóstico é estabelecido com base na análise da história e quadro clínico 

do animal, na identificação dos parasitas em esfregaços sanguíneos e através de 

testes serológicos e/ou moleculares positivos. O tratamento consiste na administração 

de fármacos antibióticos e antiprotozoários que eliminam os agentes. 

A babesiose canina é considerada uma parasitose emergente e em expansão 

para locais onde não é endémica, constituindo assim um problema de saúde cada vez 

maior e mais importante no mundo. 

Esta dissertação contém a descrição de três casos clínicos tratados no Hospital 

Veterinário do Baixo Vouga, na tentativa de abranger uma amostra de casos distintos 

de babesiose canina. Nesses três casos, o diagnóstico final foi estabelecido através da 

observação de formas parasitárias intra-eritrocitárias compatíveis com Babesia spp. 

em esfregaços sanguíneos. Foi possível conhecer a espécie de Babesia em dois dos 

casos com recurso a PCR e a sequenciação de ADN. O protocolo terapêutico aplicado 

consistiu na administração de dipropinato de imidocarb e doxiciclina, além do 

tratamento das complicações associadas à babesiose. Apesar de apresentarem 

manifestações clínicas e gravidade diferentes entre si, todos os animais tiveram 

recuperação clínica.     

 

 

 

Palavras-chave: anemia, babesiose canina, parasitoses emergentes, 

piroplasmose, trombocitopenia.  
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ABSTRACT 

 

 

Canine babesiosis or piroplasmosis is caused by hemoparasites of the genus 

Babesia, which have a worldwide distribution and an important clinical significance. 

Piroplasms are transmitted by ticks of the Ixodidae family and can affect a 

variety of animal species, including humans; however, most agents do not have 

zoonotic significance. 

The clinical presentation of the infected animals is characterized by fever, 

lethargy, anemia, thrombocytopenia and hemoglobinuria. Babesiosis can be presented 

in an acute or chronic form, and severity can range from subclinical infection to fatal 

disease. 

The diagnosis is based on the clinical history and results of clinical exams, 

identification of parasites in blood smears and in positive results in serological and / or 

molecular tests. Treatment consists in administration of antibiotic and antiprotozoal 

drugs that eliminates the agents. 

Canine babesiosis is considered an emerging parasitosis, and is in expansion 

to areas previously considered as non-endemic, thus constituting an increasingly 

health problem in the world. 

This dissertation includes the description of three clinical cases treated at the 

Hospital Veterinário do Baixo Vouga, in an attempt to report different cases of canine 

babesiosis. The final diagnosis was established through identification of intra-eritrocytic 

inclusions compatible with Babesia spp. in blood smears. In two of the clinical cases, 

the species of Babesia was determined by PCR and DNA sequencing. The therapeutic 

protocol applied in all cases consisted in the administration of dipropinate imidocarb 

and doxycycline and support treatment. Despite the different clinical manifestations and 

severity, all animals had clinical recovery. 

 

 

 

 

Keywords: anemia, canine babesiosis, emerging parasitosis, piroplasmosis,  

thrombocytopenia. 
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1 NOTA INTRODUTÓRIA 

 

 

A elaboração desta dissertação de mestrado teve por base o estágio curricular 

realizado no Hospital Veterinário do Baixo Vouga (HVBV), em Águeda.  

O HVBV resultou da expansão da Clínica Veterinária da Mourisca, fundada no 

ano de 2000, e foi inaugurado no dia 1 de março de 2008, funcionando em horário 

permanente. O HVBV é constituído por uma equipa multidisciplinar e possui elevada 

casuística em diversas áreas da medicina veterinária.  

O estágio curricular teve a duração de 6 meses, de setembro de 2016 a 

fevereiro de 2017, e permitiu acompanhar e participar ativamente nos serviços de 

consultas, internamento, imagiologia, cirurgia e anestesia, endoscopia e laparoscopia, 

medicina de urgência e cuidados intensivos em pequenos animais e animais exóticos.   

Durante o estágio foi possível assistir, nas instalações do hospital, a um 

seminário de Patologia Clínica com a duração de 16 horas. 

Ao longo desses 6 meses no HVBV, a autora verificou que a babesiose canina 

é uma doença parasitária frequente na prática clínica e que pode apresentar 

complicações que pioraram o prognóstico. Além disso, atualmente sabe-se que as 

alterações climáticas e o aumento do número de animais de estimação e das 

deslocações que estes fazem, tornam a babesiose uma doença emergente e em 

expansão. Estes factos levaram a autora a escolher a babesiose canina como tema 

para sua dissertação de mestrado. 
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2 INTRODUÇÃO 

 

 

A babesiose ou piroplasmose canina é uma doença causada por 

hemoparasitas do género Babesia que possui distribuição mundial e tem importante 

significado clínico [1,2].  

O género Babesia recebeu esse nome em honra ao médico romeno Victor 

Babeş que, no final do século XIX, descobriu a existência de microrganismos nos 

eritrócitos de bovinos e ovinos com hemoglobinúria [3,4]. Posteriormente, estes 

microrganismos seriam apelidados de Babesia bovis e Babesia ovis, consoante a 

espécie animal em que haviam sido encontrados [4]. 

As espécies de Babesia são frequentemente referidas como piroplasmas, 

devido à forma de pera que apresentam quando observadas em esfregaços 

sanguíneos ao microscópio ótico [1,5]. São transmitidas por carraças da família 

Ixodidae e podem afetar diferentes animais domésticos e selvagens, assim como 

seres humanos [5,6].   

O aumento dos animais de companhia e das viagens que esses animais fazem 

atualmente, assim como as alterações climáticas, permitem a expansão de doenças 

parasitárias como a babesiose canina, fazendo com que esta seja considerada 

emergente e em expansão para locais onde não é endémica. Assim, as doenças cujos 

agentes são transmitidos por vetores, e particularmente a babesiose, constituem um 

problema de saúde cada vez maior e mais importante no mundo [7,8]. 

Esta dissertação tem como principal objetivo aprofundar conhecimentos acerca 

da babesiose canina, através do acompanhamento e análise de casos clínicos e da 

sua comparação com a informação proveniente da bibliografia.  

Na primeira parte deste trabalho é feita a revisão bibliográfica do tema, desde a 

taxonomia, ciclo de vida, até ao tratamento e prevenção, dando especial importância 

às complicações da babesiose canina, começando pelas que surgem com mais 

frequência até às mais raras. Na segunda parte, são descritos três casos clínicos e 

posteriormente feita a sua discussão através da comparação com a bibliografia, de 

forma a compreender melhor as particularidades de cada caso e as decisões tomadas 

em termos de diagnóstico e tratamento.       
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

3.1 TAXONOMIA  

 

 

O género Babesia spp. pertence à família Babesiidae, ordem Piroplasmorida, 

classe Conoidasida e filo Apicomplexa [9]. 

O filo Apicomplexa é caraterizado pela presença de um complexo apical e um 

citoesqueleto distinto dos outros eucariotas [10]. Os elementos que pertencem à 

ordem Piroplasmorida parasitam carraças e mamíferos e não possuem esporos, 

flagelos, cílios ou verdadeiros pseudópodes e portanto quando necessitam de se 

locomover, fazem-no através da flexão ou deslizamento do corpo, reproduzem-se 

assexuadamente nos eritrócitos ou outras células sanguíneas de mamíferos através 

de fissão binária ou esquizogonia e nalgumas espécies ocorre reprodução sexuada. 

Da ordem Piroplasmorida fazem parte duas famílias, Babesiidae e Theileriidae, ambas 

com importância em termos veterinários. Os parasitas da família Babesiidae são 

piriformes, redondos ou ovais e podem ser encontrados em eritrócitos, linfócitos, 

histiócitos, eritoblastos ou outras células sanguíneas de mamíferos e em diversos 

tecidos das carraças que lhes servem de hospedeiro [11]. 

O aspeto morfológico dos parasitas nos eritrócitos, assim como análises 

moleculares, permitem dividir as espécies de Babesia em dois grupos: os piroplasmas 

grandes, medindo aproximadamente 3 a 5 μm; e os piroplasmas pequenos, com 1 a 3 

μm [1,2]. 

Inicialmente, a espécie Babesia canis foi classificada em três subespécies: B. 

canis canis, B. canis rossi e B. canis vogeli. No entanto, atualmente considera-se que 

estas subespécies são espécies independentes [1,2]. B. canis, B. rossi e B. vogeli 

pertencem ao grupo dos piroplasmas caninos grandes juntamente com uma espécie 

que foi descrita em cães na Carolina do Norte, geneticamente relacionada com 

Babesia bigemina dos bovinos, mas que ainda não recebeu nome [2]. 

No grupo dos piroplasmas caninos pequenos incluem-se três espécies 

principais: Babesia gibsoni, Babesia conradae e Babesia vulpes (anteriormente 

conhecida por Babesia microti-like ou Theileria annae) [1,12].  
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3.2 DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA  

 

 

A babesiose tem distribuição mundial [2]. Na Europa, os agentes causadores 

de babesiose canina incluem B. canis, B. vogeli, B. gibsoni e B. vulpes [13,14]. 

B. canis tem como vetor a carraça Dermacentor reticulatus e causa doença 

moderada a grave. B. vogeli é transmitida por Rhipicephalus sanguineus, é a menos 

virulenta das espécies de piroplasmas grandes e a que tem maior distribuição mundial 

devido à natureza cosmopolita do seu vetor artrópode [1,13]. Além da Europa, B. 

vogeli encontra-se também presente em áreas tropicais e subtropicais de África, Ásia, 

Austrália, América do Norte e do Sul [13]. B. gibsoni surgiu na Ásia e expandiu-se à 

Europa, possuindo atualmente distribuição mundial [13], e utiliza a carraça 

Haemaphysalis longicornis como vetor na Ásia [1,15], enquanto na Europa, R. 

sanguineus parece servir de potencial vetor [2].  

Babesia vulpes pertence ao grupo dos piroplasmas pequenos e foi inicialmente 

descoberta em cães no noroeste de Espanha e uma vez que parecia 

filogeneticamente semelhante a Babesia microti, que afeta roedores e humanos, foi 

designada por Babesia microti-like. Outros autores defendiam que se inseria no 

género Theileria e atribuíram-lhe o nome de Theileria annae. Atualmente, é designada 

por Babesia vulpes e encontra-se identificada em vários países da Europa e nos 

Estados Unidos da América. O seu modo de transmissão e os vetores que lhe estão 

associados ainda estão por determinar [12] mas foi detetado ADN deste piroplasma 

em carraças Ixodes hexagonus, Ixodes ricinus [16,17], Ixodes canisuga [17] e R. 

sanguineus [18]. No entanto, não se sabe se funcionam como vetores competentes 

para a transmissão de B. vulpes [12,13]. 

Babesia rossi é transmitida por carraças Haemaphysalis spp. e é a mais 

virulenta dos piroplasmas grandes, sendo apenas encontrada no centro e sul do 

continente africano [13,14]. Babesia conradae foi reconhecida no sul da Califórnia [13]. 

Na Figura 1, observa-se a distribuição das espécie de Babesia na Europa.   

 

  

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

3.2.1 Distribuição dos vetores 

 

A distribuição geográfica dos artrópodes que servem de vetores à babesiose 

canina é determinante na distribuição desta doença. Estes vetores podem levar à 

transmissão simultânea ou sequencial de mais do que um agente parasitário, 

dependendo da presença e abundância dos artrópodes [13].  

Em Portugal, os principais vetores de babesiose são D. reticulatus, vetor de B. 

canis, e R. sanguineus, vetor de B. vogeli [13].  

Dermacentor reticulatus tem uma distribuição relativamente vasta na Europa, 

surgindo preferencialmente em climas frios e húmidos. É abundante em grandes áreas 

na Europa Central, podendo também ser encontrada em pequenas bolsas territoriais 

isoladas [2]. As carraças adultas têm atividade de Outubro a Março e encontram-se 

em locais de passagem junto a campos abertos e pastagens [2]. 

Rhipicephalus sanguineus é abundante nas áreas mediterrânicas, onde 

existem climas temperados. No entanto, e tal como D. reticulatus, possui capacidade 

de sobreviver dentro de habitações e, portanto, consegue tolerar climas mais frios, 

podendo também ser encontrado na Europa Central e Ilhas Britânicas [2]. Estas 

carraças são atraídas para locais próximos a cursos de água, devido à necessidade de 

humidade e à maior concentração de mamíferos, tendo maior atividade entre os 

meses de Maio e Agosto [2].  

Figura 1 – Distribuição da babesiose canina na Europa (adaptado de [19]) 
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3.3 CICLO DE VIDA E TRANSMISSÃO 

 

 

Quando as carraças se alimentam num hospedeiro vertebrado, inoculam 

esporozoítos juntamente com saliva [2,11]. Dentro do hospedeiro vertebrado ocorre 

maturação dos esporozoítos em trofozoítos, que possuem forma de anel e têm 

capacidade de invadir os eritrócitos. A merogonia é a fase em que cada trofozoíto 

origina, por divisão binária, dois merozoítos em forma de pera, correspondendo à 

replicação assexual. Dentro dos eritrócitos os merozoítos podem originar oito ou mais 

parasitas e levar à lise destas células sanguíneas, podendo em seguida infetar outros 

eritrócitos. No entanto, alguns merozoítos podem formar pré-gametócitos e quando os 

eritrócitos parasitados são ingeridos pelas carraças, os pré-gamotócitos diferenciam-

se em gametócitos, sofrendo fusão e levando à formação de um zigoto, terminando 

assim a fase de gametogonia. O zigoto invade as células intestinais da carraça, origina 

o oocineto que sofre meiose na chamada esporogonia [10]. Os oocinetos migram para 

as glândulas salivares da carraça, onde originam esporozoítos que representam o 

estadio infetante dos agentes do género Babesia [4,10]. 

A invasão dos ovários das carraças por oocinetos pode conduzir à infeção dos 

ovos, também designada infeção transovárica. A multiplicação assexuada pode 

ocorrer nos vários estadios da carraça, sendo por isso possível a transmissão através 

de várias gerações de carraças ou transmissão transtadial [4].  

Os agentes da babesiose podem também ser transmitidos através de 

transfusão sanguínea, uma vez que existem merozoitos em circulação nos eritrócitos 

dos animais infetados que podem ser transferidos para outro animal [2]. 

Encontra-se descrita a transmissão de B. gibsoni através de transfusão 

sanguínea e através do contato direto entre feridas, saliva e ingestão de sangue em 

cães de lutas [19]. A transmissão vertical é possível em B. gibsoni, B. vulpes e B. canis 

[7].  

A título de exemplo apresenta-se a seguir a representação esquemática do 

ciclo de vida de uma das espécies responsáveis pela babesiose canina (Figura 2).  
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Figura 2 – Ciclo de vida simplificado de Babesia canis: (1) Esporozoíto é enviado para a 

corrente sanguínea quando a carraça se alimenta. (2,3) Reprodução assexuada nos eritrócitos 

dos hospedeiros vertebrados originando merozoitos. (4) Merozoitos nos eritrócitos são 

ingeridos pela carraça. (5) Os gametócitos formam um zigoto. (6) Nas glândulas salivares, 

formam-se milhares de esporozoítos (adaptado de [11]).  

 

 

 

 

  

Esporozoítos são 

injetados na corrente 

sanguínea através da 

picada da carraça 

Reprodução assexuada 

Eritrócitos contendo 

merozoitos são 

ingeridos pelas carraças 
Esporozoitos nas 

glândulas 

salivares da 

carraça  

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

6 

Esporogonia   

Esquizogonia 

nos eritrócitos 

Gametogonia no 

intestino da 

carraça  

 



8 
 

3.4 PREDISPOSIÇÃO RACIAL E SEXUAL  

 

 

Quanto à predisposição racial e sexual, alguns estudos sugerem que as raças 

Pastor Alemão e Komondor têm predisposição racial para o desenvolvimento de 

babesiose causada por Babesia canis [20] e que cadelas inteiras parecem ter menor 

risco de apresentar babesiose por Babesia rossi quando comparadas com fêmeas 

castradas e machos inteiros e castrados, não se conhecendo exatamente a razão por 

detrás desta predisposição [21]. 

Animais mais jovens têm maior probabilidade de se infetar com B. canis, B. 

vogeli ou B. rossi [22] e cães de caça geriátricos infetados com B. vulpes têm maior 

probabilidade de desenvolver azotemia [23]. 
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3.5 SINAIS CLÍNICOS  

 

 

Os animais com babesiose apresentam, de forma geral, febre, anorexia, 

letargia, mucosas pálidas, anemia hemolítica, trombocitopenia, hemoglobinúria e 

esplenomegalia [7,24,25].  

Esta doença pode exibir diferentes quadros clínicos, desde infeção subclínica 

até ao desenvolvimento de falência orgânica e morte, sendo ainda possível evoluir 

para forma crónica [1,26]. 

O período de incubação da babesiose após a picada da carraça é de 

aproximadamente 10 a 21 dias, sendo a partir desse momento que começam a surgir 

os primeiros sinais clínicos [3]. A manifestação clínica da doença é determinada pela 

espécie de Babesia infetante, pela idade e estado imunitário do animal infetado, assim 

como pela presença de doenças concomitantes [1]. 

Babesia vogeli é a espécie menos virulenta, sendo frequentemente associada a 

infeção subclínica. No entanto, pode estar associada a anemia ligeira e 

trombocitopenia marcada, em cachorros com menos de 3 a 4 meses de idade pode 

ser fatal e pode ser observada em animais com outras doenças primárias ou que 

estejam a receber tratamento imunossupressor ou quimioterapia ou em animais que 

sofreram esplenectomia [1].    

Babesia rossi é a espécie mais virulenta e está associada geralmente ao 

desenvolvimento de complicações que acarretam mau prognóstico como hepatopatia, 

anemia hemolítica imunomediada, sinais neurológicos, insuficiência renal aguda e 

edema pulmonar [1]. 

Babesia canis, B. gibsoni, B. vulpes e B. conradae provocam doença moderada 

a grave em cães. Babesia conradae é mais virulenta do que B. gibsoni, estando 

associada a maior parasitemia e anemia mais grave [1]. Está descrito que B. vulpes 

provoca anemia grave, trombocitopenia e azotemia [12]. À espécie de Babesia spp. 

existente na Carolina do Norte está associado um quadro clínico não específico, que 

engloba letargia, anorexia, pigmentúria e febre moderada, especialmente em cães 

sujeitos a esplenectomia [1]. 

Animais com babesiose crónica parecem não apresentar manifestações 

clínicas evidentes. No entanto, podem desenvolver complicações se, por alguma 

razão, se tornarem imunocomprometidos. O carater crónico da doença pode conferir 

proteção aos portadores, podendo ser considerado um benefício para os animais de 

áreas em que a babesiose canina é endémica [1].    
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3.6 PATOGENIA 

 

 

A presença de parasitas no interior dos eritrócitos provoca danos diretos 

nessas células, além de danos oxidativos e imunomediados que levam ao 

aparecimento de hemólise intra e extravascular [1]. Por sua vez, a hemólise conduz a 

anemia, hemoglobinemia, hemoglobinúria, hiperbilirrubinemia e bilirrubinúria [3]. 

A presença de hemólise, a ativação de mediadores inflamatórios e a destruição 

de parasitas provocam a libertação de pirógenos endógenos, surgindo pirexia [3]. 

A esplenomegalia é um sinal clínico característico das fases aguda, subclínica 

e crónica da doença [7] e é um fator de risco para o desenvolvimento de babesiose 

tanto em humanos como em cães, piorando o prognóstico [27,28]. 

Genericamente, a esplenomegalia ocorre devido à hipertrofia provocada pela  

remoção de células sanguíneas anormais da circulação, pelo aumento da atividade do 

sistema fagocítico mononuclear e das células linfoides e pelo aumento da 

hematopoiese. Na AHIM e na trombocitopenia imunomediadas, o baço funciona como 

local de produção de anticorpos e é um local de remoção de células sensibilizadas por 

anticorpos. A estimulação crónica antigénica por parasitas sanguíneos ou doenças 

imunomediadas podem estimular a hiperplasia das células fagocíticas mononucleares 

e linfoides. A hematopoiese extramedular pode acompanhar a hiperplasia do baço em 

animais com anemia, trombocitopenia ou leucopenia concomitantes [29].  

A anemia hemolítica conduz a hipoxia, que é exacerbada pelo facto de a  

hemoglobina restante não ser completamente funcional, conduzindo também a 

metabolismo anaeróbio e a acidose metabólica no animal afetado [3]. 

A resposta imunitária e a excessiva libertação de mediadores inflamatórios têm 

um importante papel na patogenia da babesiose [30]. No decurso desta doença, os 

animais podem desenvolver síndrome de resposta inflamatória sistémica ("systemic 

inflammatory response syndrome" - SIRS). Para se diagnosticar a presença desta 

síndrome é necessário identificar dois ou mais dos seguintes fatores: taquicardia, 

taquipneia ou alcalose respiratória, hipotermia ou hipertermia, leucocitose com 

neutrofilia com desvio à esquerda ou leucopenia. Por ser frequente encontrar a 

conjugação destes fatores, pode dizer-se que a maior parte dos casos de babesiose 

tem SIRS [3,30]. 

A síndrome de disfunção orgânica múltipla ("multiple organ dysfunction 

syndrome" - MODS) surge em consequência da SIRS, sendo o resultado final da 

inflamação tecidular que é desencadeada por fatores como a hipovolemia, o choque 

séptico e a presença de agentes infeciosos [3]. 
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Em termos clínicos, a babesiose canina pode ser classificada em forma 

complicada e forma não complicada [3]. 

Na forma não complicada, os animais geralmente apresentam anorexia, 

depressão, anemia aguda hemolítica, febre, membranas mucosas pálidas e 

esplenomegalia, sendo que nestes casos é possível classificar a anemia em ligeira, 

moderada e grave. Considera-se que a anemia passa de ligeira ou moderada a grave 

quando começa a constituir uma ameaça à vida do animal [3]. 

A forma complicada de babesiose abrange manifestações clínicas que não 

podem ser explicadas unicamente pelo processo hemolítico em curso. Essas 

alterações incluem distúrbios gastrointestinais, mialgia, afeções ocular, sinais 

respiratórios superiores, sinais cardíacos, necrose das extremidades, acumulação de 

fluidos ou doença com evolução crónica [3]. 
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3.7 COMPLICAÇÕES DA BABESIOSE CANINA 

 

 

Algumas das complicações possíveis da babesiose são insuficiência renal e 

hepática, pancreatite aguda, coagulação intravascular disseminada e anemia 

hemolítica imunomediada [30].  

Fatores como acidemia, hiperlactatemia, hemoconcentração, níveis elevados 

de creatinina, presença de babesiose cerebral, edema pulmonar e pancreatite estão 

associados a maior mortalidade [31]. 

A seguir, serão abordadas com mais detalhe algumas das complicações 

referidas da babesiose canina, começando pelas mais frequentes até às mais raras.  

 

 

3.7.1 Anemia hemolítica imunomediada (AHIM) 

 

A AHIM é uma das causas mais frequentes de anemia em animais de 

companhia e é uma das doenças imunomediadas mais prevalentes. Corresponde à 

destruição de eritrócitos devido à ação de anticorpos contra a membrana dessas 

células [3]. Pode ser dividida em duas formas: a forma primária, idiopática ou auto-

imune em que a membrana dos eritrócitos é normal mas ocorre ação dos anticorpos 

contra ela e a forma secundária em que a membrana apresenta alguma alteração que 

a faz ser reconhecida como estranha pelo sistema imunitário. A presença de parasitas 

de Babesia spp. provoca alterações nos antigénios da membrana dos eritrócitos, 

originando AHIM secundária [3,32,33].  

É importante distinguir a forma primária da secundária para o tratamento poder 

ser adequado. As duas formas são semelhantes em termos clínicos e no diagnóstico. 

No entanto, a anemia secundária não responde bem ao tratamento enquanto a causa 

primária não for eliminada e poderá haver recorrência se o animal for exposto a essa 

causa novamente [33,34].  

Os sinais clínicos típicos da AHIM refletem a anemia existente, como letargia, 

fraqueza, membranas mucosas pálidas, sopro cardíaco, assim como as respostas 

compensatórias causadas pela hipoxia tecidular e a estimulação do sistema nervoso 

simpático, como taquipneia e taquicardia [33,34].  

Em cães com AHIM é frequente a presença de anemia regenerativa, aumento 

do número de eritrócitos nucleados, policromasia, esferocitose e leucograma 

inflamatório, monocitose e trombocitopenia leve a grave [35,36]. Geralmente existe 

aumento das proteínas plasmáticas mas também podem estar dentro do intervalo de 
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referência. Pode verificar-se presença de hemoglobulinemia ou bilirrubinemia o que 

leva à existência de plasma de coloração avermelhada ou amarelada, respetivamente. 

A hiperbilirrubinemia é uma característica que surge frequentemente na AHIM e a sua 

presença e gravidade são influenciadas pela taxa de hemólise e pela função hepática 

[3,36]. 

A hemólise extravascular é mais frequente do que a intravascular e é 

geralmente acompanhada por esferocitose e hiperbilirrubinemia [37] enquanto que a 

hemólise intravascular está associada a uma coloração avermelhada do plasma, à 

alteração da cor das fezes para amarelo ou laranja e da cor da urina para tonalidades 

avermelhadas [34,38].  

Na AHIM pode observa-se presença de icterícia nas membranas mucosas 

quando a concentração de bilirrubina excede 2 a 3 mg/dl e na pele quando as 

concentrações ultrapassam esses valores [39]. 

Pode existir trombocitopenia imunomediada associada a AHIM, designando-se 

esta situação por síndrome de Evans, sendo possível observar petéquias, equimoses 

e melena nesse caso [38,39].  

A ocorrência de tromboembolismo, principalmente pulmonar, é frequente na 

AHIM, podendo surgir noutros órgão como coração, fígado e baço [33,40], apontando-

se a estase venosa, o dano endotelial e a hipercoagulabilidade como fatores 

predisponentes [41]. 

Podem usar-me vários métodos para o diagnóstico deste tipo de anemia. A 

observação de esfregaço sanguíneo ao microscópio permite a identificação de 

esferócitos, que são eritrócitos pequenos e esféricos, formados quando os macrófagos 

removem uma parte da membrana dos eritrócitos sem os destruir ou sem perda 

substancial de conteúdo citoplasmático. Quando presentes em grande número, os 

esferócitos são fortemente sugestivos de AHIM [3].  

A observação macro ou microscópica de autoaglutinação é outro dos métodos 

possíveis. Ao microscópio observam-se filas de eritrócitos e macroscopicamente 

observam-se manchas granulares no sangue. Contudo é importante não confundir 

autoaglutinação com o "fenómeno de rouleux". A adição de uma 2 ou 3 gotas de 

solução salina (0.9% NaCl) a uma gota de sangue numa lâmina de microscópio 

permite distinguir estes dois processos. Se o aspeto granular se mantiver, estamos 

perante autoaglutinação (Figura 3), caso contrário, trata-se de “fenómeno de rouleux”. 

Testes de autoaglutinação positivos são altamente sugestivos de AHIM mas pode 

haver AHIM sem haver autoaglutinação [3]. 
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Além disso, no 

esfregaço sanguíneo também é 

possível encontrar informação 

que permita identificar a 

possível causa primária de 

AHIM, como hemoparasitas [3]. 

É possível ainda utilizar 

testes imunológicos para 

confirmar a presença de AHIM, 

como o teste da antiglobulina 

direta (DAT) ou teste de 

Coombs, que deteta anticorpos 

ou ligação de complemento às membranas dos eritrócitos [3]. 

 

 

3.7.2 Trombocitopenia imunomediada  

 

A trombocitopenia é uma alteração hematológica frequente na babesiose 

canina [42], considerando-se que a coagulação intravascular disseminada, a 

destruição imunomediada e o sequestro esplénico são mecanismos responsáveis pela 

diminuição do número de plaquetas em circulação [43]. 

De forma geral, a trombocitopenia imunomediada é uma doença na qual existe 

ligação de anticorpos à superfície das plaquetas, conduzindo a destruição das 

mesmas pelos macrófagos. A forma primária da trombocitopenia imunomediada ocorre 

quando não se consegue identificar uma causa, sendo uma doença auto-imune e 

podendo ou não estar associada a AHIM. A forma secundária pode ter várias origens, 

sendo que as doenças parasitárias se encontram na lista de potenciais causas [3]. 

Os sinais clínicos associados à trombocitopenia imunomediada incluem 

anorexia, letargia, fraqueza, epistaxis, hematoquesia, podendo ainda observar-se a 

presença de petéquias, equimoses, hifema e hemorragias nas membranas mucosas e 

retina [44,45].  

Tal como referido anteriormente, designa-se por síndrome de Evans, a 

presença concomitante de AHIM e trombocitopenia imunomediada [36,38,39]. 

 

 

 

Figura 3 – Imagem macroscópica de auto-aglutinação 
(fotografia gentilmente cedida pelo Dr. Hugo Vilhena, 

HVBV) 
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3.7.3 Lesão renal e insuficiência renal  

 

Na babesiose canina é frequente encontrar alterações renais [46], 

considerando-se a insuficiência renal aguda uma das complicações mais frequentes 

desta doença [30]. 

Na babesiose é frequente a existência de azotemia e uremia devido à 

diminuição da taxa de filtração glomerular, proteinuria na análise da urina e cilindros 

renais e células epiteliais na análise de sedimento urinário. No entanto, estes 

resultados não permitem identificar ou prever insuficiência renal [30,47]. 

As concentrações séricas de ureia e creatinina são marcadores com pouca 

sensibilidade e especificidade para a deteção de disfunção renal precoce, além de 

serem influenciadas pela hemólise decorrente da babesiose. Atualmente, estão em 

estudo outros potenciais biomarcadores que poderão ser mais eficazes na avaliação 

da função renal, podendo destacar-se, a título de exemplo, a medição da 

imunoglobulina G e da proteína C-reativa para detetar disfunção glomerular e a 

medição da proteína urinária ligada ao retinol para detetar lesão tubular [30,46]. 

 

 

3.7.4 Síndrome de stresse respiratório agudo (SSRA) 

 

A SSRA é uma complicação frequente e grave da babesiose. Os sinais clínicos 

associados são o aumento da frequência respiratória (que também pode ser devido a 

pirexia e acidose metabólica), dispneia, tosse húmida e descarga nasal sanguinolenta. 

O diagnóstico desta síndrome é estabelecido principalmente com base na presença de 

infiltrados pulmonares difusos em radiografias torácicas e na exclusão de outras 

causas de edema pulmonar, como as causas cardiogénicas e o excesso de fluídos 

resultante de insuficiência renal com oligúria [3].  

 

 

3.7.5 Hipoglicemia  

 

A hipoglicemia é uma complicação frequente na babesiose causada por 

espécies virulentas [48]. Devido às semelhanças entre a malária que afeta os 

humanos e a babesiose canina, nomeadamente no que respeita ao desenvolvimento 

de anemia e de possíveis complicações, a malária pode servir de modelo para o 

estudo da babesiose [49]. Na malária, a hipoglicemia está bem estudada e é atribuída 

à necessidade de glicose durante os períodos de febre e as fases críticas, à demanda 
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de glicose por parte dos parasitas que a usam como fonte de energia, à 

hiperinsulinemia, à falha na gliconeogénese e glicogenólise no fígado e ao aumento da 

glicólise anaeróbia que ocorre devido à hipoxia [49–52]. 

Nas pessoas que sofrem de malária, a hipoglicemia é uma complicação 

frequente e que está associada a mau prognóstico. No que respeita à babesiose 

canina, a hipoglicemia ocorre mais em cães gravemente doentes, sendo que a 

presença de colapso, anemia grave, vómito, icterícia e idade inferior a seis meses são 

fatores que parecem estar associados ao aparecimento desta complicação. Isto deve-

se ao facto de a presença de colapso estar relacionada com animais que apresentam 

doença mais grave e portanto com maior probabilidade de desenvolver hipoglicemia. A 

anemia grave leva ao aparecimento de hipoxia que é responsável pelo 

desenvolvimento de metabolismo anaeróbio, no qual ocorre um maior gasto de 

glicose. O vómito pode ser um fator de risco para a hipoglicemia porque o animal não 

come e portanto não tem fonte de glicose. A glicogenólise é a principal forma de 

obtenção de glucose durante curtos períodos de jejum e depois de 24 horas de jejum, 

as reservas de glicogénio esgotam-se e a gliconeogénese torna-se o mecanismo 

responsável por manter a glicemia. No entanto, nos animais com icterícia esta via 

pode não estar funcional por haver disfunção hepática. Além disso, parece haver 

evidências de que a hipoglicemia é mais comum em cachorros, especialmente 

pertencentes a raças miniatura [48]. 

A hipoglicemia deve ser considerada como diagnóstico diferencial para 

babesiose cerebral, uma vez que também pode levar a manifestações neurológicas, 

como colapso e convulsões [48]. 

Nesta doença, também é possível surgir hiperglicemia mas não tem grande 

significado clínico, uma vez que se deve sobretudo ao stresse e à mobilização de 

glucose [48]. 

 

 

3.7.6 Hepatopatia  

 

A libertação de citocinas inflamatórias e os danos tecidulares devido à hipoxia 

são apontados como causas para a hepatopatia que pode surgir na babesiose. Nestes 

casos verifica-se a presença de icterícia (Figuras 4 e 5), aumento das enzimas 

hepáticas e da concentração de ácidos biliares. A icterícia pode não só resultar da 

hemólise como também da própria disfunção hepática [3]. 
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3.7.7 Coagulação intravascular disseminada (CID) 

 

A CID pode ser definida como uma síndrome adquirida que afeta o sistema de 

coagulação e que é caraterizada pela ativação anormal ou inapropriada dos 

mecanismos de coagulação, resultando numa deposição generalizada de fibrina na 

microvasculatura. Em certos animais 

afetados por CID, a depleção dos 

fatores de coagulação e plaquetas, 

pode levar ao aparecimento de 

hemorragias (Figura 6) [53]. 

Esta síndrome surge sempre 

como consequência de uma doença 

primária ou subjacente e são 

apontados como fatores de risco a 

síndrome de disfunção orgânica 

múltipla, reações inflamatórias e 

imunitárias graves, hemólise imunomediada e falência hepática [53].  

Os sinais clínicos da CID são inespecíficos e podem não se distinguir dos 

sinais clínicos da doença primária. Pode verificar-se a presença de colapso, 

membranas mucosas pálidas, taquicardia, taquipneia, equimoses difusas, melena e 

icterícia [54]. 

Figura  4 – Hemorragia na esclera de um cão 

com CID devido a babesiose (adaptado de [3]) 

 

Figura 4 – Mucosas ictéricas num cão com 
babesiose (fotografia gentilmente cedida pelo 

Dr. Hugo Vilhena, HVBV) 

Figura 5 – Icterícia na esclera e 
membrana nictitante num cão com 

babesiose (fotografia gentilmente cedida 
pelo Dr. Hugo Vilhena, HVBV) 
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O diagnóstico de CID pode ser difícil. Contudo, a presença de sinais clínicos 

inespecíficos, associados a uma diminuição recente da contagem de plaquetas e/ou 

alteração nos parâmetros de coagulação num paciente com fatores de risco 

reconhecidos, pode ser sugestivo da presença de CID, reforçando-se a suspeita se 

forem observados sinais de hemorragia. No entanto, quando surgem hemorragias esta 

síndrome encontra-se numa fase mais avançada e é mais difícil de tratar [54]. 

O aumento do tempo de protrombina (TP) e do tempo de tromboplastina parcial 

ativada (TTPA), a presença de hiperfibrinogenemia, o aumento da concentração dos 

D-dímeros e produtos de degradação da fibrina e a diminuição da atividade anti-

trombina III são alterações que permitem diagnosticar a presença de CID [36,40]. 

 

 

3.7.8 Babesiose cerebral  

 

A babesiose cerebral é uma complicação rara e geralmente associada a mau 

prognóstico [31]. Há relatos de babesiose cerebral em várias espécies, incluindo cães 

infetados com B. canis. Pode ser definida como a presença de sinais neurológicos 

num animal diagnosticado com babesiose. Em geral, os sinais clínicos no cão são uma 

combinação de incoordenação motora, paresia dos membros posteriores, tremores 

musculares, nistagmos, anisocoria, perda de consciência intermitente, convulsões, 

estupor, coma, agressividade, movimentos de pedalagem e vocalização [3,55–57]. 

Esta complicação está frequentemente associada a elevada mortalidade [55] e 

a necropsia pode servir como forma de diagnóstico, podendo observar-se necrose 

(Figura 7), congestão (Figura 8), hemorragia, e sequestro de eritrócitos parasitados no 

leito dos capilares sanguíneos do encéfalo [3]. 

 

 

 

Figura 8 – Encéfalo de um cão que morreu 
de babesiose canina, com congestão 

generalizada (adaptado de: [3]) 

 

 

Figura 7 – Encéfalo de um cão que 
morreu de babesiose canina, com  áreas 

focais de necrose (adaptado de [3]) 
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3.7.9 Babesiose na gestação 

 

A infeção transplacentária de Babesia spp. encontra-se descrita em cães e em 

várias outras espécies animais, tendo-se descartado a via transmamária como forma 

de transmissão [7,25]. 

Quando os cachorros são infetados durante a gestação, a infeção permanece 

subclínica até ao momento em que a imunidade materna, que é conferida aos 

cachorros através da ingestão de colostro rico em imunoglobulinas, começa a diminuir, 

o que acontece a partir da 6ª semana de vida. A babesiose pode revelar-se fatal para 

os cachorros. No entanto, está descrito que, mesmo sem tratamento, se receberem 

colostro vivem mais tempo e têm níveis de parasitemia mais baixos. A manifestação 

clínica da doença a partir da 7ª semana de vida em diferentes cachorros da mesma 

ninhada pode sugerir a presença de infeção congénita [7]. 

A via vertical ou transplacentária pode constituir um problema grave, pondo em 

risco a vida de cachorros com menos de 2 meses de idade. Para além disso, a infeção 

subclínica pode levar a abortos e tentativas frustradas de fertilização e gestação. Estes 

factos demonstram a importância de utilizar testes moleculares para detetar a infeção 

em fêmeas destinadas à reprodução e que vivam em zonas onde a babesiose canina 

é endémica [7].  
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3.8 DIAGNÓSTICO 

 

 

Existem vários métodos para o diagnóstico da babesiose canina, desde o 

esfregaço sanguíneo, que muitas vezes pode ser o único método disponível, até a 

métodos mais complexos e dispendiosos como os métodos serológicos e os 

moleculares [1]. A seguir serão abordados mais em pormenor cada um desses testes.  

 

 

3.8.1 Esfregaço sanguíneo 

 

O método mais simples, acessível e barato é a observação ao microscópio de 

esfregaços sanguíneos com corantes derivados de Romanovsky. Através deste 

método é possível, não só identificar-se a presença de parasitas no interior dos 

eritrócitos, como também fazer a diferenciação morfológica entre os piroplasmas 

grandes e pequenos [1]. Esta distinção é importante, uma vez que as manifestações 

clínicas, tratamento e prognóstico variam conforme as espécies [2]. 

A sensibilidade deste método depende das espécies que afetam o animal. 

Possui elevada sensibilidade e especificidade para a deteção das formas grandes, 

sendo que as pequenas são mais difíceis de observar e requerem maior perícia do 

operador [2].  

Os piroplasmas grandes apresentam aspeto piriforme, podendo encontrar-se 

apenas um em cada eritrócito ou aos pares (Figura 9), enquanto que os piroplasmas 

pequenos possuem forma redonda a oval (Figura 10) [54,58]. 

Esfregaços sanguíneos negativos para a presença de inclusões intra-

eritrocitárias compatíveis com Babesia spp. não permitem descartar a presença de 

infeção no animal, sendo necessário realizar outros testes para confirmar essa 

hipótese [1,59]. Cães com infeções crónicas são bons exemplos desta situação, uma 

vez que os baixos níveis de infeção e a intermitência da parasitemia tornam este 

método pouco fiável [1,25].  

Para a realização do esfregaço deve usar-se sangue fresco, obtido 

preferencialmente da orelha ou do leito da unha, uma vez que parece aumentar a 

probabilidade de deteção devido à maior abundância de parasitas nesses locais [1,59]. 
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3.8.2 Testes serológicos 

 

Para o diagnóstico da babesiose, podem utilizar-se técnicas serológicas 

quantitativas, como a imunofluorescência indireta (“indirect immunofluorescence 

antibody test” – IFAT) ou o ensaio imunoenzimático (“enzyme-linked immunosorbent 

assay" – ELISA). Estes testes permitem quantificar o nível de anticorpos em circulação 

para esta doença [60].  

O resultado positivo dos testes serológicos apenas indica exposição ao agente, 

não permitindo diferenciar entre doença aguda e crónica. Pode obter-se um resultado 

positivo como consequência de uma infeção passada, uma vez que os anticorpos se 

mantêm em circulação durante algum tempo. Este facto deve ser tido em conta 

quando se testam animais que vivem em zonas onde a babesiose canina é endémica 

[1,61,62]. Outra das desvantagens destes métodos é o facto de não permitirem 

identificar a espécie envolvida por existirem reações cruzadas entre as várias espécies 

de Babesia [19]. 

À semelhança do esfregaço sanguíneo, um resultado serológico negativo não 

permite descartar a possibilidade de o animal estar infetado com babesiose canina.  

Algumas espécies de Babesia, como B. canis, podem manifestam-se de forma aguda 

e como os anticorpos demoram 3 a 4 semanas a serem produzidos poderão ainda não 

se encontrar em circulação no momento em que se realiza o teste. Este problema 

pode ser contornado através da repetição do teste serológico 4 a 8 semanas mais 

tarde [19,63].  

Figura 10 – Observação de piroplasmas 
pequenos num esfregaço sanguíneo 

(adaptado de: [58]) 

Figura 9 – Observação de piroplasmas 
grandes num esfregaço sanguíneo usando 
ampliação de 1000× (fotografia gentilmente 

cedida pelo Dr. Hugo Vilhena, HVBV) 
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3.8.3 Testes moleculares 

 

A PCR é uma técnica muito útil no diagnóstico da babesiose canina. Tem maior 

sensibilidade que a observação de esfregaços sanguíneos, permite distinguir infeções 

ativas no momento e a identificação da espécie do parasita que causa a infeção [22]. 

Além disso, esta técnica pode ser usada para monitorizar a evolução e eficácia do 

tratamento [64].  

Para a realização deste teste pode usar-se sangue periférico recolhido em 

tubos com EDTA ou tecido esplénico, sendo que este último é menos usado por ser 

mais invasivo [22]. 

Uma das limitações desta técnica é a possibilidade de falsos negativos em 

casos crónicos, uma vez que nestes animais os níveis de parasitemia podem ser 

baixos, sendo importante ter este facto em consideração quando se testam animais 

assintomáticos e potenciais portadores como dadores sanguíneos. A repetição da 

técnica de PCR várias vezes espaçadas no tempo e o uso de testes serológicos como 

alternativa permitem contornar este inconveniente [1,25]. 
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3.9 DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS 

 

 

Quando os animais se apresentam à consulta com um conjunto de sinais 

clínicos inespecíficos como febre, citopenias, hipoalbuminemia, hiperglobulinemia, 

poliartrite e nefropatia com perda de proteína, associada a história de contato com 

carraças, incluem-se frequentemente nos diagnósticos diferenciais as doenças 

caninas associadas a vetores, das quais fazem parte as doenças transmitidas por 

carraças [61]. São alguns exemplos dessas doenças a anaplasmose (Anaplasma 

phagocytophilum ou Anaplasma platys), bartonelose (Bartonella spp.), ehrlichiose 

(Ehrlichia spp.), hepatozoonose (Hepatozoon spp.), doença de Lyme (Borrelia 

burgdorferi), richettsiose (Rickettsia spp.) e a encefalite com origem em carraças 

(flavivírus) [61,65,66].  
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3.10 TRATAMENTO  

 

 

3.10.1 Tratamento da babesiose canina  

 

O dipropionato de imidocarb é atualmente o tratamento de eleição para a 

infeção provocada por espécies grandes de Babesia spp. Deve ser administrado na 

dose de 6,6 mg/kg, IM, repetida 7 a 14 dias após a 1ª administração. Os efeitos 

adversos mais frequentes do dipropionato de imidocarb são dor no local da injeção e 

efeitos colinérgicos como anorexia, hipersalivação, epífora, dor abdominal, vómitos e 

diarreia. Em geral, estes efeitos desaparecem rapidamente. Contudo, podem ser 

evitados com a administração de atropina na dose de 0,04 mg/kg, IM ou SC, 30 

minutos antes da administração de dipropionato de imidocarb [3,67]. A sobredosagem 

do dipropionato de imidocarb provoca nefrotoxicidade [2]. 

O dipropionato de imidocarb não é eficaz para o tratamento de infeções 

provocadas pelas formas pequenas [2]. Para essas espécies, o tratamento de eleição 

consiste numa combinação de atovaquona (13,5 mg/kg PO, TID, com refeição 

gordurosa, durante 10 dias) com azitromicina (10 mg/kg PO, SID, durante 10 dias). 

Este tratamento é o que melhor consegue a eliminação ou redução destas espécies 

para níveis abaixo dos detetáveis por PCR [2,54]. 

Foram detetadas resistências à atovaquona e, portanto, nalguns casos o 

tratamento com este fármaco pode não ser eficaz [2,64]. O uso de duas injeções 

separadas por 48 horas de buparvaquona, na dose de 5 mg/kg, demonstrou boa 

eficácia em cães infetados naturalmente com B. vulpes, tendo assim resultados 

superiores aos obtidos com a atovaquona [2]. 

Em alternativa ao uso de atovaquona com azitromicina, pode ainda utilizar-se a 

combinação de clindamicina, diminazeno e dipropionato de imodocarb para tratar 

infeções por B. gibsoni [68]. 

O diminazeno (3,5 mg/kg, IM, administração única) é outro dos fármacos que 

demonstraram eficácia contra B. canis. A sua administração não possui a mesma 

eficácia no tratamento para infeções por B. gibsoni mas permite reduzir a parasitemia, 

a morbilidade e a mortalidade [69,70]. Este fármaco tem como efeitos secundários e 

de sobredosagem sinais neurológicos e o seu uso encontra-se restrito a casos que 

sejam refratários a todos os outros tratamentos [69,70].   

Existem ainda vários antibióticos que podem ser utilizados no tratamento da 

babesiose canina. Porém, estes fármacos não constituem o tratamento de eleição 

para esta doença [68].  
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A doxiciclina diminui a gravidade dos sinais clínicos, assim como a morbilidade 

e mortalidade em infeções por B. canis e B. gibsoni [26,68]. Geralmente, usa-se a 

dose de 10 mg/kg/dia, PO, durante 30 dias e, em caso de vómito, recomenda-se a 

administração de 5 mg/kg, duas vezes ao dia em vez de administrar a dose completa 

de uma só vez [68]. 

Foram descritas melhorias clínicas associadas ao uso clindamicina (25 mg/kg 

PO, BID, durante 14 dias) em cães infetados por B. gibsoni mas o uso de antibióticos 

isoladamente não elimina a infeção [26,54]. A combinação de diferentes antibióticos 

parece demonstrar alguma eficácia no tratamento de animais infetados com essa 

espécie, podendo utilizar-se uma combinação de clindamicina (11 mg/kg, BID, PO), 

metronidazol (15 mg/kg, BID, PO) e doxiciclina (5 mg/kg, BID, PO) ou de enrofloxacina 

(2,5 mg/kg, BID, PO), metronidazol (5–15 mg/kg, BID, PO) e doxiciclina (7–10 mg/kg, 

BID, PO) [26]. Devido à pouca informação sobre a ação dos antibióticos na babesiose 

canina, o seu uso deve ser feito com moderação [2]. 

Outros tratamentos usados com sucesso variado incluem sulfato de quinurónio, 

soluções de azul de tripano e pentamidina [2]. 

A terapia imunossupressora deve ser evitada sempre que possível porque 

pode reduzir a capacidade de eliminar a infeção com fármacos antiprotozoários [54]. 

Em animais com infeções crónicas é importante usar métodos de controlo de 

vetores e não permitir que esses animais sejam dadores sanguíneos [54]. 

 

 

3.10.2 Tratamento de suporte e das complicações associadas à babesiose  

 

O tratamento de suporte pode ser necessário em casos de babesiose 

moderada a grave. Cães desidratados e hipovolémicos devem ser sujeitos a 

fluidoterapia com fluidos cristalóides e a correção de eletrólitos e de desequilíbrios 

ácido-base. A fluidoterapia permite manter o volume sanguíneo e a perfusão dos 

órgãos, assim como a manutenção da diurese e prevenção de hemoconcentração 

[1,71]. Pode ser necessário realizar transfusões sanguíneas ou administrar 

hemoglobina sintética em casos de anemia e transfusões de plasma em caso de CID 

[40,72]. 

O uso de fármacos imunossupressores para tratar a AHIM e a trombocitopenia 

imunomediada é controverso, uma vez que nestes casos existe uma infeção a 

decorrer no organismo do animal [40,54,72]. O tratamento imunossupressor deve ser 

instituído tendo em conta todos os sinais clínicos e não unicamente os níveis baixos 

de hematócrito e plaquetas e ser adaptado a cada caso em específico [40,72]. Está 
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descrito que os animais podem apresentar melhorias unicamente com a utilização de 

fármacos antiprotozoários, sem haver necessidade de terapia imunossupressora.  

Quando os animais manifestam AHIM ou trombocitopenia imunomediada grave pode 

utilizar-se prednisona na dose de 2 mg/kg/dia [40,72] e na maioria dos casos o seu 

uso só é necessário durante um curto período de tempo, geralmente 10 dias ou menos 

[2]. 

Para prevenir o tromboembolismo pode utilizar-se heparina, ácido 

acetilsalicílico ou clopidogrel [73], para evitar a náusea e os vómitos associados 

podem ser usados anti-eméticos como a metoclopramida ou o citrato de maropitan e 

oxigenoterapia quando existe stresse respiratório [71,74]. 
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3.11 PROGNÓSTICO  

 

 

A maioria dos cães infetados com formas grandes de piroplasmas como B. 

canis e B. vogeli, apresentam melhoras em 1 a 7 dias após o início do tratamento, 

enquanto que outros poderão demorar 15 dias a responder. Geralmente cães 

infetados por essas espécies demonstram uma recuperação completa [75,76]. 

Em geral, a resposta clínica é mais rápida e mais favorável em cães afetados 

pelas espécies grandes do que pelas pequenas, já que as pequenas tendem a ser 

menos sensíveis ao tratamento [77,78]. 

Existe possibilidade de haver reinfeção por espécies idênticas ou por outras 

espécies e as consequências clínicas das reinfeções não são bem conhecidas 

atualmente. Em zonas endémicas de babesiose é possível que os animais possam ter 

infeções crónicas sem manifestar a doença, podendo servir como proteção para 

futuras infeções [79].  
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3.12 PREVENÇÃO 

 

 

A prevenção da babesiose canina passa essencialmente pelo controlo dos 

seus vetores [2] mas é dificultada pela capacidade das carraças de viverem dentro das 

habitações onde as condições ambientais são mais favoráveis e de onde é 

praticamente impossível removê-las totalmente e pela possibilidade de transmissão 

transovárica dos piroplasmas grandes dentro das carraças que permite que estas se 

mantenham infetantes durante muito tempo e possam reinfectar os cães de zonas 

endémicas várias vezes [2,80]. 

Além disso, o aumento do número de animais de companhia e das viagens que 

esses animais fazem, assim como as alterações climáticas, permitem uma maior 

distribuição de certas carraças [8,66,81], tornando possível que a babesiose canina 

seja encontrada em regiões onde antes não existia. Este facto evidencia a importância 

do uso de acaricidas para o controlo de vetores [66]. 

Os produtos disponíveis podem ter ação repelente ou provocar a morte dos 

ectoparasitas [80]. A melhor solução é o uso de produtos que provoquem a morte das 

carraças e reduzam assim o número de artrópodes que poderão disseminar doenças 

vetoriais [66]. 

As carraças parasitam os cães quando a temperatura ambiente é superior a 

12ºC e portanto está recomendado a prevenção entre a Primavera e o Outono. 

Contudo, alguns estudos indicam que esta deve ser feita o ano inteiro [2,82].  

Atualmente, no que toca a desparasitantes externos, existe no mercado uma 

vasta gama de apresentações e princípios ativos, cuja duração da ação é variável, 

sendo importante adequar a escolha do produto às características e estilo de vida de 

cada animal. A ação residual e a resistência à água são características a ter em conta 

no momento da escolha [2].  

Atualmente, a proteção contra carraças conferida pelas coleiras pode ser de 6 

a 8 meses, das pipetas “spot-on” (soluções para unção puntiforme) de 3 a 5 semanas, 

dos “sprays” (pulverizações) de 2 a 3 dias e dos comprimidos mastigáveis orais de 1 a 

3 meses [2].  

Em termos de princípios ativos podem destacar-se, a título de exemplo, a 

combinação de flumetrina com propoxur; de imidacloprid com flumetrina [83]; e a 

deltametrina, todos utilizados em coleiras [84]; a combinação de fipronil e permetrina 

em "spot on" usado para carraças, pulgas, flebótomos e mosquitos [85] e as novas 

isoxazolinas que conferem proteção durante mais de 35 dias para várias espécies de 

carraças, através da administração oral [86]. 
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Convém ainda referir que para além da aplicação de produtos acaricidas, é 

importante a verificação da existência de carraças no corpo do cão e a sua remoção 

com utensílios apropriados, estando contraindicado o uso de óleo, álcool ou éter para 

esse efeito [2]. 

Na Europa, encontram-se disponíveis duas vacinas para proteção anti-Babesia, 

nomeadamente a vacina Pirodog® (Merial) e a Novibac Piro® (MSD) [87,88]. A vacina 

Pirodog® possui na sua composição antigénios de B. canis, enquanto a Novibac Piro® 

é bivalente e contém antigénios de B. canis e B. rossi. Essas duas vacinas induzem 

uma proteção parcial em cães infetados por B. canis, não prevenindo a infeção mas 

diminuindo a gravidade e duração dos sinais clínicos. A vacina bivalente confere 

também proteção contra B. rossi. [89,90]. 
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3.13 POTENCIAL ZOONÓTICO  

 

 

Apesar da proximidade entre cães e humanos poder levantar preocupações 

relativamente à transmissão desta doença, nenhuma das espécies que afetam cães é 

considerada importante em termos zoonóticos [5,6]. 

A babesiose humana é uma doença rara e que é essencialmente transmitida 

através da picada de carraças, por transfusão sanguínea e por via transplacentária [7], 

envolvendo principalmente duas espécies, Babesia divergens e Babesia microti [5,6].  

B. divergens é um parasita dos bovinos e é apontado como o agente 

responsável pela babesiose humana na Europa, provocando doença grave em 

indivíduos que se encontram imunocomprometidos, principalmente aqueles que estão 

a ser sujeitos a quimioterapia, que sofreram esplenectomia ou que são positivos para 

o vírus da imunodeficiência humana (HIV) [6,91]. Por outro lado, B. microti parasita 

pequenos roedores e provoca babesiose humana sobretudo nos Estados Unidos da 

América, sendo responsável por doença ligeira a grave mesmo em pessoas não 

esplenectomizadas [6]. Nos humanos, a infeção pode ir desde subclínica até fatal [5]. 
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4 CASOS CLÍNICOS  

 

 

Neste capítulo serão abordados três casos clínicos observados no HVBV. 

Pretendeu descrever-se uma amostra de casos distintos de babesiose canina, na 

tentativa de demonstrar que por vezes esta doença pode ter apresentação simples e 

resolução fácil e, outras vezes, complicações e pior prognóstico. 

Ao longo do período de estágio, foi possível observar 12 cães com suspeita da 

chamada “febre da carraça”. Nesses animais, o diagnóstico de babesiose foi realizado 

através da observação de formas intra-eritrocitárias compatíveis com Babesia spp. em 

esfregaços sanguíneos ou através de testes serológicos. Nos casos suspeitos em que 

não foram observados agentes da babesiose nos esfregaços e não foram realizadas 

serologias nem PCR por limitação económica dos proprietários, foi administrado 

dipropionato de imidocarb (Imizol®, MSD), observando-se melhoria dos sinais clínicos. 

Para este trabalho foram utilizados três casos com diagnóstico comprovado de 

babesiose canina, dois casos retirados de ficheiros clínicos cedidos pelo HVBV e outro 

que foi acompanhado na íntegra pela autora durante o período de estágio.  

A autora optou por organizar a informação sobre a forma de tabelas, utilizando 

um sistema de setas para indicar quando os valores se encontravam acima (↑) ou 

abaixo (↓) do intervalo de referência.  

Dois dos casos clínicos abordados foram utilizados num estudo científico, ainda 

por publicar, tendo sido utilizado PCR e sequenciação de ADN para identificação da 

espécie infetante, utilizando-se o resultado desses testes neste trabalho.  

A extração de ADN das amostras de sangue total em EDTA foi realizada no 

laboratório da Escola Universitária Vasco da Gama (EUVG) através de um “kit” 

comercial (E.Z.N.A.® Blood DNA Mini Kit, Omega Bio-Tek, Norcross, GA, EUA), 

respeitando as instruções do fabricante. 

A amplificação de ADN de Babesia spp. foi realizada no Instituto de Higiene e 

Medicina Tropical (IHMT) de acordo com o descrito por Maia et al. (2015) (92). A PCR 

foi realizada no termociclador Bio-Rad® T100 (US), com as sequências iniciadoras 

(“primers”) PIRO-A (5'-AAT ACC CAA TCC TGA CACAGG G-3') e PIRO-B (5'-TTA 

AAT ACG AAT GCC CCCAAC-3'), utilizando-se uma amostra de ADN genómico de 

Babesia spp. como controlo positivo e água bidestilada como controlo negativo. 

Os amplímeros foram separados por eletroforese em gel de agarose e 

enviados para sequenciação de ADN, para determinação da espécie infetante.  

A sequenciação foi realizada em laboratório comercial (Stabvida®, Portugal), 

utilizando como indicadores de sequenciação as mesmas sequências iniciadoras 
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utilizadas na amplificação de ADN. A análise das sequências nucleotídicas obtidas foi 

elaborada através da comparação pela ferramenta “on-line” BLAST (do Inglês “Basic 

Local Alignment Search Tool”), com sequências depositadas no GenBank (disponível 

em: http://www.ncbi.nlm.nih.gov). Um nível de similaridade igual ou superior a 95% foi 

aceite como indicativo de elevado grau de confiança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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4.1 CASO CLÍNICO Nº 1 

 

 

I. Identificação do animal 

 

Nome: Cadela 1 

Espécie: Cão (Canis familiaris)  

Raça: Golden Retriever 

Sexo: Fêmea 

Estado reprodutivo: Não castrada 

Idade: 6 anos 

Peso: 27 kg 

 

II. Amamnese 

A cadela encontrava-se gestante desde 27 de dezembro de 2011, não tendo 

manifestado quaisquer problemas durante  a gestação. No dia 19 de fevereiro de 2012 

(48º dia de gestação), os proprietários tinham notado corrimento vaginal mas não 

foram capazes de descrever com exatidão as características do mesmo. No dia 

seguinte a cadela mostrou-se mais prostrada e a beber mais água e no dia 21 de 

fevereiro apresentou corrimento vaginal amarelado e vómito biliar. Por essa razão, foi 

levada à consulta no HVBV. 

 

III. Exame físico  

Ao exame físico, a cadela mostrava-se prostrada, com mucosas pálidas e 

desidratação (6 – 7%). 

  

IV. Diagnósticos diferenciais 

O corrimento vaginal poderia indicar a existência de aborto e a palidez das 

membranas mucosas poderia levar a suspeitar de anemia devido a infeções 

parasitárias ou víricas, endotoxemia, perda de sangue por trauma, ingestão de tóxicos 

ou doença do sistema gastrointestinal. 

 

V. Exames complementares de diagnóstico  

 

Hemograma: verificou-se presença de anemia e trombocitopenia (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Resultados do hemograma da Cadela 1 no dia da consulta (21 de 
fevereiro).  

Parâmetro  Resultados das análises  Intervalo de referência 

Eritrócitos   3,6 ↓ 5,5 – 8.5 M/μL 

Hematócrito  28,1 ↓ 37 – 55% 

Hemoglobina  11 ↓ 12 – 18 g/dL 

MCV  78 ↑ 60 – 77 fL 

MCH  30,7 ↑ 18,5 – 30 pg 

MCHC  39,3 ↑ 30 – 37.5 g/dL  

RDW  16,8 14,7 – 17.9% 

Leucócitos  8,48 5,5 – 16.9 K/μL 

Neutrófilos  5,95 2 – 12 K/μL 

Linfócitos  1,15 0,5 – 4.9 K/μL 

Monócitos  1,12 0,3 – 2 K/μL 

Eosinófilos  0,22 0,1 – 1.49 K/μL 

Basófilos  0,05 0 – 0.1 K/μL 

Plaquetas  27 ↓ 175 – 500 K/μL 

Valores com ↓ ou ↑ estão abaixo ou acima do intervalo de referência, respetivamente. 

 

Bioquímica sérica: verificou-se aumento da enzima BUN e diminuição da 

enzima ALT (Tabela 2).  

 

Tabela 2 – Resultados da bioquímica sérica da Cadela 1 no dia da consulta (21 de 

fevereiro). 

Parâmetro  Resultados das análises  Intervalo de referência 

Glucose  131 74 – 143 mg/dL 

Ureia (BUN)  126 ↑ 7 – 27 mg/dL 

Creatinina   – 0,5 – 1,8 mg/dL 

Albumina  2,7 2,3 – 4 g/dL 

ALT  ˂10 ↓ 10 – 100 U/L 

FA  185 23 – 212 U/L 

Valores com ↓ ou ↑ estão abaixo ou acima do intervalo de referência, respetivamente. 

 

Esfregaço sanguíneo: detetou-se a presença de formas parasitárias intra-

eritrocitárias compatíveis com Babesia spp. e confirmou-se a existência de 

trombocitopenia. 
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Teste de auto-aglutinação em lâmina: exame macroscópico positivo; exame 

microscópico positivo. 

 

Ecografia abdominal: gestação de seis fetos, que se encontravam todos 

viáveis e sem sinais de stresse fetal. Sem alterações nos restantes órgãos 

abdominais. 

 

VI. Diagnóstico  

A cadela foi diagnosticada com babesiose.   

 

VII. Tratamento e evolução 

A cadela foi internada no dia da consulta, recebeu fluidoterapia com solução de 

lactato de Ringer (LR®, Braun) à taxa de 120 ml/h. Como manifestava hiporexia e 

vómito, a fluidoterapia foi suplementada com glicose a 2,5% e cloreto de potássio. Foi- 

-lhe oferecida dieta húmida, mas não manifestou apetite. 

Durante o internamento, o tratamento consistiu na administração do 

corticosteroide sucinato sódico de metilprednisolona (Solu-medrol®, Pfizer), na 

posologia de 2 mg/kg, IV, BID; do antiprotozoário dipropionato de imidocarb (Imizol®, 

MSD), administração única de 6,6 mg/kg, SC; de metoclopramida (Metoclopramida®, 

Labesfal) na posologia de 0,25 mg/kg, SC, BID, como antiemético; e de ranitidina 

(Zantac®, GlaxoSmithKlein) na posologia de 2 mg/kg, SC, BID, como protetor gástrico. 

Relativamente à antibioterapia, idealmente utiliza-se doxiciclina por via oral mas como 

a cadela apresentava vómito e anorexia optou-se pela utilização de enrofloxacina 

(Alsil®, Ecuphar NV) na posologia de 5 mg/kg, SC, SID. Mais tarde, associou-se a 

ampicilina (Ampicilina®, Labesfal), na posologia de 10 mg/kg, IV, TID. 

Quando a cadela apresentou aumento de apetite, a administração do sucinato 

sódico de metilprednisolona foi substituído pela administração de prednisolona 

(Lepicortinolo®, Labesfal), na posologia de 2 mg/kg, PO, SID. 

Ao 3º dia de internamento, a cadela recebeu uma transfusão sanguínea. O 

valor do hematócrito anteriormente à transfusão era de 19% e três horas após esta 

terminar tinha subido para 23%. 

Ao 5º dia de internamento a cadela foi sujeita a cesariana. Estava gestante de 

seis cachorros, três estavam mortos e outro acabou por morrer durante a noite.  

Periodicamente, foram sendo realizadas análises para controlo da função 

hepática e renal (Tabelas 3 e 4) e dos valores de microhematócrito (Tabela 5). 
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Tabela 3 – Resultados da ureia e creatinina da Cadela 1 no dia 23 de fevereiro (3º dia 

de internamento). 

Parâmetro Resultados das análises  Intervalo de referência 

Ureia (BUN) 78,4 ↑ 7 – 27 mg/dL 

Creatinina 0,8 0,4 – 1,4 mg/dL 

O valor com ↑ está acima do intervalo de referência. 

 

Tabela 4 – Resultados da ureia e creatinina da Cadela 1 no dia 27 de fevereiro (7º dia 

de internamento). 

Parâmetro Resultados das análises  Intervalo de referência 

Ureia (BUN) 9 7 – 27 mg/dL 

Creatinina 0,8 0,5 – 1,8 mg/dL 

 

Ao fim de 8 dias de internamento (28 de fevereiro), a cadela estava bem-

disposta e a comer sozinha. Teve alta e para casa foi-lhe prescrito o antibiótico 

amoxicilina com ácido clavulânico (Nisamox® 500mg, Norbrook) na posologia de 20 

mg/kg, PO, BID; o corticosteroide prednisolona (Lepicortinolo®), na posologia de 2 

mg/kg, PO, SID; e o protetor gástrico famotidina (Lasa®, Euro-Labor) na posologia de 

0,5 mg/kg, PO, SID.  

Durante o internamento, os dois cachorros sobreviventes foram amamentados 

com leite de substituição e em casa continuaram a ser amamentados pelos 

proprietários. 

A cadela regressou à consulta dia 2 de março mostrando-se bem-disposta. Não 

foram encontrados hemoparasitas no esfregaço sanguíneo nem aglutinação, foi 

detetado presença de anemia e leucograma de stresse (Tabela 6). A terapia prescrita 

foi mantida, reavaliando-se no dia da segunda administração de dipropionato de 

imidocarb que ocorreu a 7 de Março. Foi necessário manter a terapia mais uma 

semana e no dia 14 de Março o valor de microhematócrito estava dentro dos valores 

de referência (Tabela 5) e o teste de auto-aglutinação foi negativo, descontinuando-se 

assim a antibioterapia e iniciando-se o desmame do corticosteroide.  

Posteriormente foi realizada PCR e sequenciação de ADN, que permitiram a 

confirmação da infeção por Babesia spp., e identificar a espécie B. canis.  
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Tabela 5 – Resultados do microhematócrito e teste de auto-aglutinação em lâmina e 

características do plasma da Cadela 1.  

Data Microhematócrito 
(%) 

 

Auto-aglutinação em 
lâmina 

Plasma 

22/02/11 9h – 25 ↓ Positivo 
 

Muito ictérico  

23/02/11 9h – 23 ↓ 
14h – 19 ↓ 
18h – 23 ↓ 
23h – 25 ↓ 

Positivo Ictérico 

24/02/11 9h – 28 ↓ 
16h – 25 ↓ 
22h – 27 ↓ 

Positivo Ictérico 

25/02/11 16h – 27 ↓ Positivo Ictérico 
26/02/11 16h – 26 ↓ Positivo Ictérico 
27/02/11 10h – 25 ↓ Positivo Ictérico 
28/02/11 9h – 27 ↓ 

22h – 29 ↓  
Negativo Ictérico 

29/03/11 16h – 29 ↓ Negativo Ictérico 
02/03/11 28 ↓ Negativo Ictérico 

14/03/11 42 Negativo Límpido 

Valores com ↓ estão abaixo do intervalo de referência. 

 

Tabela 6 – Resultados do hemograma da Cadela 1 no dia 2 de março (4 dias após a 

alta). 

Parâmetro Resultados das análises  Intervalo de referência 

Eritrócitos  3,9 ↓ 5,5 – 8,5 M/μL 

Hematócrito 24,5 ↓ 37 – 55% 

Hemoglobina 9,4 ↓ 12 – 18 g/dL 

MCV 79,3 ↑ 60 – 77 fL 

MCH 30,5 ↑ 18,5 – 30 pg 

MCHC 38,4 ↑ 30 – 37,5 g/dL  

RDW 19,1 ↑ 14,7 – 17,9% 

Leucócitos 34,52 ↑ 5,5 – 16,9 K/μL 

Neutrófilos 25,05 ↑ 2 – 12 K/μL 

Linfócitos 1,37 0,5 – 4,9 K/μL 

Monócitos 7,47 ↑ 0,3 – 2 K/μL 

Eosinófilos 0,54 0,1 – 1,49 K/μL 

Basófilos 0,06 0 – 0,1 K/μL 

Plaquetas 296 175 – 500 K/μL 

Valores com ↓ ou ↑ estão abaixo ou acima do intervalo de referência, respetivamente. 
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4.2 CASO CLÍNICO Nº 2 

 

 

I. Identificação do animal 

 

Nome: Cão 2 

Espécie: Cão (Canis familiaris)  

Raça: Sem raça definida  

Sexo: Macho 

Estado reprodutivo: Não castrado  

Idade: 7 anos 

Peso: 7,8 kg 

 

II. Amamnese 

O cão veio à consulta dia 1 de fevereiro de 2017 com queixa de anorexia que 

durava há 3 dias. Os proprietários tinham visto urina escura e no dia da consulta tinha 

vomitado uma vez. O animal encontrava-se vacinado contra a raiva e tinha sido 

desparasitado externamente em Dezembro com permetrina e imidacloprida 

(Advantix®, Bayer). Apresentava-se responsivo e alerta. 

 

III. Exame físico  

A temperatura rectal do cão era de 40,5ºC e o restante exame físico não 

apresentava alterações. Foi detetado um testículo ectópico (pré-escrotal) e possuía 

uma fratura antiga do cotovelo que os proprietários não quiseram tratar quando 

sucedeu. 

 

IV. Diagnósticos diferenciais 

A presença de hemoglobinúria e febre conduziu à suspeita de doença do 

sistema urinário, hemoparasitoses, anemia, ingestão de tóxicos.  

  

V. Exames complementares de diagnóstico  

 

Hemograma: verificou-se presença de pancitopenia (anemia ligeira, 

trombocitopenia e leucopenia marcada com neutropenia, linfopenia, monocitopenia e 

eosinopenia) (Tabela 7).  
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Tabela 7 – Resultados do hemograma do Cão 2 no dia da consulta (1 de fevereiro).  

Parâmetro  Resultados das análises  Intervalo de referência 

Eritrócitos   5,41 ↓ 5,5 – 8,5 M/μL 

Hematócrito  38,2 37 –  55% 

Hemoglobina  13,1 12 – 18 g/dL 

MCV  70,6 60 – 77 fL 

MCH  24,2 18,5 – 30 pg 

MCHC  34,2 30 – 37,5 g/dL  

RDW  14,8 14,7 – 17,9% 

Leucócitos  2,07 ↓ 5,5 – 16,9 K/μL 

Neutrófilos  1,44 ↓ 2 – 12 K/μL 

Linfócitos  0,29 ↓ 0,5 – 4,9 K/μL 

Monócitos  0,29 ↓ 0,3 – 2 K/μL 

Eosinófilos  0,03 ↓ 0,1 – 1,49 K/μL 

Basófilos  0,02 0 – 0,1 K/μL 

Plaquetas  21 ↓ 175 – 500 K/μL 

Valores com ↓ estão abaixo do intervalo de referência. 

 

Esfregaço sanguíneo: detetou-se a presença de formas parasitárias intra-

eritrocitárias compatíveis com Babesia spp. e confirmou-se a existência de 

trombocitopenia. 

 

Teste de auto-aglutinação em lâmina: exame macroscópico positivo; exame 

microscópico positivo. 

 

VI. Diagnóstico  

O cão foi diagnosticado com babesiose.   

 

VII. Tratamento e evolução 

Como a anemia era ligeira e o cão estava alerta e responsivo optou-se por não 

internar. Administrou-se dipropionato de imidocarb (Imizol®, MSD) na posologia de 6,6 

mg/kg, SC e o corticosteroide sucinato sódico de metilprednisolona (Solu-medrol®, 

Pfizer), 2 mg/kg, administração única, IM. Para casa, foi prescrito como 

imunossupressor a prednisolona (Lepicortinolo®, Decomed) na posologia de 2 mg/kg, 

PO, SID; como antibiótico a doxiciclina (Actidox®, Laboratoires Bailleul) na posologia 

de 10 mg/kg, PO, SID e como protetor gástrico a famotidina (Lasa®, Euro-Labor) na 

posologia de 0,5 mg/kg, PO, SID. 
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O cão voltou à consulta no dia seguinte. Os proprietários referiram que comeu 

e não houve episódios de vómito. Notaram alteração na cor da urina, tendo-se tornado 

mais clara. Ao exame físico, apresentou mucosas ligeiramente pálidas, temperatura 

rectal de 38,7ºC. Manteve-se a medicação oral, iniciando-se o desmame da 

prednisolona. Foi prescrita isoxazolina fluralaner (Bravecto®, MSD) para este animal e 

para os dois cães que viviam com ele.    

No dia 4 de fevereiro regressou ao hospital. Tinha vomitado a medicação e 

encontrava-se prostrado. O valor do microhematócrito estava diminuído, as proteínas 

totais ligeiramente aumentadas (Tabela 9), o esfregaço sanguíneo foi negativo para a 

presença de Babesia spp. e o teste de auto-aglutinação foi positivo. Neste caso havia 

contenção de custos, razão pela qual se realizaram análises apenas para os valores 

de ALT e BUN para avaliar a função hepática e renal, respetivamente, e estes 

encontravam-se dentro dos intervalos de referência (Tabela 8). 

 

Tabela 8 – Resultados da bioquímica sérica do Cão 2 no dia 4 de fevereiro (1º dia de 

internamento). 

Parâmetro Resultados das análises  Intervalo de referência 

Ureia (BUN) 18,2 7 – 27 mg/dL 

ALT 61 17 – 68 U/L 

 

Foi internado e sujeito a terapia de suporte, através da administração de 

solução de lactato de Ringer (LR®, Braun) à taxa de 30 ml/h e dieta húmida. O 

tratamento consistiu na administração de sucinato sódico de metilprednisolona (Solu-

medrol®, Pfizer) na posologia de 2 mg/kg, IV, BID; citrato de maropitant (Cerenia®, 

Pfizer) na posologia 1 mg/kg, SC, SID, apenas durante os dois primeiros dias de 

internamento e metoclopramida (metoclopramida®, Labesfal), 1 mg/kg, IV, infusão 

continua, ambos antieméticos; e ranitidina (Zantac®, GlaxoSmithKlein), na posologia 

de 2 mg/kg, SC, BID como protetor gástrico, mantendo-se a administração de 

doxiciclina. 

Ao longo do internamento, foi sendo feito o controlo periódico dos valores de 

microhematócrito, proteínas totais, da auto-aglutinação em lâmina e das 

características do plasma (Tabela 9). 

Houve uma resposta favorável ao tratamento e ao 4º dia (7 de fevereiro) o cão 

teve alta. Dois dias depois, regressou à consulta para controlo. Não tinha vómito mas 

ainda não tinha recuperado o apetite. Possuía auto-aglutinação microscópica e o valor 

de micro-hematócrito continuava baixo (19%). A posologia de corticosteroides foi 

mantida até ao dia 13 de Fevereiro, quando regressou para controlo. Nesse dia, o 
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micro-hematócrito era de 32% e não existiam sinais de imunomediação. Foi 

programado o desmame da prednisolona através da diminuição gradual da dose e 

manteve-se a administração de doxiciclina.  

Conforme marcado, catorze dias após a primeira administração repetiu-se o 

dipropionato de imidocarb e fez o controlo do valor de microhematócrito que estava 

dentro do intervalo de referência (Tabela 9), parando-se então a terapia.  

Quinze dias após a última consulta foi feita a reavaliação do animal, não 

apresentando sinais de sinais de doença.   

 

Tabela 9  – Resultados do microhematócrito, proteínas totais, teste de auto-

aglutinação em lâmina e características do plasma do Cão 2. 

Data Microhematócrito 
(%) 

 

Proteínas 
totais 
(g/dL) 

Auto-
aglutinação em 

lâmina  

Plasma 

04/02/2017 9h – 23 ↓ 7,6 ↑ Positivo  Ligeiramente 
ictérico  

05/02/2017 17h – 18 ↓ 7  Positivo Ligeiramente 
ictérico 

06/02/2017 9h – 18 ↓ 6,6  Positivo Ligeiramente 
ictérico 

07/02/2017 10h – 20 ↓ 7  Duvidoso  Límpido  

09/02/2017 19 ↓ – Positivo Límpido 

13/02/2017 32 ↓ – Negativo  Límpido 

14/02/2017 42 – Negativo  Límpido 

Valores com ↓ estão abaixo do intervalo de referência. 
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4.3 CASO CLÍNICO Nº 3 

 

 

I. Identificação do animal 

 

Nome: Cadela 3 

Espécie: Cão (Canis familiaris)  

Raça: Podengo Português  

Sexo: Fêmea 

Estado reprodutivo: Não castrada 

Idade: 3 anos  

Peso: 9 kg 

 

II. Amamnese 

Em dezembro de 2010, a cadela tinha sido diagnosticada com babesiose e 

recebido tratamento na Clínica Veterinária de Oiã (pertencente ao grupo HVBV). 

Nessa altura teve necessidade de receber uma transfusão sanguínea, tendo sido feita 

a tipificação sanguínea que indicou que o grupo sanguíneo da cadela era DEA 1.1 

positivo. A cadela não apresentou grandes complicações e acabou por recuperar 

completamente.  

No dia 16 de novembro de 2011, foi trazida à consulta ao HVBV. Nos dias 

antecedentes o proprietário notou que estava mais parada e que tinha perda de apetite 

e no dia anterior à consulta tinha-lhe administrado doxiciclina e um anti-inflamatório 

não esteroide, ambos adquiridos sem prescrição veterinária. No dia da consulta, 

apresentava-se completamente prostrada, tendo sido esse o motivo pelo qual tinha 

sido trazida ao hospital. Era uma cadela de exterior e não estava corretamente 

desparasitada externa nem internamente. 

 

III. Exame físico  

A cadela apresentava prostração, membranas mucosas ictéricas e temperatura 

retal de 37,1ºC. 

 

IV. Diagnósticos diferenciais 

A possibilidade de contato com carraças devido à falta de desparasitação 

externa e a história passada de babesiose leva à suspeita de hemoparasitoses, 

podendo tratar-se novamente de babesiose ou de outra doença.  
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A presença de icterícia pode ter origem em doenças que provoquem hemólise 

como doenças infeciosas, ingestão de tóxicos ou anemia hemolítica; doença 

hepatobiliar como colangiohepatite; e colestase pós-hepática devido a pancreatite, 

trauma, enterite ou colecistite.  

 

V. Exames complementares de diagnóstico 

 

Hemograma: verificou-se presença de anemia, leucopenia com linfopenia e 

eosinopenia e trombocitopenia (Tabela 10). 

 

Tabela 10 –  Resultados do hemograma da Cadela 3 no dia da consulta (16 de 

novembro). 

Parâmetro  Resultados das análises  Intervalo de referência 

Eritrócitos   3,5 ↓ 5,5 – 8,5 M/μL 

Hematócrito  12 ↓ 37 –  55% 

Hemoglobina  12,2 12 – 18 g/dL 

MCV  67,0 60 – 77 fL 

MCH  22,3 18,5 – 30 pg 

MCHC  33,3 30 – 37,5 g/dL  

RDW  15,7 14,7 – 17,9% 

Reticulócitos   30,9 10 – 110 K/μL 

Leucócitos  3,96 ↓ 5,5 – 16,9 K/μL 

Neutrófilos  3,04 2 – 12 K/μL 

Linfócitos  0,36 ↓ 0,5 – 4,9 K/μL 

Monócitos  0,44 0,3 – 2 K/μL 

Eosinófilos  0,10 ↓ 0,1 – 1,49 K/μL 

Basófilos  0,04 0 – 0,1 K/μL 

Plaquetas  38 ↓ 175 – 500 K/μL 

Valores com ↓ estão abaixo do intervalo de referência. 

 

Bioquímica sérica: a cadela apenas apresentou valor baixo de creatinina, não 

se verificando alterações a nível renal ou hepático (Tabela 11). 
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Tabela 11 –  Resultados da bioquímica sérica da Cadela 3 no dia da consulta (16 de 

novembro). 

Parâmetro  Resultados das análises  Intervalo de referência 

Glucose  87 74 – 143 mg/dL 

Ureia (BUN)  27 7 – 27 mg/dL 

Creatinina   0,2 ↓ 0,5 – 1,8 mg/dL 

Albumina  3,7  2,3 – 4 g/dL 

ALT  41 10 – 100 U/L 

ALP  129 47– 254 U/L 

FA  185 23 – 212 U/L 

Valores com ↓ estão abaixo do intervalo de referência. 

 

Esfregaço sanguíneo: detetou-se a presença de formas parasitárias intra-

eritrocitárias compatíveis com Babesia spp. e confirmou-se a existência de 

trombocitopenia. 

 

Teste de auto-aglutinação em lâmina: exame macroscópico positivo; exame 

microscópico positivo. 

 

VIII. Diagnóstico  

 O cão foi diagnosticado com babesiose. 

 

VI. Tratamento e evolução 

A cadela foi internada no dia da consulta e recebeu fluidoterapia com solução 

de Cloreto de Sódio (NaCL 0,9%®, Braun) à taxa de 45 ml/h. Após hidratação, foi 

iniciada terapia com metoclopramida (metoclopramida®, Labesfal) na posologia de 

0,25 mg/kg, SC, BID e citrato de maropitant (Cerenia®, Pfizer) na posologia 1 mg/kg, 

SC, SID; como antieméticos; ranitidina (Zantac®, GlaxoSmithKlein) na posologia de 2 

mg/kg, SC, BID como protetor gástrico; com o corticosteroide sucinato sódico de 

metilprednisolona (Solu-medrol®, Pfizer) na posologia de 2 mg/kg, IV, BID; e o 

antibiótico doxiciclina (Actidox®, Laboratoires Bailleul) na posologia de 10 mg/kg, PO, 

SID. Além disso, administrou-se dipropionato de imidocarb (Imizol®, MSD) na 

posologia de 6,6 mg/kg, SC.  

Devido à gravidade do seu estado de saúde, a cadela recebeu, por volta das 

12 horas, uma transfusão sanguínea de um dador DEA 1.1 positivo. O valor do micro-

hematocrito era de 10% antes da transfusão e, por volta das 17 horas, tinha subido 

para os 18%. 
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Durante a tarde apresentou vómito e, por volta das 21 horas, começou a 

manifestar tremores, nistagmos horizontais e frequência cardíaca aumentada, a 

temperatura corporal permaneceu normal. Para controlar os tremores foi feita uma 

administração de diazepam por via retal, que seria repetida no dia seguinte pela 

manhã. Durante a noite, voltou a repetir-se o microhematócrito e este mantinha-se no 

valor de 18%. 

Ao longo do 2º dia de internamento (17 de novembro), a cadela apresentou 

hiporexia, mucosas ictéricas e hemoglobinúria que até então ainda não tinha sido 

detetada. Nesse dia, notou-se que a cadela parecia ter perdido a visão. Realizou-se o 

teste da ameaça que confirmou a suspeita.  

No 3º dia, ao início da tarde, foi sujeita a nova transfusão sanguínea e à noite,  

o valor de micro-hematócrito tinha subido para os 19%. No dia seguinte, a cadela 

continuou a manifestar tremores.  

No 5º dia de internamento, foram adicionados à terapia, prednisolona 

(Lepicortinolo®, Decomed) na posologia de 2 mg/kg, PO, SID, e famotidina (Lasa®, 

Euro-Labor) na posologia de 0,5 mg/kg, PO, SID e cessou-se a administração de 

ranitidina e sucinato sódico de metilprednisolona. À noite, durante o passeio foi-lhe 

detetada ataxia.  

Ao longo do internamento, foi sendo feito o controlo periódico dos valores de 

microhematócrito, proteínas totais, da auto-aglutinação em lâmina e das 

características do plasma (Tabela 12). 

Ao 7º dia de internamento (22 de novembro), o tratamento da cadela passou a 

consistir apenas na administração de doxiciclina, prednisolona e famotidina nas 

posologias anteriormente descritas. O valor de micro-hematócrito estava baixo, o valor 

das proteínas totais estavam dentro do intervalo de referência (Tabela 12) e o teste de 

auto-aglutinação em lâmina era duvidoso. No dia seguinte, a cadela teve alta, 

continuando a terapia com os três fármacos descritos anteriormente. Foi explicado ao 

proprietário a importância da desparasitação externa regular inclusivamente nos 

meses mais frios.  

Três dias depois (25 de novembro) regressou para controlo. Mostrou-se ativa e 

segundo o proprietário tinha apetite e comia bem. Não houve grandes alterações nas 

análises em relação à ultima consulta (Tabela 12). 

No dia 1 de Dezembro foi administrada a segunda posologia de dipropionato de 

imidocarb. Continuou-se a terapia e reavaliou-se ao fim de uma semana. Nessa altura 

o valor do microhematócrito tinha subido e encontrava-se dentro do intervalo de 

referência, não existia auto-aglutinação nem outros sinais de imunomediação (Tabela 
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12). Foi programado o desmame do corticosteroide e descontinuou-se a administração 

de doxiciclina.     

Posteriormente foi realizada PCR e sequenciação de ADN, que permitiram a 

confirmação da infeção por Babesia spp., e identificar a espécie B. canis.  

 

Tabela 12 – Resultados do microhematócrito, proteínas totais, teste de auto-

aglutinação em lâmina e características do plasma da Cadela 3.  

Data Microhematócrito 
(%) 

 

Proteínas 
totais 
(g/dL) 

Autoaglutinação 
em lâmina 

Plasma 

16/11/11 12h – 10 ↓ 
17h – 18 ↓ 
00h – 18 ↓ 

12h – 5,6 
17h – 7,6 ↑ 

– 

Positivo Ictérico 

17/11/11 10h – 16 ↓ 
17h – 15 ↓ 

9h – 7,8 ↑ 
17h – 8 ↑ 

Positivo Ictérico 

18/11/11 10h – 14 ↓ 
18h – 19 ↓ 

9h – 7,8 ↑ 
 

Positivo Ictérico 

19/11/11 9h – 23 ↓ – – Ictérico 
20/11/11 9h – 26 ↓ 9h – 9 ↑ Positivo Ictérico 
21/11/11 9h – 21 ↓ 9h – 7 Positivo Ictérico 
22/11/11 9h – 23 ↓ 9h – 6,8 – Ictérico 
23/11/11 9h – 23 ↓ 9h – 6,2 Duvidoso Ictérico 
25/11/11 23 ↓ 6 Duvidoso Ictérico 
01/12/11 28 ↓ 6 Duvidoso Ictérico 
09/12/11  40 6,2 Negativo  Límpido 

Valores com ↓ estão abaixo do intervalo de referência.  
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5 DISCUSSÃO  

 

 

A babesiose canina é uma doença com distribuição mundial [2]. Na Europa, 

existem as espécies B. canis, B. vogeli, B. gibsoni e B. vulpes [1,2,13,15]. As duas 

primeiras inserem-se no grupo dos piroplasmas grandes e as duas últimas no dos 

pequenos [1].  

Os sinais clínicos mais frequentes da babesiose canina são febre, anorexia, 

letargia, mucosas pálidas, anemia hemolítica, trombocitopenia, hemoglobinúria e 

esplenomegalia [7,24,25]. Os três casos abordados mostram que nem sempre existe o 

mesmo conjunto de manifestações clínicas em animais com babesiose, podendo 

haver um quadro inespecífico que pode não levar imediatamente a suspeitar desse 

diagnóstico. No primeiro caso, observou-se apenas a presença de mucosas pálidas e 

desidratação, sinais que ocorrem em muitas doenças; no segundo caso existia febre e 

a possibilidade de o animal ter contatado com carraças pelo facto de ter acesso ao 

exterior e no último caso, a cadela manifestava prostração, uma forte probabilidade de 

contato com carraças e hemoglobinúria detetada apenas durante o internamento.   

Pode classificar-se a babesiose canina em duas formas: a forma complicada e 

a forma não complicada [3]. Poderá dizer-se que os dois primeiros casos descritos 

correspondem a babesiose não complicada e o terceiro a babesiose complicada. 

Quanto à anemia, esta era moderada no caso do Cão 2 e grave na Cadela 1 e na 

Cadela 3 por ter sido necessário recorrer a transfusões sanguíneas para evitar a morte 

dos animais. 

Em todos os casos detetou-se a presença de trombocitopenia no hemograma. 

Quando tal acontece, pode ser devido à existência de trombocitopenia real ou devido a 

agregação plaquetária, sendo, por isso, importante confirmar sempre no esfregaço 

sanguíneo de qual das situações se trata. Nos três casos comprovou-se a existência 

real de trombocitopenia no esfregaço.     

Quanto ao método de diagnóstico, utilizou-se o esfregaço sanguíneo em todos 

os casos. Este método é simples, barato e possui elevada sensibilidade para a 

deteção das formas grandes, mas não permite uma fácil identificação das formas 

pequenas [1,59]. O esfregaço sanguíneo permitiu chegar rapidamente a um 

diagnóstico nos três casos, não havendo necessidade de recorrer a outros métodos. 

No entanto, em animais clinicamente suspeitos quando não são detetados parasitas 

no interior dos eritrócitos, não se pode afirmar com certeza que o cão não está 

infetado [1,59], sendo necessário recorrer a outros testes.  
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O teste de PCR possui elevada sensibilidade e especificidade para deteção da 

babesiose [1]. Dois dos cães foram utilizados num estudo, ainda por publicar, sendo 

sujeitos a PCR e sequenciação de ADN, através dos quais se identificou B. canis. No 

entanto, o teste de PCR e sequenciação de ADN não são métodos utilizados 

frequentemente no HVBV, por serem dispendiosos para os proprietários e por demorar 

algum tempo a obter-se o resultado. 

Sabe-se que as manifestações clínicas da babesiose canina são determinadas 

pela espécie parasitária envolvida, pela idade e estado imunitário do animal infetado, 

assim como pela presença de doenças concomitantes [1]. Babesia canis está 

associada a doença moderada a grave em cães [1], o que se verificou nesses dois 

casos.  

Relativamente ao tratamento da babesiose canina, existem vários fármacos 

que podem ser utilizados. Nos casos abordados foi utilizado o tratamento de eleição 

com dipropionato de imidocarb, na dose de 6,6 mg/kg, IM, repetida ao fim de 14 dias. 

A dose de doxiciclina indicada na babesiose é de 10 mg/kg/dia, PO, durante 30 dias. 

No entanto, a duração do tratamento com este antibiótico foi ajustado conforme a 

evolução do animal. No caso clínico nº 1, a cadela apresentava vómito e anorexia e, 

por isso, não foi possível iniciar a terapia com doxiciclina que apenas se encontra 

disponível em comprimidos. Em vez disso, recorreu-se ao uso de enrofloxacina por via 

endovenosa enquanto a cadela não recuperou o apetite.  

Todos os cães apresentaram anemia hemolítica imunomediada. A observação 

de esferócitos em grande número num esfregaço sanguíneo é altamente sugestivo de 

AHIM. A observação de autoaglutinação num esfregaço sanguíneo a olho nu ou 

macroscopicamente é outro método possível para o diagnóstico de AHIM [3]. 

Observou-se autoaglutinação em lâmina e ao microscópio em todos os casos, sendo 

estes testes repetidos ao longo do internamento de forma a controlar a remissão da 

anemia com o tratamento imunossupressor. Esperou-se que deixasse de haver 

autoaglutinação em lâmina para poder dar alta aos animais, continuando a 

administração de corticosteroides em casa até se obter uma total resolução da 

anemia.  

Está descrito que a terapia imunossupressora deve ser evitada sempre que 

possível porque pode reduzir a capacidade de eliminar a infeção com fármacos 

antiprotozoários [54]. Porém, nestes casos a sua utilização foi necessária para tratar a 

AHIM, utilizando-se a menor duração de tratamento possível e sem esquecer o 

desmame [ou desabituação] gradual a partir do momento em que houve resolução da 

anemia.  
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A utilização de desparasitantes é muito importante para a prevenção desta 

doença. No caso clínico nº 1 tinha sido aplicado imidaclopride e permetrina 

(Advantix®) 2 meses antes de vir à consulta, sendo que esse produto confere proteção 

apenas durante 1 mês, havendo então uma janela de oportunidade para ser picado 

por carraças que lhe transmitiram Babesia spp. O caso clínico nº 3 é outro bom 

exemplo da importância da desparasitação externa. Este cão não era desparasitado 

regularmente apesar de já ter tido história de infeção por Babesia. 

A insuficiência renal e hepática são complicações possíveis da babesiose e, 

por isso, foram sendo feitas análises aos cães para avaliar a função desses órgãos, 

adaptando esta monitorização à restrição económica imposta pelos proprietários e à 

gravidade da doença. 

Ainda relativamente ao caso clínico nº 1, este é para a autora um caso 

particularmente interessante, uma vez que, segundo os clínicos do HVBV, não é 

frequente aparecerem cadelas gestantes com babesiose. Nestas situações ocorre 

geralmente aborto, sendo este dos poucos casos em que existiram cachorros 

sobreviventes.  

Sabe-se que é possível haver transmissão de Babesia spp. por via placentária 

em cães [25], não se sabendo, no entanto, se tal aconteceu neste caso, uma vez que 

os cães sobreviventes não foram sujeitos a nenhum teste para detetar a infeção. 

Quando os cachorros ingerem colostro rico em imunoglobulinas ficam protegidos pela 

imunidade materna até à 6ª a 8ª semana de vida, podendo a partir daí começar a 

manifestar a doença [7]. Como a cadela era seguida na Policlínica Veterinária de 

Aveiro e por se tratar de cachorros muito jovens, sem nenhum tipo de identificação, a 

autora não conseguiu perceber se o tratamento com dipropionato de imidocab a que a 

cadela foi sujeita quando ainda estava gestante teve efeito antiprotozoário nos 

cachorros ou se estes manifestaram a doença mais tarde.  

O caso clínico nº 2 serviu para demonstrar um caso que, à partida, parecia ter 

fácil resolução sem internamento, como acontece muitas vezes. Contudo, acabou por 

piorar, demonstrando assim a importância de uma boa monitorização dos animais com 

babesiose, mesmo quando parece tratar-se de casos simples.  

No Cão 2, relativamente ao hemograma, detetou-se uma diminuição de todas 

as linhas celulares, o que não é característico da babesiose canina, podendo dever-se 

a outra doença transmitida por carraças que tenha sido inoculada simultaneamente ou 

não à babesiose. Uma forte hipótese é a erliquiose, também designada por 

pancitopenia tropical canina, uma doença provocada por bactérias Gram-negativas 

intracelulares obrigatórias que parasitam células do sistema fagocítico mononuclear, 

principalmente monócitos e macrófagos [93]. Na fase subclínica da erliquiose, as 
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principais alterações laboratoriais que podem ser encontradas são ligeira 

trombocitopenia; na fase aguda, trombocitopenia e anemia e leucopenia ligeiras e na 

fase crónica, pancitopenia. Em termos de bioquímica sérica, pode verificar-se níveis 

séricos baixos de albumina e elevados de globulinas e gamaglobulinas [94]. Na fase 

aguda da doença pode haver sinais inespecíficos, como anorexia, febre, 

esplenomegalia e aumento dos linfonodos, podendo ainda verificar-se 

comprometimento ocular com conjuntivites e retinopatias; neurológico com convulsões 

e ataxia e do sistema musculoesquelético, com claudicação e mialgias [94,95].  

Ehrlichia canis é a única espécie descrita na Europa e é transmitida pela 

carraça R. sanguineus [60], que também serve de vetor para B. vogeli. Neste caso não 

foram realizados métodos moleculares, não sendo possível identificar a espécie de 

Babesia infetante para se poder concluir se haveria a hipótese terem sido transmitidas 

simultaneamente.   

 Os métodos de diagnóstico da erliquiose passam pela observação de 

esfregaços de buffy coat, onde se podem observar morulas deste parasita no interior 

de monócitos, um método de possui baixa sensibilidade, e pela realização de testes 

serológicos ou moleculares, com maior sensibilidade que o esfregaço [96]. O 

tratamento é feito através da administração de antibióticos da família das tetraciclinas, 

utilizando-se geralmente doxiciclina na dose de 5 mg/kg, PO, BID ou 10 mg/kg, PO, 

SID durante 30 dias consecutivos [97]. O Cão 2 não foi sujeito a testes para 

diagnóstico de erliquiose mas foi tratado com doxiciclina, portanto seria de esperar que 

apresentasse melhorias, o que acabou por se verificar.   

Relativamente ao caso clínico nº 3, identificaram-se sinais de afeção do 

sistema nervoso central e, por isso, a babesiose cerebral é uma possibilidade a 

considerar. No entanto, sabe-se que a erliquiose também pode provocar 

sintomatologia neurológica mas como não se testou o animal para esta doença, não é 

possível dizer se essa seria uma hipótese válida ou não.     

A babesiose cerebral é rara e está associada a mau prognóstico [31]. Pode ser 

definida pela presença de sinais neurológicos num animal diagnosticado com 

babesiose, tais como incoordenação motora, tremores musculares, nistagmos, 

convulsões e estupor [3,55], sinais estes que foram identificados na Cadela 3. O 

diagnóstico desta complicação pode ser feito através da necropsia [3]. No entanto, 

graça à resolução bem-sucedida deste caso, não houve possibilidade de realizar esse 

exame e não foi possível provar a presença de babesiose cerebral.   
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6 CONCLUSÃO  

 

 

Com esta dissertação de mestrado foi possível verificar a elevada importância 

e complexidade da babesiose canina na prática clínica, tendo-se cumprido o seu 

objetivo. Foi um trabalho extremamente proveitoso que permitiu reunir conhecimentos 

teóricos sobre este tema e compará-los com casos reais. 

Os casos abordados apresentavam quadros clínicos inespecíficos e diferentes 

entre si, que não permitiam chegar de imediato ao diagnóstico definitivo de babesiose. 

A presença de carraças é um dado importante para desconfiar desta parasitose e 

existem muitas outras doenças com origem em carraças que devem ser tidas em 

consideração, já que as carraças podem transmitir vários agentes de forma sucessiva 

ou simultânea.  

O esfregaço sanguíneo é um método muito útil, que permite chegar ao 

diagnóstico definitivo de forma rápida e simples. A serologia pode ser utilizada quando 

o esfregaço é negativo para diagnosticar babesiose e para testar outros agentes que 

não são identificados por esse método. Os testes moleculares são outro método 

possível mas que ainda são pouco usado na prática clínica por serem mais demorados 

e dispendiosos.   

Em termos de tratamento da babesiose canina, o dipropionato de imidocarb é 

um fármaco com elevada eficácia, juntamente com a doxiciclina, sendo igualmente 

importante fazer um bom tratamento de suporte.  

Existem muitas complicações associadas à babesiose canina. A AHIM e a 

trombocitopenia imunomediada são complicações frequentes e que devem ser 

cuidadosamente monitorizadas. Apesar de contraindicada na babesiose canina, a 

terapia imunossupressora é muitas vezes crucial para a sobrevivência dos animais e 

deve ser utilizada durante o menor tempo e à menor dose possível, fazendo o 

desmame gradual no final do tratamento.  

A função hepática e renal dos animais com babesiose deve ser atentamente 

monitorizada, já que os danos hepáticos e renais são frequentes nesta doença, 

adaptando essa monitorização aos entraves económicos impostos pelos proprietários 

e à gravidade da doença.  

A gravidade da babesiose canina é muito variável e, muitas vezes, não é 

necessário internamento. Porém, os casos que parecem simples não devem ser 

menosprezados e deve ter-se atenção as alterações do estado clínico do animal.  

Deve investir-se na sensibilização dos proprietários para a prevenção da 

babesiose canina, já que as carraças permitem a transmissão de muitas doenças 
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parasitárias, sendo de extrema importância a utilização de produtos que impeçam a 

picada. 

É frequente verificar-se a recuperação dos animais com babesiose, sendo que 

o diagnóstico e tratamento atempados são imprescindíveis para um bom prognóstico. 
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