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Resumo 

 

A babesiose ou piroplasmose é uma das doenças caninas com maior 

importância a nível mundial, sendo causada por parasitas intraeritrocitários do género 

Babesia. A sua transmissão dá-se por meio de ixodídeos infetados com os agentes 

patogénicos, que recebem a designação de piroplasmas.  

 Na Europa, a região da bacia do Mediterrâneo é uma das mais afetadas. Em 

Portugal, a região do Nordeste Transmontano é a mais afetada, constituindo os cães 

de caça a maior parte dos casos. 

A ampla gama de manifestações clínicas depende muito das espécies de 

Babesia que causam a infeção e outros fatores que afetam a gravidade da doença, mas 

a maior parte dos sinais clínicos são comuns. Estes incluem febre, membranas mucosas 

pálidas, icterícia, vómito, hemoglobinúria, anorexia, perda de peso e fraqueza, entre 

outros.  

 Os métodos de diagnóstico mais utilizados são a identificação direta de 

merozoítos (piroplasmas) nos eritrócitos no esfregaço de sangue periférico, métodos 

serológicos de deteção de anticorpos como o ELISA e amplificação de DNA. 

 Há uma ampla gama de opções de tratamento, sendo que este passa pela 

administração de antiprotozoários e antibióticos para a eliminação dos agentes. 

 Esta dissertação contém a descrição de alguns casos clínicos tratados dos CAMV 

Trás-os-Vet de Boticas e Montalegre, adaptando o conhecimento veterinário a um 

meio mais rural em que os meios podem ser limitados. 

 

 

Palavras-chave: anemia, babesiose canina, parasitoses, piroplasmose. 
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Abstract 

 

Babesiosis or piroplasmosis is one of the most important canine diseases 

worldwide and is caused by an intraerythrocyte parasite of the genus Babesia. The 

transmission occurs by ixodids infected with pathogenic agent, which is called the 

piroplasm. 

In Europe, the Mediterranean region is one of the most affected. In Portugal, 

the region of the Northeast of the Trás-os-Montes is the most affected, with the most 

part of cases being hunting dogs. 

The wide range of clinical manifestations depends largely on the species of 

Babesia which cause infection and other factors that affect the severity of the disease, 

however most clinical signs are common. These include fever, pale mucous 

membranes, anaemia, jaundice, vomiting, haemoglobinuria, anorexia, weight loss, 

weakness, among others. 

The most commonly used diagnostic methods are direct identification of 

merozoites in erythrocytes in the peripheral blood smear, serological methods for 

detecting antibodies such as ELISA and PCR amplification of DNA. 

There is a wide range of treatment options, which involves the administration 

of antiprotozoal agents and antibiotics for the elimination of the parasites. 

This dissertation includes the description of some clinical cases treated from 

the Trás-os-Vet veterinary medical centre of Boticas and of Montalegre, adapting 

veterinary knowledge to a rural environment where the means may be limited. 

 

 

Keywords: anaemia, canine babesiosis, parasitosis, piroplasmosis. 
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1 Nota Introdutória  

 

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

realizado nos Centros de Atendimento Médico-Veterinário (CAMV) Trás-os-Vet em 

Boticas e em Montalegre, cujo Diretor Clínico é o Dr. João Paulo Costa. 

O estágio curricular nestes CAMV teve a duração de 2 meses, de setembro de 

2017 a outubro de 2017, e permitiu acompanhar e participar no dia-a-dia dos Médicos 

Veterinários responsáveis pelos CAMV e ainda acompanhar alguns casos após esse 

tempo. Foi possível explorar tanto a área de Animais de Companhia, com 

acompanhamento de consultas, internamento, cirurgia e urgências, assim como na 

área de Animais de Produção, com acompanhamento de consultas e cirurgia na 

maioria dos casos. 

Ao longo do tempo de estágio, percebi que havia uma grande quantidade de 

casos de babesiose na área envolvente a estas duas clínicas, principalmente de cães de 

caça. O fato de no CAMV de Montalegre haver um grande número de casos em que a 

infeção se dava por piroplasmas pequenos, provavelmente “Babesia vulpes”, uma 

espécie compartilhada com a Galiza, despertou ainda mais o meu interesse, levando-

me a escolher o presente tema. 

Para além destes 2 meses, o meu estágio ainda se prolongou por mais um mês 

(novembro de 2017) no CAMV VetMonção (Diretor Clínico: Dra. Mariana Grancho), em 

Monção, onde pude acompanhar essencialmente casos de animais de companhia em 

consultas, internamento, cirurgia e urgências; e mais 2 meses na ANAVET (Diretor 

Clínico: Dra. Ana Paula Peixoto), em Barcelos (dezembro de 2017 e janeiro de 2018), 

com o acompanhamento do dia-a-dia de veterinários que trabalham com clínica e 

cirurgia de Bovinos de Leite. 
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2 Introdução 

 

A babesiose ou piroplasmose canina é uma doença com distribuição mundial. É 

causada por um protozoário intraeritrocitário, pertencente à família Babesiidae, sendo 

a sua transmissão efetuada por ixodídeos vetores. É uma das doenças caninas 

transmitidas por carraças com maior importância a nível mundial e que tem vindo a 

ganhar cada vez mais projeção [1]. 

O primeiro caso canino da doença, designada por «icterícia maligna ou febre 

biliosa», foi relatado em África do Sul em 1893 [2]. No final do século XIX, Victor Babeş, 

um médico romeno, observou microrganismos nos eritrócitos de cabras e ovelhas com 

hemoglobinúria. Esses mesmos microrganismos foram posteriormente chamados de 

Babesia bovis e Babesia ovis [3]. Não muito tempo após essa observação em 

ruminantes, apareceu a primeira observação de Babesia spp. em cães, na Itália em 

1895 [4].  

Parasitas deste género são primeiramente transmitidos pela picada de carraças 

e como tal podem infetar uma grande variedade de animais domésticos e selvagens, 

assim como humanos. Esta associação surgiu da adaptação da carraça se alimentar de 

sangue. Não surpreendentemente, os cães são um dos muitos alvos de Babesia spp., 

com várias espécies de ixodídeos a infetarem o cão e causando babesiose canina [4, 5]. 

As espécies de Babesia são consideradas bastante específicas e não infetam uma 

ampla gama de hospedeiros. 

O fato de membros da família Babesiidae só invadirem eritrócitos permite a 

diferenciação de espécies da família Theileriidae que também pode infetar glóbulos 

brancos e até mesmo as células endoteliais dos vasos sanguíneos. Os agentes das 

famílias Theileriidae e Babesiidae são chamados de piroplasmas, causando 

piroplasmose. 
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3 Taxonomia 

 

Filo Apicomplexa 

Classe Sporozoea 

Subclasse Piroplasmia 

Ordem Piroplasmida 

Família Babesiidae 

Género Babesia 

O género Babesia pertence ao filo Apicomplexa, caracterizada pela presença de 

um complexo apical e de um citoesqueleto único distinto de outros eucariotas. Desde 

a descoberta do género no final do século XIX, muitas espécies diferentes associadas 

com vários animais domésticos e selvagens foram descritas. A descrição e a 

classificação da Babesia spp. basearam-se inicialmente em características morfológicas 

[6].  

A sua diferenciação do género Theileria baseia-se, entre outros, no facto de que 

os locais de multiplicação no hospedeiro vertebrado e os modos de transmissão no 

vetor são diferentes. O género Babesia só se multiplica nos eritrócitos do hospedeiro 

vertebrado e ocorre transmissão transovárica no vetor em algumas espécies de 

Babesia, enquanto o género Theileria se multiplica inicialmente nos linfócitos e só 

depois nos eritrócitos e não ocorre transmissão transovárica no vetor [6, 7].  

Morfologicamente, os parasitas do género Babesia podem ser vistos como 

organismos em forma de pêra ou em forma de anel em eritrócitos de mamíferos. São 

transmitidos por carraças e são os segundos parasitas mais frequentemente 

transmitidos a partir do sangue de mamíferos, após os tripanossomas [8]. 

O progresso na identificação da Babesia spp. levou ao reconhecimento de 

novas espécies. Por exemplo, Babesia canis, a espécie associada ao cão, foi descrito 

anteriormente como tendo pelo menos três subespécies distintas, Babesia canis canis, 

Babesia canis rossi e Babesia canis vogeli, mas a tendência é para serem consideradas 

três espécies distintas, B. canis, B. rossi e B. vogeli [6]. 
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4 Prevalência (Europa) 

 

A babesiose é um problema em crescimento em todo o mundo devido à 

expansão dos habitats de carraças e a maior mobilidade dos animais, que promovem a 

propagação de parasitas em novas áreas geográficas [2, 9]. 

Na Europa, a região do Mediterrâneo parece ser a mais afetada, sendo as 

espécies Babesia vogeli e, em especial, Babesia canis as mais prevalentes. No que se 

refere a piroplasmas pequenos,  “Babesia vulpes” e Babesia gibsoni já foram descritas 

em diversos países europeus [5]. A babesiose canina é mais frequentemente 

diagnosticada em animais que vivem em áreas rurais, áreas onde têm maior exposição 

a vetores. 

Em Portugal, a região do Nordeste Transmontano é a mais afetada, ou seja, 

onde há maior prevalência de casos. O período decorrente entre o outono e inverno 

foi considerado o mais crítico para a infeção por B. canis no Nordeste Transmontano, 

sendo os animais de caça os mais afetados [10]. 
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5 Ciclo de Vida 
 

Babesia spp. apresentam um ciclo de vida heteroxeno, ou seja, necessitam de 

um hospedeiro vertebrado mamífero (hospedeiro intermediário) para a fase de 

esquizogonia e um hospedeiro invertebrado vetor (hospedeiro definitivo) para a fase 

de esporogonia. A fase de gametogonia, ocorre nos dois hospedeiros, sendo que a 

transfomação em gametócitos ocorre no hospedeiro vertebrado e a diferenciação em 

gâmetas masculino e feminino ocorre no hospedeiro invertebrado (Fig. 1).   

A carraça é infetada ao ingerir o sangue de um mamífero infetado. Esta ingere 

gametócitos, que mais tarde se diferenciam em gâmetas masculinos e femininos no 

seu intestino. Aí, os gâmetas fundem-se e originam zigotos móveis (oocinetos), que 

mais tarde entram nas glândulas salivares e, após sofrerem um ciclo de esporogonia, 

originam os esporozoítos (forma infetante) [3, 11]. Em babésias grandes, antes da 

entrada na glândula salivar, Babesia spp. migram para o ovário da carraça, resultando 

em transmissão transovárica e a manutenção da infeção nas gerações seguintes de 

ixodídeos. Babesia spp. podem persistir por várias gerações de carraças, mesmo sem 

novas infeções [3]. 

Após a infeção, quando uma carraça ingere o sangue do hospedeiro, transmite 

a este esporozoítos presentes na sua saliva. Estes esporozoítos entram nos eritrócitos 

e reproduzem-se por uma divisão binária assíncrona, resultando em dois, ou por vezes 

quatro, merozoítos, que deixam a célula hospedeira, entrando cada um numa outra 

célula. A multiplicação continua até à morte do hospedeiro, ou mais comummente até 

que o sistema imunitário do hospedeiro ponha fim à multiplicação do parasita [3].  
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Figura 1 – Ciclo de vida de Babesia spp., demonstrando a fase de esporogonia (esquerda) e a fase de esquizogonia (direita). 
Adaptado de: https://veteriankey.com/babesiosis/ 
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6 Espécies e Distribuição Geográfica 

 

Existem mais de 100 espécies de Babesia reportadas, segundo o Centro de 

Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) [12]. 

Nesta revisão, vão ser abordadas as espécies que mais frequentemente infetam 

cães na Europa. 

As espécies de Babesia podem ser divididas em espécies grandes ou pequenas. 

As grandes incluem B. canis e B. vogeli. Inicialmente pensava-se que esta última seria 

subespécie de B. canis, o que não se veio a confirmar, devido às diferenças na 

apresentação clínica, na distribuição geográfica e vetores. As pequenas incluem 

apenas duas espécies com importância clínica, que são B. gibsoni e “B. vulpes” [5]. 

Os agentes são responsáveis por diferentes graus de virulência nos seus 

hospedeiros, originando mais casos nas áreas endémicas, assim como em animais que 

apresentem outras doenças concomitantes ou imunossupressão [5]. No entanto, 

foram descritas diferenças na virulência, entre estas espécies de Babesia. Em geral, é 

assumido que das espécies de tamanho grande a menos virulenta é B. vogeli, pelo 

menos para cães adultos. A patogenicidade das babésias de tamanho pequeno como 

B. gibsoni e “B. vulpes” é moderada a grave [9, 11, 13]. 

 

6.1 Babésias Grandes 

6.1.1 Babesia canis 

É o agente mais frequente da babesiose canina 

em regiões temperadas da Europa. A ocorrência da 

doença é associada à atividade sazonal do vetor, e a 

maior parte dos casos clínicos são relatados 

principalmente na primavera e outono [2]. 

Figura 2 – Babesia canis. Adaptado de [2] 
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6.1.2 Babesia vogeli 

É a espécie menos virulenta [14]. É encontrada principalmente em áreas 

tropicais ou subtropicais do norte, leste e sul de África, da Ásia e do norte e centro da 

Austrália. Nos últimos anos têm sido descritos casos clínicos na Europa, no sul da 

França, Espanha, Portugal, Turquia, Eslovénia, Itália e Albânia [2]. A babesiose canina 

na América do Norte e do Sul é causada por esta espécie e também por B. gibsoni [15]. 

 

6.2 Babésias Pequenas  

6.2.1 Babesia gibsoni 

É um parasita virulento em cães de todas as idades. É pleomórfica, 

manifestando uma variedade de formas intraeritrocitárias, formas ovais ou de anel de 

sinete são as mais comumente descritas (Fig.3).  

Foi relatada primeiro no sudeste da Ásia, incluindo a Índia, Japão e partes da 

China, mas também existe no norte e leste 

da África [16, 17]. É também uma espécie 

que infeta cães com relativa frequência 

nos Estados Unidos da América (EUA). 

Dentro da Europa, casos de B. gibsoni são 

raros, embora tenham sido relatados na 

Itália, Espanha e Alemanha [18]. 

 

6.2.2 “Babesia vulpes” 

Foi detetada em cães no norte da Espanha e é muitas vezes referida como 

"Babesia microti-like" ou como “Theileria annae”. Acredita-se que seja transmitida por 

Ixodes hexagonus, mas o seu DNA já foi detetado em várias outras espécies de 

carraças, incluindo Ixodes ricinus, Ixodes canisuga e também Rhipicephalus sanguineus. 

No entanto, essas descobertas não fornecem uma ideia clara da capacidade dessas 

carraças para agir como vetores competentes. Este piroplasma já foi reportado em 

cães na Espanha, Portugal, Itália e Croácia [2]. 

Figura 3 – Babesia gibsoni. Adaptado de [2] 
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Também foi detetado em raposas, tanto na Europa como nos EUA, sendo as 

infeções subclínicas [19].  

Figura 4 - "Babesia vulpes". Adaptado de [20]. 

 

A distribuição da babesiose na Europa é muito variável e dependente da 

distribuição do respetivo vetor. Na tabela 1 e na Figura 5 é possível verificar a 

distribuição das diferentes espécies na Europa. 

 

 

  

Tabela 1 – Distribuição das diferentes espécies de Babesia e respetivas dimensões (Adaptado de [5]). 

Espécie Distribuição geográfica Dimensões (µm) 

Babesia canis Descrita na maior parte da Europa e especialmente frequente 

em climas temperados e húmidos. Grande prevalência na 

Europa Central e menor prevalência na Bacia Mediterrânica. 

2.5 × 4.5 

Babesia vogeli Albânia, Croácia, Eslovénia, Espanha, França, Grécia, Itália, 

Portugal, Roménia, Sérvia e Turquia 

2.5 × 4.5 

Babesia gibsoni Alemanha, Croácia, Eslováquia, Espanha, Itália e Reino Unido 1 × 3 

“Babesia vulpes” Croácia, Espanha, França, Itália, Portugal, Sérvia e Suécia 1 × 2.5 
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6.3 Coinfeções 
 

Coinfeções com Babesia spp. não estão bem documentados e raramente são 

relatadas em cães. No entanto, o sequenciamento e análises filogenéticas sugerem 

que a diversidade de espécies de piroplasmas que coinfetam cães podem ser maiores 

do que se pensa [21, 22].  

Um estudo realizado com 120 cães espanhóis da Galiza e Astúrias, todos com 

sinais clínicos compatíveis com babesiose, demonstrou a presença de “B. vulpes” em 

75 cães (62,5%), com 15 cães positivos para outras espécies de piroplasmídeos (12 

para B. canis e 3 para B. gibsoni). A coinfecção com outros agentes não foi detetada, 

possivelmente indicando que a coinfecção com outros agentes patogénicos não é 

frequente [23]. 

Figura 5 - Mapa de distribuição europeia das quatro espécies de Babesia mais frequentes na Europa. 
Adaptado de [5] 
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Em contraste com a ocorrência rara de coinfecção com diferentes espécies de 

Babesia, pode ser frequente em áreas endémicas encontrar cães coinfetados com 

outros agentes patogénicos tais como Leishmania spp., Ehrlichia/Anaplasma spp., 

Hepatozoon spp. ou Rickettsia conorii, dependendo da área geográfica e da 

distribuição dos vetores [24, 25].  

Deve se notar que a coinfecção é de grande importância clínica por várias 

razões: complica diagnósticos, exacerba os sinais clínicos, reduz a eficácia do 

tratamento e pode piorar o prognóstico [25]. 
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7 Transmissão 

7.1 Vetores e Distribuição Geográfica 

 

Para B. canis, o vetor é a carraça da espécie Dermacentor reticulatus. Esta 

espécie apresenta uma grande distribuição por toda a Europa (Fig.6), preferindo locais 

temperados e húmidos. A associação desta carraça com esta espécie de Babesia foi 

documentada no campo e em laboratório [26-28]. A carraça adulta parasita os cães, 

enquanto a imatura se alimenta de roedores selvagens e é endófila. As carraças 

adultas são mais ativas durante os meses de inverno, com uma maior atividade 

durante os meses de outubro a março, se os invernos não forem muito rigorosos. Os 

habitats favoritos são as margens de caminhos que conduzem a pastos ou pastos perto 

de floresta [29]. A distribuição geográfica de D. reticulatus continua a expandir-se em 

toda a Europa, provavelmente como resultado do aquecimento climático e alterações 

da paisagem [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 6 - Distribuição europeia de Dermacentor reticulatus em janeiro de 2018. Adaptado de: 
https://ecdc.europa.eu/en/disease-vectors/surveillance-and-disease-data/tick-maps, em 7/05/2018 

https://ecdc.europa.eu/en/disease-vectors/surveillance-and-disease-data/tick-maps


  

13 
 

Rhipicephalus sanguineus, foi demonstrado por alguns dados experimentais, 

que transmite babésias que infetam o cão [28, 30]. Esta carraça é abundante nas áreas 

mediterrânicas, preferindo climas temperados, mas sendo endofílica pode também 

tolerar regiões mais frias da Europa Central e Ilhas Britânicas (Fig.7) [31]. Não 

surpreendentemente, margens de rios, com o aumento da densidade de carnívoros 

selvagens, também são áreas de infestação por carraças, que têm um pico entre maio 

e agosto. Rhipicephalus sanguineus é um vetor potencial para B. gibsoni e B.vogeli, 

pelo menos na Europa [5, 16, 32].  

 

 

Detalhes do ciclo de vida de “B. vulpes” ainda são amplamente desconhecidos, 

mas a espécie I. hexagonus tem sido implicada como vetor potencial, dado a sua 

descoberta em cães infetados com este protozoário [23, 33]. Ixodes hexagonus é 

totalmente ausente da vegetação, e os seus estádios de vida ocorrem em covas, onde 

frequentemente parasita ouriços e carnívoros selvagens, como raposas. 

Figura 7 - Distribuição europeia de Rhipicephalus sanguineus em janeiro de 2018. Retirado de: 
https://ecdc.europa.eu/en/disease-vectors/surveillance-and-disease-data/tick-maps, em 7/05/2018 

https://ecdc.europa.eu/en/disease-vectors/surveillance-and-disease-data/tick-maps
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Consequentemente, esta carraça encontra-se em áreas compartilhadas com alta 

densidade destes carnívoros selvagens e é frequentemente encontrada em cães de 

caça.  

A distribuição das outras espécies de carraças vetoras de Babesia spp. para cães 

ainda é muito fragmentária para ser mapeada. 

 

7.2 Outras Formas de Transmissão 

 

Os merozoítos circulantes no sangue do hospedeiro podem ser transmitidos ao 

hospedeiro vertebrado por transfusão sanguínea. A transmissão pode também ocorrer 

por contato direto entre cães através de feridas, saliva, ingestão de sangue ou através 

de material contaminado. Estas formas de transmissão parecem estar, na sua maior 

parte, ligadas à espécie de B. gibsoni [5, 13]. 

A maior parte dos cães reportados com esta infeção são da raça Pit Bull Terrier, 

resultado do seu comportamento mais agressivo [5].  

A transmissão vertical também pode ocorrer, tendo sido descrita nos casos de 

B. canis e “B. vulpes” [20]. 
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8 Diagnóstico 

 

A recolha de uma história e apresentação clínica devem permitir que o médico 

veterinário encurte a sua lista de diagnósticos diferenciais e assim chegar mais rápido a 

um diagnóstico correto. Também é importante que o veterinário saiba se existe 

ocorrência da doença na região. 

O diagnóstico definitivo depende da visualização direta da Babesia spp. no 

esfregaço de sangue ou um resultado positivo na reação em cadeia da polimerase 

(PCR). Um teste serológico positivo indica infeção ou exposição antiga mas sem infeção 

corrente [34]. 

 

8.1 Sinais Clínicos 

 

As manifestações clínicas decorrentes da infeção por Babesia spp. variam desde 

apresentações subclínicas até falência multiorgânica, com risco de morte. [35] 

A babesiose clássica tem sido sugerida como uma consequência da anemia 

resultante da hemólise, enquanto a babesiose complicada pode ser uma consequência 

do desenvolvimento de uma síndrome de resposta inflamatória sistémica e síndrome 

de disfunção de múltiplos órgãos [2]. A ampla gama de manifestações clínicas depende 

muito das espécies de Babesia (Tabela 2), que causam a infeção e outros fatores que 

afetam a gravidade da doença, incluindo a idade, competência imunológica e infeção 

concomitante ou doença [9, 13]. Além disso, a gravidade da doença tem sido associada 

à densidade parasitária em alguns casos [36]. 

Os sinais clínicos da forma não complicada incluem febre, membranas mucosas 

pálidas, icterícia, vómito, hemoglobinúria, anorexia, perda de peso, fraqueza, 

depressão, esplenomegalia, linfadenomegalia e hipotensão [2]. Pode ser também 

detetada a presença de petéquias ou equimoses [9, 13]. Numa forma complicada 

incluem-se babesiose cerebral, choque, rabdomiólise, insuficiência renal aguda, 
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síndrome de desconforto respiratório agudo, disfunção hepática aguda e pancreatite 

aguda [37, 38].  

Deve-se notar que muitos cães portadores de doenças crónicas, não 

apresentarão nenhum sinal clínico como resultado da imunidade concomitante, a 

menos que sua saúde piore devido, por exemplo, ao uso de imunossupressores, 

esplenectomia ou qualquer outra circunstância que cause imunossupressão [39, 40]. 

Portanto, alguns cães permanecem portadores destes parasitas. Este estado de 

portador é conhecido como premunição e estes animais facilitam a transmissão de 

parasitas para vetores [2].  

Existem sinais clínicos e alterações laboratoriais que são frequentes em todas 

as espécies de Babesia que infetam cães (Tabela 3).  

 

8.2 Diagnósticos Diferenciais 

 

Quando os cães desenvolvem alterações físicas e laboratoriais, como febre, 

citopenias, hipoalbuminemia, hiperglobulinemia ou nefropatias, comuns a diversas 

doenças, o clínico frequentemente inclui doenças transmitidas por vetores entre os 

diagnósticos diferenciais. A anaplasmose (Anaplasma phagocytophilum ou Anaplasma 

platys), bartonelose (Bartonella spp.), dirofilariose (Dirofilaria immitis), erliquiose 

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

burgdorferi) ou rickettsiose (Rickettsia spp.) incluem-se nesta lista [41].  

A Intoxicação por anticoagulantes, infeção por nematodes ou anemia 

hemolítica imunomediada também se incluem [2]. 

Como o tratamento difere entre estas doenças, compete ao clínico escolher a 

melhor forma de diagnosticar de forma económica e precisa [41]. 
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8.3 Alterações Laboratoriais 

 

 Todas as espécies de Babesia podem causar anemia, trombocitopenia, icterícia 

e pigmentúria. Outras alterações que podem ser detetadas incluem hipoalbuminemia 

e hiperbilirrubinemia [9, 13]. Dependendo da espécie infetante e da altura do ano, a 

anemia pode ser regenerativa ou não regenerativa. A anemia não regenerativa está 

mais tipicamente associada a B. canis [42].  

Nos resultados laboratoriais também se incluem nefropatia aguda ou crónica, 

glomerulonefrite, perturbações da coagulação (coagulação intravascular disseminada), 

hemólise imunomediada, hemoconcentração, pancreatite, ascite, mialgia e 

rabdomiólise [37].  

Associado a cada espécie de Babesia é possível verificar um conjunto de 

alterações clínicas características como demonstrado na Tabela 2. 
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Tabela 2 – História, manifestações clínicas e prognóstico nas quatro espécies de Babesia mais 
frequentes em cães na Europa (Adaptado de [5]). 

Espécie B. canis B. vogeli B. gibsoni “B. vulpes” 

História 

Cães jovens ou 
adultos, cães de 

caça ou cães 
pastores, cães de 
exterior. Grande 
parte dos casos 
acontecem no 

outono e 
primavera. 

Cachorros ou 
cães 

adultos/idosos 
com doenças 
infeciosas ou 

não infeciosas 
concomitantes. 

Mais frequente 
em cães que 

lutam. 

Cães jovens ou 
adultos, cães de 

guarda ou de caça, 
cães de exterior. 

Gravidade da 
Doença 

Moderada a 
grave 

Ligeira a 
moderada 

Moderada a 
grave 

Moderada a grave 

Sinais Clínicos 
e 

Anormalidades 
Laboratoriais 

Petéquias; 
epistaxe; vómito; 
linfadenomegalia; 

hipotensão; 
síndrome da 

Triiodotironina 
(T3) baixa; 

anemia 
normocítica, 

normocrómica, 
não-regenerativa, 

ligeira a 
moderada. 

Anemia 
hemolítica 

imunomediada 
regenerativa; 
anemia não 

regenerativa; 
leucocitose e 
leucopenia. 

Aumento dos 
linfonodos e 

baço; diarreia do 
intestino delgado; 

perda de peso; 
nefropatia com 

perda de 
proteína; 

Poliúria/Polidipsia 
(PU/PD) e efusão 

abdominal; 
anemia 

hemolítica 
imunomediada 

regenerativa 
ligeira a grave; 
neutropenia e 
leucocitose; 

hipoalbuminemia; 
azotemia e 

aumento das 
enzimas 

hepáticas 
(Alanina 

Aminotransferase 
- ALT e Fosfatase 
Alcalina - ALP). 

Azotemia, 
proteinúria; 
cilindrúria; e 

hiperglobulinemia. 

Tipo de 
infeção 

Aguda 
Aguda e 
crónica 

Aguda e Crónica Aguda e Crónica 

Prognóstico 
Bom a 

Desfavorável 
Bom 

Reservado a 
Desfavorável 

Reservado a 
Desfavorável 
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8.4 Métodos de Diagnóstico 

 

Os métodos de diagnóstico mais utilizados são a identificação direta de 

merozoítos dentro dos eritrócitos (ou livres no plasma), métodos serológicos de 

deteção de anticorpos e amplificação de DNA pela PCR [5]. 

 

8.4.1 Esfregaço Sanguíneo 

 

O esfregaço sanguíneo é a ferramenta de diagnóstico mais útil para babesiose 

clínica em cães, continua a ser o teste diagnóstico mais fácil e acessível para a maioria 

dos veterinários e apresenta uma sensibilidade razoável na fase aguda da doença. 

Ainda é a única opção viável disponível para veterinários em muitas partes do mundo 

em desenvolvimento onde a babesiose é endémica [5, 9]. No entanto, a sensibilidade 

deste método é inferior à do diagnóstico molecular. As duas formas morfológicas de 

Babesia podem ser identificadas por este método (grandes e pequenas), mas a 

microscopia é mais sensível para diagnosticar a maioria dos cães doentes infetados 

pelas formas grandes de Babesia [5]. Para infeções por babésias pequenas, os métodos 

moleculares (PCR) são mais sensíveis e mais apropriados [24]. A observação do 

esfregaço de sangue deve, portanto, ser um primeiro passo diagnóstico, com 

esfregaços de sangue negativos reavaliados usando PCR de sangue ou de tecido 

esplénico.  

Sangue fresco é sempre recomendado para o esfregaço. Além disso, a 

observação de babésias grandes em esfregaço de sangue capilar ou periférico, como o 

obtido do pavilhão auricular ou da matriz ungueal, parece ser mais facilmente 

realizado graças à maior abundância relativa do parasita neste tipo de amostra [9, 36]. 

O diagnóstico definitivo depende da identificação dos parasitas em eritrócitos corados 

(Giemsa, Diff-Quick ou Romanowsky, Field's e Wright modificado), esfregaços de 

sangue ou tecidos infetados (amostras de linfonodos ou baço) por exame microscópico 

de luz direta [2]. O diagnóstico de piroplasmose em cães cronicamente infetados e 
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cães portadores, no entanto, continua a ser um desafio considerável devido a 

parasitemias muito baixas, muitas vezes intermitentes [9]. 

 

8.4.2 Testes Serológicos 

 

Os testes serológicos são técnicas quantitativas, tais como a 

imunofluorescência indireta (IFAT), ou o ensaio imunoenzimático (ELISA). Uma das 

vantagens da IFAT ou ELISA é que estes testes nos permitem determinar os níveis de 

anticorpos e, portanto, estabelecer se eles são altos ou baixos [43]. O ELISA e o dot-

ELISA têm uma sensibilidade superior mas significativamente menor especificidade 

quando comparados com IFAT [44]. O desenvolvimento recente de testes de ELISA 

com antigénios recombinantes melhorou a especificidade do teste [2]. 

Atualmente, não existe nenhum antigénio universal para serologia de rotina 

para todas as espécies de Babesia que infetam cães. O mais frequentemente usado na 

prática e pesquisa é o antigénio de B. canis. O de B. gibsoni e “B. vulpes” também 

estão disponíveis a nível não comercial, mas a informação é escassa em relação a esses 

antigénios [5]. Portanto, o diagnóstico por espécie é extremamente limitado na 

serologia. Os anticorpos podem reagir cruzadamente entre espécies diferentes de 

Babesia e até mesmo com outros protozoários [2].  

Em áreas endémicas muitos animais apresentam anticorpos, sem sinais clínicos, 

pelo que os resultados positivos devem ser interpretados com cuidado. 

 

8.4.3 Técnicas Moleculares 

 

Em termos gerais, a PCR é muito útil no diagnóstico de babesiose, pois a 

deteção por PCR é mais sensível do que pelo esfregaço de sangue. A deteção de DNA 

de um agente patogénico específico em ambiente clínico pode ser considerada 

evidência de uma infeção ativa. Além disso, diferentemente da deteção direta pela 

microscopia ou serologia, a PCR permite uma identificação mais fiável das espécies que 
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infetam o cão [13]. Considerando que o limite de deteção de microscopia de luz é de 

aproximadamente 0,001% de parasitemia (isto é, cerca de 5.000 eritrócitos infetados 

por mililitro), a PCR é capaz de detetar cargas parasitárias na ordem de 50 

microrganismos por mililitro [31, 45]. No entanto, a PCR sanguínea torna-se 

rapidamente negativa após o tratamento ou em animais cronicamente infetados, 

apoiando a hipótese de que a presença de hipnozoítos, provavelmente localizados no 

baço ou no fígado, leve à ocorrência de recaídas em animais tratados [2]. 

Diferentes técnicas moleculares permitem a identificação e diferenciação das 

várias espécies de Babesia, além da subespécie e genótipo para estudos individuais 

epidemiológicos [2, 46]. Estes incluem PCR “seminested” [31], “reverse line blotting” 

[47, 48] e PCR com polimorfismo do comprimento de fragmentos de restrição (RFLP-

PCR) [49].  

Idealmente, o sangue periférico tamponado com ácido 

etilenodiaminotetracético (EDTA) deve ser usado para conduzir análises moleculares 

utilizando PCR. Além disso, o tecido esplénico também pode ser útil, embora não 

muito usado, pois envolve um procedimento invasivo [13]. 
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9 Patogenia 

 

A gravidade da babesiose varia de infeção subclínica, a desenvolvimento de 

anemia leve, a falência de órgãos e morte. Os determinantes desta patogénese são a 

espécie de Babesia e fatores como a idade, o estado imunitário do hospedeiro e 

infeções concomitantes [9]. 

O cão é infetado após a picada de uma carraça infetada. Dentro do hospedeiro, 

os esporozoítos ligam-se à membrana dos glóbulos vermelhos e são fagocitados por 

endocitose [4]. Após a penetração da célula, o esporozoíto multiplica-se em repetidas 

divisões binárias dentro do eritrócito, podendo resultar em até 16 merozoítos. Após a 

infeção, uma resposta imunitária variável é gerada e os eritrócitos exibem antigénios 

parasitários nas membranas celulares o que leva à produção de anticorpos, 

opsonização e remoção das células infetadas pelas células do sistema fagocitário 

mononuclear (SFM) do sistema hemolinfático [34]. A anemia hemolítica 

imunomediada presume-se que ocorra com todas as espécies de Babesia, devido à 

produção de anticorpos antimembrana de eritrócitos [50]. Os danos que os parasitas 

causam na membrana celular dos eritrócitos levam também a um aumento da 

fragilidade osmótica e subsequente hemólise intravascular e extravascular. 

As babésias ativam a destruição citotóxica dos eritrócitos mediada por 

anticorpos, levando à anemia, hemoglobinemia, hemoglobinúria, trombocitopenia e, 

em casos de infeção maciça, à morte causada pela disfunção de múltiplos órgãos [51]. 

A hipóxia tecidual ocorre em casos graves de babesiose [52], afetando particularmente 

o sistema nervoso central (SNC), rins e músculos [46, 53]. A resposta imunitária é 

específica da estirpe, pelo que não ocorre proteção cruzada, o que impede  que estes 

animais adquiram imunidade contra outras espécies e estirpes [34]. 

Animais mais velhos apresentam uma resposta humoral mais forte do que 

animais mais jovens [8, 34]. Cães esplenectomizados demonstram maior 

imunoestimulação linfocítica, recrutamento de macrófagos, atividade hemofagocítica 

e hipertrofia das células de Kupffer, do que os cães não esplenectomizados infetados 
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com Babesia spp. Isto leva a casos clínicos mais graves (manifestados pela gravidade 

da anemia, hepatopatia aguda e infeções hemoprotozoárias concomitantes) [34]. 

 

9.1 Síndromes associadas à Infeção por Babesia spp. 

 

9.1.1 Anemia Hemolítica Imunomediada (AHIM) 

 

 A anemia hemolítica imunomediada (AHIM) pode ocorrer secundariamente à 

produção de anticorpos antimembrana dos eritrócitos, e assume-se que ocorra com 

todas as espécies de Babesia. Concentrações elevadas destes anticorpos e de 

imunoglobulina G (IgG) eritrocitária foram documentados em cães infetados com B. 

gibsoni [34]. A hemólise continuada, apesar da terapia babesicida adequada, é a 

característica mais proeminente desta complicação. O diagnóstico requer 

demonstração de aglutinação de hemácias ou esferocitose, ou de ambas [54]. Um 

teste de Coombs positivo não é considerado uma ferramenta fiável para o diagnóstico 

da AHIM na babesiose canina. 

 A inibição nucleosídica também contribui para a anemia. Foi demonstrado que 

o soro de cães infetados leva a uma inibição da atividade da 5’-nucleotidase 

eritrocitária em cães não infetados. A acumulação resultante de nucleótidos cíclicos e 

DNA ribossómico contribuem para a lesão dos eritrócitos, hemólise intravascular e 

anemia. Além disso, o sobrenadante de cães infetados com B. gibsoni demonstrou que 

ocorre um atraso na maturação morfológica de reticulócitos in vitro [34]. 

O stresse oxidativo pode causar peroxidação lipídica e lesão eritrocitária, com 

meta-hemoglobinemia. A meta-hemoglobinúria, bem como meta-hemoglobina 

elevada na proporção total de hemoglobina, foi documentada em cães infetados [55-

57]. A peroxidação lipídica dos eritrócitos também diminui a flexibilidade da 

membrana, resultando em passagens mais lentas e mais danos nos eritrócitos 

enquanto atravessam capilares. Todos estes fenómenos levam a que seja comum 

verificar-se hematúria, derivada da hemoglobinúria pela acumulação de hemoglobina, 
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resultante da destruição eritrocitária. A acumulação capilar dos eritrócitos, em 

combinação com proteases solúveis dos parasitas, ativa o sistema de calicreína que 

leva à produção da proteína fibrinogénio-“like” [54]. Esta proteína induz a agregação 

de hemácias e promove a estase vascular, o que leva a isquemia, trombose e lesão de 

órgãos-alvo. O SNC, rins e músculos parecem ser os órgãos mais afetados pela hipoxia 

tecidual resultante [28, 58, 59]. 

 

9.1.2 Síndrome de Disfunção Multiorgânica  

 

A síndrome de disfunção multiorgânica pode ocorrer devido à infeção com as 

espécies mais virulentas. As complicações incluem hemoconcentração, 

trombocitopenia, coagulação intravascular disseminada (CID), insuficiência renal aguda 

(IRA), hepatopatia, rabdomiólise, edema pulmonar não cardiogénico, disfunção do 

SNC, pancreatite, hipotensão sistémica, disfunção cardíaca, hipoglicémia, hipoxemia e 

acidose metabólica [8, 28, 58]. Embora a anemia grave e a hipoxia celular resultante 

contribuam para estas complicações, suspeita-se que mediadores inflamatórios 

sistémicos (citocinas e espécies reativas de oxigénio) gerados pelos tecidos e células 

inflamatórias do hospedeiro sejam em grande parte responsáveis pelos danos nos 

órgãos-alvo [8, 58]. 

A inflamação sistémica leva a vasculite, aumento da permeabilidade capilar, e 

ao extravasamento de fluídos intravasculares. A hipoalbuminemia concomitante 

contribui para o deslocamento de fluidos, e ocorre hemoconcentração. Este fenómeno 

geralmente ocorre em conjunto com outras complicações e está associada a uma 

maior mortalidade do que a observada apenas com anemia [37]. 
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9.1.3 Trombocitopenia 

 

A trombocitopenia pode ocorrer em combinação com outras alterações 

hematológicas ou isoladamente, e pode ser transitória ou persistente [54, 60]. O 

sequestro plaquetário esplénico, ou a destruição imunomediada de plaquetas, ou 

ambos podem ser contributivos para este problema. Os testes hemostáticos 

tradicionais (tempo de protrombina, tempo de tromboplastina parcial ativada, 

contagem de plaquetas e concentração de fibrinogénio) detetaram a ocorrência de até 

20% de CID em babesiose canina [61]. O tempo de protrombina e os tempos de 

tromboplastina parcial ativada estavam dentro dos intervalos de referência em até 

80% dos cães infetados com B. canis na Itália e na Espanha. Apesar disso, pensa-se que 

a inflamação induzida pelo parasita leve à ativação do sistema intrínseco de 

coagulação, resultando em microtrombose subclínica e consumo de plaquetas [54, 61]. 

O dano endotelial induzido por hemólise e hipoxia, a interação de eritrócitos 

parasitados com o endotélio e ativação da cascata de coagulação secundária a uma 

resposta de fase aguda também podem contribuir para alterações na coagulação [61, 

62]. 

 

9.1.4 Insuficiência Renal Aguda (IRA) 

 

A insuficiência renal aguda apresenta-se tipicamente como anúria ou oligúria, 

apesar da hidratação adequada e embora pouco frequente, é uma consequência 

devastadora de uma infeção complicada por Babesia e foi associada a um risco até 

cinco vezes maior de morte [37, 63, 64, 65]. A patogénese da IRA é multifatorial. A 

hipoxia renal tem um grande papel no desenvolvimento de dano tubular renal [59]. 

Causas postuladas de hipoxia renal incluem anemia, aglomeração capilar e hipotensão 

sistémica com vasoconstrição renal compensatória. O desenvolvimento de 

glomerulonefrite membranoproliferativa imunomediada também pode contribuir para 

dano renal [34].  
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A medição de ureia (BUN) é afetada pela hemólise intravascular, e é, portanto, 

um marcador não fiável de disfunção nessa população de animais doentes. A 

concentração de creatinina sérica não é afetada pela hemólise e permanece uma 

ferramenta de diagnóstico útil [34]. A presença de cilindros hialinos, células tubulares 

renais, e proteinúria é geralmente vista no exame de urina. O grau de proteinúria 

parece correlacionar-se com a gravidade da doença sistémica e não o grau de dano 

renal [66, 67]. Um estudo clínico-patológico de piroplasmose provocada por “B. 

vulpes” em Espanha concluiu que 36% dos cães estavam azotémicos e apresentavam 

um risco de morte 10 vezes maior do que aqueles que não apresentavam azotemia 

[68]. 

À necropsia, os rins apresentam-se aumentados e de cor escura, com urina de 

um tom vermelho-acastanhado na bexiga. Microscopicamente, as células do epitélio 

tubular renal estão aumentadas e contêm hemoglobina e pequenos vacúolos. A 

necrose pode ser evidente em casos graves. Estas lesões foram atribuídas à hipoxia 

anémica resultante da destruição dos eritrócitos [65]. No entanto, em casos de 

babesiose com valores de hematócrito significativamente maiores, a hipovolemia é a 

causa mais provável [66]. 

As alterações renais na babesiose também foram atribuídas à hemoglobinúria. 

No entanto, um estudo mostra que a hemoglobinúria observada na babesiose canina, 

não induz uma nefropatia significativa, independentemente da presença de anemia 

concomitante. O estudo também mostra que a taxa de filtração glomerular é reduzida 

em cães anémicos e isso pode ser um mecanismo de lesão renal [59]. Em outro estudo, 

cães com babesiose apresentavam valores significativos de meta-hemoglobina na 

urina sem evidência de meta-hemoglobina sanguínea, implicando que a meta-

hemoglobina urinária foi produzida no rim ou possivelmente pela oxidação da 

hemoglobina em meta-hemoglobina na bexiga. A meta-hemoglobina tem-se mostrado 

experimentalmente tóxica e pode ser outra causa de lesão renal na babesiose canina 

[65]. 
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9.1.5 Insuficiência Hepática 

 

A icterícia e as enzimas hepáticas elevadas ocorrem com frequência. Embora a 

anemia hemolítica associada contribua para a hiperbilirrubinemia, não é a sua única 

causa. A hepatite centrolobular é a mais frequente das alterações histopatológicas 

documentadas e graves da infeção por Babesia spp. em cães, e é o resultado mais 

provável de dano hepático hipóxico. A hipertrofia de células de Kupffer e o aumento 

do número de linfócitos CD3+ e macrófagos foram reportados, sugerindo que a 

inflamação imunomediada provavelmente desempenha um papel neste problema 

[34]. 

 

9.1.6 Rabdomiólise 

 

A rabdomiólise pode complicar a babesiose. É caracterizada por dores 

musculares, tremores, pigmentúria e concentrações elevadas de mioglobina, 

creatinina quinase e alanina aminotrasferase [37, 63]. É visto raramente e pode ser 

acompanhado por outras complicações, incluindo lesão renal aguda, babesiose 

cerebral, e SDRA. Os dados histopatológicos incluem necrose e hemorragia muscular. 

Os trombos capilares e produção de citoquinas inflamatórias e óxido nítrico parecem 

desempenhar um importante papel [58]. 

 

9.1.7 Síndrome de Desconforto Respiratório 

 

A síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA) é uma complicação 

importante das espécies mais virulentas de Babesia. As características clínicas incluem 

taquipneia, dispneia, tosse, secreções respiratórias serossanguinolentas e hipoxemia. 

Radiografias revelam um infiltrado alveolar difuso ou caudodorsal com silhueta 

cardíaca normal. Esta síndrome pode surgir em qualquer momento da doença e tende 

a ser rapidamente progressiva. A síndrome sistémica de resposta inflamatória, 
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secundária à produção de citocinas inflamatórias e espécies reativas de oxigénio, 

desempenha provavelmente um papel importante na patogénese desta complicação 

[8]. 

O desenvolvimento da SDRA é uma complicação catastrófica e está associada a 

uma elevação acentuada da mortalidade [37, 63, 64]. 

 

9.1.8 Disfunção do SNC 

 

As manifestações cerebrais e cerebelares são relatadas com pouca frequência e 

incluem perda de consciência, estupor, coma, tremores, convulsões, movimento de 

remar, nistagmo, anisocoria, cegueira, ataxia, tetra e paraparesia, agressividade e 

vocalização [8, 34].  

A babesiose cerebral tem um mau prognóstico e é causada por dano endotelial 

com subsequente necrose microvascular segmentar, edema perivascular e hemorragia 

[37]. A doença tem um início hiperagudo e a patologia é caracterizada por 

aglomerados de eritrócitos parasitados nos pequenos vasos do cérebro.  

Embora os sinais clínicos se resolvam em alguns pacientes após a terapia, o 

desenvolvimento de sinais neurológicos é associado a uma elevada mortalidade e um 

aumento de 57 vezes o risco de morte [37, 63, 64]. Tanto a ataxia cerebelar aguda 

como a tardia também têm sido descritas em cães com babesiose [69]. 

 

9.1.9 Pancreatite Aguda 

 

A pancreatite aguda é uma patologia de ocorrência frequente na babesiose 

canina [34, 37, 64]. Animais jovens (com média de idades de 3 anos) e os cães 

sexualmente intactos parecem ter risco aumentado. Os sinais clínicos incluem 

inapetência, vómito, diarreia e dor abdominal.  
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Os mecanismos propostos de lesão incluem isquemia-reperfusão, alterações do 

fluxo sanguíneo e libertação de oxigénio devido a choque hipotenso, anemia e 

hemoconcentração, metabolismo lipídico alterado e produção de citocinas pró-

inflamatórias [64]. A pancreatite ocorre mais frequentemente em cães doentes com 

síndrome de disfunção multiorgânica e está associada a um aumento de 18% na 

mortalidade [37, 64]. 

 

9.1.10 Disfunção Cardíaca 

 

A disfunção cardíaca é uma ocorrência rara na babesiose canina com a maioria 

das lesões relatadas como achados acidentais no exame post mortem. Com a disfunção 

cardíaca há redução do fluxo sanguíneo renal e da filtração glomerular devido à 

redistribuição do fluxo sanguíneo, que é comum no início da insuficiência cardíaca 

[66]. Os níveis de troponina cardíaca I estão aumentados em cães infetados e 

correlacionam-se com as alterações na histologia cardíaca, a gravidade clínica e a 

sobrevivência.  

O eletrocardiograma (ECG) reporta anormalidades que incluem bloqueio 

cardíaco, contrações prematuras ventriculares, segmento QRS prolongado e segmento 

ST alterado. Esses dados do ECG não estão associados à gravidade da doença, 

alterações histopatológicas, níveis de troponina, com a exceção das contrações 

ventriculares prematuras que estão significativamente associadas à concentração de 

troponina I cardíaca [70, 71].  

A insuficiência ventricular esquerda com sobrecarga de volume e hipotensão foi 

relatada e as alterações histopatológicas associadas incluem hemorragia, necrose, 

inflamação e presença de microtrombos de fibrina no miocárdio [71]. 

As lesões cardíacas macroscópicas que foram relatadas incluem derrame 

pericárdico e hemorragia pericárdica, epicárdica e endocárdica, que geralmente 

envolvem uma ou mais das câmaras, com o ventrículo esquerdo mais comumente 

afetado. As alterações histopatológicas cardíacas documentadas são hemorragia, 
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necrose, inflamação e microtrombos de fibrina no miocárdio. As lesões podem ser 

multifocais, mas estão geralmente limitadas a uma área dentro do miocárdio [72]. 

 

9.1.11 Hipoglicemia 

 

A hipoglicemia é uma complicação relativamente comum das espécies mais 

virulentas de Babesia spp., com uma prevalência relatada de 20% [71]. A hipoglicemia 

tem sido significativamente correlacionada com a mortalidade [34]. Os fatores de risco 

incluem colapso, anemia grave, icterícia, vómito e idade jovem (menos de 6 meses).  

Causas sugeridas de hipoglicemia incluem o aumento do consumo de glicose 

secundário a glicólise anaeróbica, hipermetabolismo e aumento da captação celular de 

glicose, depleção de glicogénio hepático e disfunção hepática com diminuição da 

gliconeogénese. 
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10 Tratamento 

 

Apesar do grande número de casos clínicos e também de estudos 

experimentais, há pouca evidência científica robusta sobre o tratamento de babesiose 

canina.  

Antiprotozoários, antibióticos e tratamento de suporte são os cuidados que 

abrangem os principais pilares da terapia antibabésia [34]. 

 

10.1 Antiprotozoários 

 

O dipropionato de imidocarb é o princípio ativo de eleição para a babesiose 

causada pelas espécies grandes de Babesia (dose de 5-6,6 mg / kg por via 

intramuscular [IM] ou por via subcutânea [SC]). Esta dose nos dias 1 e 14 do 

tratamento elimina os sinais clínicos e diminui a probabilidade de infeção por vetores 

que se alimentem de sangue tratado, por até 4 semanas após a terapia [34]. Esta 

abordagem não é o tratamento de escolha para espécies pequenas de Babesia (como 

B. gibsoni e “B. vulpes”) [5]. Os efeitos secundários mais frequentemente descritos 

associados a este fármaco são dor no local da injeção e sinais colinérgicos (anorexia, 

hipersalivação, epífora, dor abdominal, vómitos e diarreia), que geralmente 

desaparecem rapidamente, embora estes últimos efeitos possam ser melhorados pela 

pré-medicação com atropina ou glicopirrolato [5, 73]. O efeito tóxico de uma 

sobredosagem de dipriopionato de imidocarbe é nefrotoxicidade. Apresenta elevada 

eficácia contra B. canis. 

A combinação de atovaquona e azitromicina é o único tratamento que 

comprovadamente reduz a parasitemia com B. gibsoni abaixo do limiar de deteção da 

PCR. A dose mais frequentemente usada é de 13,5 mg/kg, administrada per os (PO) a 

cada 8 h com alimentos gordurosos (para maximizar a absorção) e em combinação 

com azitromicina (a uma dose de 10 mg/kg PO) durante 10 dias. Recentemente, o uso 

de duas doses IM de buparvaquona a 5 mg/kg separadas por 48 h demonstrou boa 
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eficácia clínica em cães naturalmente infetados por “B. vulpes” na Espanha, com 

resultados superiores para aqueles alcançados com atovaquona [5]. No entanto, 

apresenta pouca ou nenhuma eficácia contra B. canis. As desvantagens incluem o facto 

de ser mais caro. Além disso, resistência a este princípio ativo (atovaquona) foi 

documentada, com recorrência da infeção após 1 mês ou mais pós-terapia [34].  

O diminazeno também parece eficaz contra B. canis quando administrado IM 

como uma dose única de 3,5 mg/kg. Contudo, não tem a mesma eficácia contra B. 

gibsoni, embora reduza a parasitemia, morbidade e mortalidade. Os efeitos colaterais 

incluem alterações neurológicas, que podem ser graves em sobredosagem. O seu uso é 

atualmente restrito a casos clínicos refratários a outros tratamentos [74, 75], e não é 

frequentemente usado na Europa.  

O uso de clindamicina combinada com diminazeno e dipropionato de 

imidocarb também pode ser promissor para o tratamento de babesiose causada por B. 

gibsoni, em comparação com a combinação de atovaquona e azitromicina [76]. Os 

antibióticos não são o tratamento de escolha para a piroplasmose, mas a doxiciclina 

foi descrita por diminuir a gravidade dos sinais clínicos e está associada com uma 

redução na morbilidade e mortalidade para B. canis e B. gibsoni [77, 78]. A dose 

geralmente utilizada é de 10 mg/kg/dia, administrada por via intravenosa (IV). Em caso 

de vómito, a recomendação é dividir a dose em 5 mg/kg dada a cada 12 h [77]. A 

clindamicina tem sido usada no tratamento da infeção por B. gibsoni na dose de 25 

mg/kg, administrado PO a cada 12 h durante 14 dias e foi demonstrado que reduz os 

sinais clínicos e alterações laboratoriais [79]. É importante lembrar que os antibióticos 

por si só não eliminam a infeção, mas combinações de diferentes antibióticos 

revelaram alguma eficácia no tratamento de cães infetados com B. gibsoni. Exemplos 

incluem a combinação de clindamicina (11 mg / kg a cada 12 h PO), metronidazol (15 

mg / kg a cada 12 h PO) e doxiciclina (5 mg / kg a cada 12 h PO); ou enrofloxacina (2,5 

mg / kg a cada 12 h PO), metronidazol (5 a 15 mg / kg a cada 12 h PO) e doxiciclina (7 a 

10 mg / kg a cada 12 h PO) [5,78]. Em resumo, por causa da escassez de evidência 

científica sobre a eficácia dos antibióticos em tratar babesiose canina, o seu uso deve 

ser restrito. 
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Outros tratamentos utilizados com sucesso para tratar babesiose em cães 

incluem sulfato de quinurónio, solução de azul tripano 1% e pentamidina; tratamentos 

experimentais incluem artesunato e extratos vegetais [5, 74]. 

 

10.2 Tratamento de Suporte 

 

O tratamento de suporte é administrado apenas a cães admitidos para 

internamento hospitalar, sendo necessário para casos moderados a graves. É difícil 

caraterizar a proporção de casos que precisam de tratamento de suporte, pois varia 

dependendo do tipo de espécie de Babesia que infeta o cão. 

Em cães desidratados ou hipovolémicos, o uso intravenoso de fluidos 

cristaloides é indicado em conjunto com a correção de anormalidades eletrolíticas e 

ácido-base. A fluidoterapia também é essencial para a manutenção do volume 

sanguíneo e a perfusão adequada dos órgãos, diurese e prevenção de trombos de 

glóbulos vermelhos nos capilares [9, 34]. Em cães com sinais clínicos associados à 

anemia, as transfusões de concentrado de glóbulos vermelhos deve ser fornecido; 

alternativamente, a hemoglobina sintética pode ser usada. Cães com CID ou com 

distúrbios de coagulação podem requerer transfusões de plasma [5]. 

O uso de fármacos imunossupressores em cães com AHIM ou trombocitopenia 

é controverso, porque estas condições estão sempre associadas a doenças infeciosas. 

Se o cão se encontra estável e não requer hospitalização, o tratamento deve ser 

restringido a agentes antiprotozoários. Cães com hematócrito ou valor plaquetário 

inferiores a 15% ou 40.000/μl, respetivamente, podem manifestar bom progresso 

quando tratados apenas com fármacos babesicidas. Se, apesar do tratamento 

antiprotozoário, o cão tiver sinais clínicos moderados a graves, como colapso súbito ou 

sangramento espontâneo associado a AHIM e/ou trombocitopenia imunomediada 

(quando as plaquetas estão entre 20.000 e 40.000/μl), o uso de 2 mg/kg/dia de 

prednisona é recomendado [5]. Na maioria dos casos, um curto período de tratamento 

(10 dias ou menos) é suficiente. Outros medicamentos imunossupressores não 
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demonstraram a mesma eficácia e, portanto, não são recomendados. Cães 

previamente tratados com fármacos imunossupressores durante um período de tempo 

prolongado antes de seu tratamento para a babesiose não tem uma resposta clínica 

tão boa e podem estar predispostos a outras infeções e/ou recaídas [9, 13, 34]. O 

tromboembolismo pulmonar é uma causa frequente de morte em cães com AHIM. 

Portanto, heparina, ácido acetilsalicílico ou clopridogrel pode ser usado como 

tromboprofilaxia em cães com AHIM [5].  

Muitas outras terapias de suporte podem ser benéficas dependendo dos sinais 

clínicos e/ou alterações laboratoriais, tanto daqueles causados pela babesiose 

diretamente como dos resultantes do tratamento com o agente antiprotozoário. Por 

exemplo, os antieméticos devem ser usados para combater o vómito e oxigenoterapia 

deve ser usada quando existe desconforto respiratório [5, 34]. 
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11 Prevenção 

 

11.1 Antiparasitários 

 

O aspeto mais importante na prevenção de babesiose canina tem sido o 

controlo de carraças [5].  

A profilaxia deve cobrir todo o período durante o qual as carraças estão ativas, 

dependendo do nível de risco e estilo de vida dos cães. Esta profilaxia pode consistir na 

verificação regular do pelo do animal de estimação pelo proprietário e veterinários e a 

utilização regular de um antiparasitário acaricida [5,13]. 

As ações para a prevenção da transmissão de Babesia devem focar-se primeiro 

e acima de tudo no seguinte: 

1. Qualquer carraça deve ser removida. Os tutores devem estar cientes da importância 

de remover as carraças o mais brevemente possível.  

2. Cães que viajem para regiões em que a babesiose seja endémica devem receber um 

tratamento antiparasitário, particularmente se esta doença não for endémica na sua 

área de residência. 

3. Usar antiparasitários com ação residual e que sejam resistentes à água. 

4. Informar-se sobre o controlo de carraças, conhecendo a sazonalidade dos mesmos.  

Os princípios ativos considerados eficazes para o tratamento e prevenção de 

infestações de carraças em cães incluem uma ampla variedade de ectoparasiticidas, 

que têm vários efeitos (repelência, efeito antipicada, expelência e efeito letal), os quais 

incluem a permetrina, fipronil, imidoclopramida e outros fármacos para a proteção 

individual dos animais [13]. É importante usar antiparasitários adequados para matar 

as carraças o mais rapidamente possível antes de os piroplasmas serem introduzidos a 

partir dessas mesmas carraças [5, 13].  
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As diferentes apresentações incluem coleiras de eficácia de longa duração (6 a 

8 meses), pipetas com uma solução para unção puntiforme ou “spot-ons” (3 a 5 

semanas), “sprays” (2 a 3 dias) e novos comprimidos orais mastigáveis, como as 

Isoxazolinas (1 a 3 meses) [5]. Quanto mais tempo a carraça se alimentar do 

hospedeiro, mais eficiente será a transmissão. As isoxazolinas, como são um fármaco 

sistémico, previnem a transmissão pela rapidez com que matam o vetor e 

interrompem a alimentação [80]. 

 

11.2 Vacinação 

 

Existem algumas opções de vacinas disponíveis comercialmente para evitar o 

desenvolvimento de doença a partir da infeção em diferentes espécies animais [34]. 

Para o mercado europeu, está disponível uma vacina para proteger cães contra B. 

canis, a Eurican Piro Bab® (Boehringer Ingelheim). A Nobivac Piro® (Nobivac) também 

era utilizada como vacinação, sendo que além de proteção contra B. canis também 

conferia alguma proteção para B. rossi, no entanto deixou de ser comercializada [81, 

82]. As vacinas, contêm antigénios parasitários solúveis, que induzem uma proteção 

parcial a cães recém-expostos, encurtando a duração e diminuindo a gravidade dos 

seus sinais clínicos. A vacinação não previne a infeção, mas parece bloquear o início de 

muitos processos patológicos envolvidos na doença; além disso há uma menor 

parasitemia [62]. A vacinação pode ser realizada a partir dos 5 meses de idade e requer 

uma revacinação anual, mas não garante uma proteção cruzada contra outras espécies 

de Babesia. Vacinas contra outras espécies estão atualmente a ser desenvolvidas [5, 

81, 82]. 
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12 Potencial Zoonótico e Impacto na Saúde Pública 

 

A babesiose humana é causada por várias espécies de Babesia e é uma 

importante doença zoonótica associada a carraças [83]. As espécies de Babesia 

podem, excecionalmente, infetar humanos e causar doença em indivíduos 

esplenectomizados ou imunocomprometidos [2, 50]. A maior parte destes casos foi 

descrita nos EUA, mas alguns casos já foram relatados em Países europeus, Egito, 

Índia, Japão, Coreia, Taiwan e África do Sul. Em Portugal há um relato de um caso por 

B. divergens, em 1998 em Lisboa, um homem de 66 anos, esplenectomizado, que tinha 

6 semanas antes viajado para a Florida (EUA) e que voltou a Portugal via Reino Unido, 

onde esteve 5 dias. Foi um caso fatal [84]. 

O principal evento patológico é a lise de eritrócitos, que resulta numa anemia 

hemolítica, que, em todos os casos, pode resultar em falência orgânica e morte, assim 

como nos animais. 

Embora várias espécies de Babesia tenham sido envolvidas em infeções 

humanas em todo o mundo, o maior parte deste problema da saúde pública para o 

homem está na América do Norte e é devido a Babesia microti, especialmente nas 

partes orientais dos EUA. Babesia microti parasita roedores e recentemente, o 

primeiro caso autóctone confirmado de infeção humana por B. microti foi relatado na 

Europa [85]. Babesia equi, Babesia divergens-“like” e B. gibsoni-“like”, também foram 

descritas em seres humanos nos EUA [13, 34, 83]. Não há espécies de Babesia 

específicas de humanos, os seres humanos parecem servir como hospedeiros 

acidentais no ciclo silvático [34]. 

Carraças Ixodes spp. e Dermacentor spp. são os vetores mais prováveis.  

As razões para o aumento da incidência de babesiose humana são complexas, 

provavelmente envolvendo mudanças no parasita, aumento do número de indivíduos 

suscetíveis, como os infetados com Vírus da imunodeficiência humana (HIV) ou 

doentes imunocomprometidos e a transmissão de Babesia por transfusão de sangue 

[50, 83]. 
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Até agora, infeções humanas com espécies de Babesia que infetam cães não 

foram relatadas. No entanto, os cães são companheiros próximos dos seres humanos e 

podem servir como fonte de carraças infetadas para os mesmos [13]. 
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13 Casos Clínicos 

  

Ao longo do meu estágio em Boticas e em Montalegre foi possível o 

acompanhamento de vários casos de babesiose canina. A maior parte foram casos 

simples, no início dos sinais clínicos, que se resolveram facilmente com a 

administração de dipropionato de imidocarb. Os casos à frente descritos foram na 

maior parte casos de internamento (os nomes dos animais são fictícios). 

 

13.1 Casos 1 e 2 

 

Nome: Mimi  

Espécie: Cão 

Raça: Podengo 

Género: Feminino 

Peso: 10,8 kg 

Idade: +/- 5 anos 

 

 

 11/outubro/2017 (1ª Consulta) 

O proprietário queixava-se da diminuição de peso de ambos os animais e da 

fraqueza que notava nos últimos tempos. Eram cães de caça e apresentavam-se 

debilitados, com algumas feridas no corpo, principalmente nos pavilhões auriculares. 

Apresentavam anorexia, desidratação, mucosas pálidas e tempo de repleção capilar 

aumentado. Não estavam desparasitados e apenas se encontravam vacinados contra a 

raiva. Apresentavam algumas carraças pelo corpo. 

Foi realizada colheita de sangue de ambos e observado o esfregaço ao 

microscópio, no qual foi possível a deteção de piroplasmas grandes no interior dos 

eritrócitos (compatível com infeção por B. canis). Também foi realizado o teste rápido 

para a deteção qualitativa de anticorpos anti-Leishmania (Speed Leish K®, Virbac), o 

qual foi positivo para ambos os cães. 

Nome: Mike 

Espécie: Cão 

Raça: Podengo 

Género: Masculino 

Peso: 11,600 kg 

Idade: +/- 5 anos 
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A ambos os animais foi administrado dipropionato de imidocarb (Imizol®, 

Intervet), numa dose de 0,05 mL/kg (4,25 mg/kg) subcutâneo (SC), que tem um efeito 

babesicida. Juntamente foi administrada atropina (Atropina, Labesfal), numa dose de 

0,02 mg/kg SC, para evitar possíveis sinais colinérgicos resultantes da administração do 

fármaco anterior, incluindo depressão cardíaca e salivação. 

Os animais foram para casa e o sangue colhido foi enviado para análise. 

 

 12/outubro/2017 (2º dia) 

 

Os resultados das análises foram: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3 – Hemograma 

 Mimi Mike Valores de referência 

Eritrócitos 3,55x10^12/L 3,42x10^12/L 5,5-8,5 

Hemoglobina 6,7 g/dL 6,9 g/dL 12-18 

Hematócrito 22,7 % 23,5 % 37-55 

V.G. Médio 63,9 fL 68,7 fL 66-77 

H.G. Média 18,9 pg 20,2 pg 19,9-24,5 

C.H.G. Média 29,5 g/dL 29,4 g/dL 31-34 

RDW-CV 18,6 % 20,5 %  

*Valores fora dos intervalos de referência 

Tabela 4 – Leucograma 

 Mimi Mike Valores de referência 

Leucócitos 9,3x10^9/L 9,2 x10^9/L 6,0-17,0 

Neutrófilos 62,0%   5,8x10^9/L 66,0%   6,1 x10^9/L 3,0-11,5 

Eosinófilos 0,0%   0,0x10^9/L 0,0%   0,0x10^9/L 0,1-1,3 

Basófilos 0,0%   0,0x10^9/L 0,0%   0,0x10^9/L 0-raros 

Linfócitos 36,0%   3,3x10^9/L 32,5%   3,0 x10^9/L 1-4,8 

Monócitos 2,0%   0,2x10^9/L 1,5%   0,1 x10^9/L 0,2-1,4 

Plaquetas 511 271 200-500 

*Valores fora dos intervalos de referência 
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Após a análise dos valores obtidos, chegou-se à conclusão de que a Mimi se 

encontrava em pior condição relativamente ao Mike. O rácio albuminas/globulinas 

(A:G) apresentava valores muito baixos em ambos os animais, um sinal compatível 

com leishmaniose, mas que também pode ocorrer na babesiose, devido à diminuição 

das albuminas e aumento das globulinas. Foi também possível verificar, em ambos, a 

alteração de vários valores do hemograma, possivelmente devido à anemia que se 

instaurou pela infeção por Babesia. 

Em ambos os animais foi instituído um protocolo de tratamento para a 

leishmaniose. O protocolo escolhido foi o de uso de antimoniato de meglumina 

(Glucantime®, Merial), na dose de 100mg/kg/dia, SC, em conjugação com alopurinol 

(Zyloric®, GlaxoSmithKline), na dose de 30 mg/kg/dia, SC. 

 

 17/outubro/2017 (2ª consulta – 6º dia) 

 

O Mike estava a reagiu bem ao tratamento, com melhoria dos sinais clínicos. A 

Mimi deixou de comer cerca de 3 dias antes e apresenta vómito, debilidade, mucosas 

pálidas, tempo de repleção capilar aumentado e desidratação. Diminuiu de peso, 

passando a pesar 10,400 kg. 

 

 

Tabela 5 -– Bioquímica 

 Mimi Mike Valores de referência 

Ureia 148 mg/dL 22 mg/dL 8-28 

Creatinina 1,64 mg/dL 0,35 mg/dL 0,5-1,7 

GOT/AST 33 U/L 48 U/L 10-109 

GPT/ALT 21 U/L 17 U/L 10-109 

Fosfatase Alcalina 127 U/L 115 U/L 1-114 

Proteínas Totais 6,66 g/dL 10,67 g/dL 5,40-7,50 

Albumina 1,43 g/dL 2,35 g/dL 2,30-3,90 

Rácio A:G 0,27 0,28 0,5 – 1,7 

*Valores fora dos intervalos de referência 
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As análises da Mimi foram repetidas: 

 

Tabela 6 - Hemograma 

 Resultado Valores de referência 

Eritrócitos 3,50x10^12/L 5,5-8,5 

Hemoglobina 6,5 g/dL 12-18 

Hematócrito 20,6 % 37-55 

V.G. Médio 58,9 fL 66-77 

H.G. Média 18,6 pg 19,9-24,5 

C.H.G. Média 31,6 g/dL 31-34 

RDW-CV 18,8 %  

*Valores fora dos intervalos de referência 

 

Tabela 7 – Leucograma 

 Resultado Valores de referência 

Leucócitos 17,9x10^9/L 6,0-17,0 

Neutrófilos 84,5%   15,1x10^9/L 3,0-11,5 

Eosinófilos 0,0%   0,0x10^9/L 0,1-1,3 

Basófilos 0,0%   0,0x10^9/L 0-raros 

Linfócitos 13,5%   2,4x10^9/L 1-4,8 

Monócitos 2,0%   0,4x10^9/L 0,2-1,4 

Plaquetas 693 200-500 

*Valores fora dos intervalos de referência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 8 - Bioquímica 

 Resultado Valores de referência 

Ureia 118 mg/dL 8-28 

Creatinina 1,87 mg/dL 0,5-1,7 

GPT/ALT 855 U/L 10-109 

Fosfatase Alcalina 229 U/L 1-114 

*Valores fora dos intervalos de referência 
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Devido aos valores aumentados que revelavam alteração renal e hepática, o 

tratamento da leishmaniose foi suspenso, e a Mimi ficou internada e a receber 

tratamento de suporte: 

o Fluidoterapia com Lactato de Ringer (LR®, Braun - Anexo 2) a uma taxa 

de 60 mL/h IV, devido ao grau de desidratação que apresentava;  

o Metoclopramida 10mg/2mL (Primperan®, Sanofi Aventis) numa dose de 

0,5 mg/kg BID, SC, para evitar o vómito;  

o Doxiciclina (Actidox®, Laboratoires Bailleul) numa dose de 10 mg/kg PO, 

SID, para diminuir a gravidade dos sinais clínicos associados à babesiose 

e tratar possíveis infeções secundárias associadas como a infeção por 

Erlichia spp.;  

o WeHemo® (WePharma - Anexo 4) oral, 1,5 mL, apenas no primeiro dia, 

para ajudar na resolução da anemia. 

 

 18/10/2017 (7º dia) 

 

A Mimi encontrava-se no mesmo estado que no dia anterior, sem nenhumas 

melhorias. Continuou com o tratamento de suporte do dia anterior e recebeu: 

o Duphalyte® (Zoetis – Anexo 1), 50 mL juntamente com a fluidoterapia, 

para restabelecer o nível de minerais, vitaminas e eletrólitos. 

o Orniplural® (Vetoquinol – Anexo 3) 3 mL IV, para ajudar na resolução da 

insuficiência hepática e para atenuar os efeitos da anorexia. 

 

 

 19/10/2017 (8º dia) 

 

A Mimi encontrava-se ainda em pior estado, quase letárgica, com um vómito 

bilioso. Não urinou durante toda a noite. Apresentava ainda as mucosas amareladas, o 

que marca um caso de icterícia. 

Foi realizado o tratamento como nos dias anteriores, juntou-se furosemida 

20mg/2mL (Furosemida, Labesfal), numa dose de 2 mg/kg IV, pois não urinava 

normalmente independentemente da fluidoterapia. 
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Mais tarde começou a apresentar alguns sinais neurológicos e foi administrado 

dexametasona 1mg/mL (Vetacort®, Vetoquinol), numa dose de 0,15 mg/kg IV, para 

tentar contrariar os mesmos.  

Acabou por morrer num intervalo de 30 minutos. 

 

 25/10/2017 

 

O Mike fez a segunda dose de dipropionato de imidocarb (Imizol®, Intervet). 

Encontrava-se em bom estado geral e a reagir bem ao tratamento.  

 

Discussão: 

Estes foram dois casos de coinfeção, o que piorou o prognóstico. Nos 

resultados laboratoriais foi notória a alteração hepática e renal de ambos os animais, 

principalmente da Mimi, o que dificultou ainda mais o tratamento. 

O Mike reagiu muito bem ao tratamento, já a Mimi piorou ainda mais o seu 

estado geral, uma das características destes tipo de tratamentos, que são agressivos 

para o fígado e rim, notando-se depois uma maior alteração dos valores nos resultados 

das análises. 

Após ter sido parado o tratamento, a Mimi continuou num estado geral muito 

debilitada, não comia, nem se levantava. Foi possível ver com o passar do tempo uma 

alteração das mucosas para uma cor amarelada, que marcava já um estado de 

icterícia, que indicava uma maior alteração hepática. Apesar de ser iniciado um 

tratamento de suporte com fluidoterapia para restabelecer um nível normal de 

hidratação, eletrólitos, glicose, vitaminas, etc., o seu estado foi piorando cada vez 

mais, possivelmente devido ao quadro hepático irreversível em que se encontrava, 

acabando por morrer. 

 

 

 

 

 

 



  

45 
 

Os três casos seguintes apareceram na mesma semana, sendo todos os animais 

provenientes da mesma aldeia do concelho de Montalegre. 

 

13.2 Caso 3 

 

Nome: Flor 

Espécie: Canina 

Raça: Rough Collie 

Género: Fêmea  

Peso: 18 kg 

Idade: 7 meses 

 

 

 29/01/2018 (1ª consulta) 

Os proprietários achavam que tinha sido atropelada, já que lhe custava mover-

se e também apresentava hematúria. 

Ao exame físico apresentava uma temperatura de 39,5°C, mucosas pálidas, 

várias carraças pelo corpo, de diferentes tamanhos, todas as colhidas, do género 

Dermacentor, algumas da espécie Dermacentor marginatus (Fig. 8 e 9). Não estava 

desparasitada externamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Dermacentor marginatus  - 
macho (Foto da autora) 

 

Figura 9 - Dermacentor marginatus 
- fêmea (Foto da autora) 
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No esfregaço sanguíneo, foi possível a deteção de piroplasmas grandes no 

interior dos eritrócitos, suspeitando-de piroplasmose causada por B. canis (Fig. 10). 

 

Figura 10 – Trofozoítos de Babesia spp. (Foto da autora) 

  

Foi implementada terapia de suporte com:  

o Fluidoterapia com Lactato de Ringer (LR®, Braun – constituição no 

Anexo 2) suplementado com 5% de glucose numa taxa de 60 mL/h IV, 

devido ao grau de desidratação que apresentava;  

o Meloxicam (Rheumocam®, Chanelle) na dose de 0,2mg/kg PO SID, para 

atenuar qualquer tipo de dor que pudesse ter, visto que não se movia;  

o Ornipural® (Vetoquinol – constituição no Anexo 3), numa dose de 2 

mL/dia IV, para atenuar os efeitos da anorexia;  

o WeHemo® (WePharma – constituição no Anexo 4) 1,5 mL PO, SID, para 

atenuar uma anemia pressuposta, devido à palidez das mucosas; 

o Duphalyte® (Zoetis – constituição no Anexo 1) 20 mL juntamente com a 

fluidoterapia, para restabelecer o equilíbrio de vitaminas, minerais e 

eletrólitos; 

o Succinato sódico de metilprednisolona (Solu-Medrol®, Pfizer) numa 

dose de 2,5 mg/kg IV SID, para atenuar a possível AHIM. 

 

Foi desparasitada externamente com a solução para unção puntiforme (“spot-

on”) de dinotefurano, piriproxifeno e permetrina (Vectra 3D®, Ceva) 10-25 kg. 
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 30/01/2018 (2º dia) 

Foi administrado dipropionato de imidocarb (Imizol®, Intervet) numa dose de 

0,05 mL/kg (4,25 mg/kg) SC, como babesicida. Continuava sem andar e muito 

prostrada, optou-se por fazer transfusão com sangue inteiro (500 mL). A meio da 

transfusão começou a comer. Durante o resto do dia teve bastantes melhorias. 

 

 31/01/2018 (3º dia) 

Teve alta. Começou a ser administrada doxiciclina (Actidox®, Laboratoires 

Bailleul) numa dose de 10 mg/kg PO, SID durante 28 dias, para ajudar na resolução dos 

sinais clínicos e tratar possíveis infeções secundárias associadas, como a infeção por 

Erlichia spp. 

 

 13/02/2018 (16º dia) 

A Flor encontrava-se completamente recuperada e fez segunda dose de 

dipropionato de imidocarb (Imizol®, Intervet). 

 

Voltou alguns meses depois para Ovariohisterectomia (OVH) eletiva e estava 

recuperada totalmente. 

 

Discussão:  

O caso da Flor foi um caso de rápida progressão, com uma melhoria dos sinais 

clínicos muito favorável.  

 Seria importante ter realizado colheita de sangue para realização de 

hemograma e bioquímica sérica, para a uma melhor avaliação do grau de anemia e 

também do estado renal e hepático do animal, mas isto não é possível em todos os 

casos, devido aos custos associados. 

O facto de não andar inicialmente poderia dever-se à fraqueza associada ou a 

uma rabdomiólise, que é uma complicação da piroplasmose e que poderia ser 

confirmada com a dosagem da mioglobina, creatinina quinase e alanina 

aminotrasferase. 

A hematúria revela uma possível anemia hemolítica, que foi atenuada com a 

administração de succinato sódico de metilprednisolona. Poderia ter sido confirmada 
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com um teste de autoaglutinação em lâmina, mas que não é totalmente fiável. A 

transfusão de sangue é sempre uma mais-valia, devido principalmente ao aporte de 

glóbulos vermelhos e proteínas séricas que ajudam na resolução da desidratação. Após 

a mesma, a Flor recuperou muito rapidamente do episódio, começou a andar 

novamente e teve melhoria dos sinais clínicos, acabando por recuperar totalmente já 

em casa. 
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13.3 Caso 4 

 

Nome: Snoopy 

Espécie: Canina 

Raça: Podengo 

Género: Macho  

Peso: 9,5 kg 

Idade: 6 meses 

 

 31/01/2018 (1ª consulta) 

 O proprietário queixava-se de que o cão se encontrava prostrado e não comia. 

Não estava desparasitado externamente e apresentava algumas carraças pelo corpo 

dos géneros Dermacentor e Ixodes, das quais foi possível identificar duas espécies: D. 

marginatus e I. hexagonus (Fig. 12). É de referir que I. hexagonus foi sugerido como 

vetor de “T. annae” (“B. vulpes”) [33]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentava hematúria, mucosas pálidas e a temperatura corporal era de 36°C. 

Ao esfregaço sanguíneo foi possível a identificação de piroplasmas pequenos 

nos eritrócitos, situação compatível com o diagnóstico de babesiose por “B. vulpes” ou 

B. gibsoni. 

 

Figura 11 - Presença de carraças no 
pavilhão auricular 

 

Figura 12 - Ixodes hexagonus – fêmea (Foto da 
autora) 
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 Ficou internado e a receber: 

o Fluidoterapia com lactato de Ringer (LR®, Braun – Anexo 2) 

suplementado com 5 % de glucose a uma taxa de 30 mL/h IV, para a 

resolução da desidratação; 

o Succinato sódico de metilprednisolona (Solu-Medrol®, Pfizer) numa 

dose de 2,5 mg/kg IV SID, para atenuar a possível AHIM; 

o Ornipural® (Vetoquinol – Anexo 3) numa dose de 2 mL/dia IV, para 

atenuar as consequências da anorexia;  

o Enrofloxacina 5% (Baytril ® Bayer) numa dose de 5 mg/kg IV, SID, para 

evitar infeções secundárias;  

o WeHemo® (WePharma – Anexo 4) 1 mL PO, SID, para ajudar na 

resolução da anemia. 

Foi desparasitado externamente com o spot-on de dinotefurano, piriproxifeno 

e permetrina (Vectra 3D®, Ceva) 4-10 kg. 

 

 01/02/2018 (2º dia) 

Foi administrado dipropionato de imidocarb (Imizol®, Intervet) numa dose de 

0,05 mL/kg (4,25 mg/kg) SC, como babesicida.  

O Snoopy reagiu bem e começou a comer 1-2 h depois. 

No mesmo dia foi pra casa com doxiciclina (Actidox®, Laboratoires Bailleul) 

numa dose de 10mg/kg PO, SID para a resolução dos sinais clínicos e tratar possíveis 

infeções secundárias associadas como a infeção por Erlichia spp., e WeHemo® 

(WePharma) 1 mL/dia.  

 

 15/02/2018 (16º dia) 

Estava completamente recuperado e fez a segunda dose de dipropionato de 

imidocarb (Imizol®, Intervet). 

 

Discussão: 

Este foi um caso de rápida resolução, provavelmente pelo facto de se encontrar 

ainda no início do desenvolvimento de sinais clínicos (fase aguda). 
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Seria importante a realização de hemograma e bioquímica sérica, no entanto 

não foi possível devido aos custos associados, no entanto o protocolo de tratamento 

forte em todas as vertentes foi imprescindível para a recuperação. 
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13.4 Caso 5 

 

Nome: Jack 

Espécie: Canina 

Raça: Labrador Retriever 

Género: Macho  

Peso: 35 kg 

Idade: 4 anos 

 

 

 02/02/2018 (1ª consulta) 

Apresentava anorexia, segundo o proprietário começou no dia, mas na consulta 

comeu o conteúdo de uma lata de comida. 

Apresentava mucosas pálidas e tinha uma temperatura de 39,2°C. Não se 

encontrava desparasitado e era possível a visualização de várias carraças pelo corpo 

dos géneros Ixodes e Dermacentor (Fig. 14), dos quais foi possível a identificação das 

espécies I. hexagonus (Fig. 13) e D. marginatus, respetivamente. 

 

 

                  

 

 

 

 

 

Figura 13 - Carraça da espécie I. hexagonus – fêmea (Foto da autora) 
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Figura 14 – Carraça fêmea do género Dermacentor, em que é possível a identificação do escudo característico 

(Foto da autora) 

Com base na observação do esfregaço sanguíneo foi diagnosticada babesiose, 

com presença de piroplasmas pequenos no interior dos eritrócitos, compatíveis com 

infeção por “B. vulpes” ou B. gibsoni. 

Foi tratado com: 

o Meloxicam (Rheumocam®, Chanelle) na dose de 0,2mg/kg PO SID, visto 

que apresentava uma temperatura elevada; 

o Dipropionato de Imidocarb (Imizol®, intervet) numa dose de 0,05 mL/kg 

(4,25 mg/kg) SC, como babesicida. 

Foi desparasitado externamente com o “spot-on” de dinotefurano, 

piriproxifeno e permetrina (Vectra 3D®, Ceva) 25-40 kg. 

Foi para casa com Doxiciclina (Actidox®, Laboratoires Bailleul) na dose de 

10mg/kg PO SID durante 28 dias, para a resolução dos sinais clínicos. 

 

 16/02/2018 (2ª consulta) 

Apresentava-se em bom estado geral e foi repetida a dose de dipropionato de 

imidocarb (Imizol®, Intervet).  

Teve recuperação total. 

 

Discussão: 

 Este foi um caso de rápida resolução, visto que o animal ainda apresentava 

apetite ao momento da consulta. Como apresentava poucos sinais clínicos, não foi 

necessário internamento, apenas o tratamento. 
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13.5 Caso 6 

 

Nome: Pipoca 

Espécie: Canina 

Raça: Podengo 

Género: Fêmea 

Peso: 12,750kg 

Idade: 4 anos 

 

 

 06/02/2018 (1ª Consulta) 

 O proprietário notava fraqueza nos membros posteriores havia 2 dias. Foi 

progressivamente piorando. Na consulta apresentava paresia dos membros 

posteriores com sensibilidade profunda, hiporreflexia e ligeira atonia muscular. 

Apresentava mucosas pálidas e ligeiramente ictéricas (Fig. 15), anorexia e hematúria. 

Não estava vacinada, nem desparasitada, e foram encontradas várias carraças pelo 

corpo, dos géneros Ixodes e Dermacentor. Fez 

cio 3-4 dias antes da consulta e foi coberta por 

um cão de porte pequeno. Apresentava 39,7°C. 

 Foi realizado o esfregaço sanguíneo, com 

base no qual foi diagnosticada piroplasmose 

decorrente da infeção por piroplasmas grandes, 

provavelmente B. canis. Foi colhido sangue para 

a realização de análise bioquímica, hemograma 

e leucograma e foi realizado também o teste 

rápido da esgana (DFV® Test Distemper), o qual 

foi negativo.  

 

 

 

 

Figura 15 - Mucosas anémicas da Pipoca.  
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Ficou internada e foi implementada terapia de suporte com: 

o Fluidoterapia com lactato de Ringer (LR®, Braun – Anexo 2) com glucose 

a 5%, numa taxa de 26 mL/h, IV, para resolução da desidratação; 

o Doxiciclina (Actidox®, Laboratoires Bailleul) numa dose de 10 mg/kg PO, 

SID, para resolução dos sinais clínicos;  

o Succinato sódico de metilprednisolona (Solu-Medrol®, Pfizer) numa 

dose de 2,5 mg/kg IV, SID, para resolução da AHIM; 

o Orniplural® (Vetoquinol – Anexo 3) numa dose de 2 mL/dia IV, para 

atenuar as consequências da anorexia (só foi administrado no primeiro 

e no último dia de internamento); 

o WeHemo® (WePharma – Anexo 4) 1,5 mL PO SID, para ajudar na 

resolução da anemia. 

 

Foi também desparasitada com “spot-on” de dinotefurano, piriproxifeno e 

permetrina (Vectra 3D® Ceva) de 10-25 kg e com sarolaner (Simparica®, Zoetis) de 10-

20 kg. 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Esfregaço sanguíneo com presença piroplasmas grandes de Babesia spp. no 
interior dos eritrócitos. 
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 07/02/2018 (2º dia) 

Os resultados das análises (hemograma e bioquímica) foram os seguintes: 

 

Tabela 9 - Hemograma 

 Resultado Valores de referência 

Eritrócitos 1,77x10^12/L 5,5-8,5 

Hemoglobina 4,5 g/dL 12-18 

Hematócrito 18,1% 37-55 

V.G. Médio 102,3 fL 66-77 

H.G. Média 25,4 pg 19,9-24,5 

C.H.G. Média 24,9 g/dL 31-34 

RDW-CV 17,1%  

Leucócitos 36,3x10^9/L 6,0-17,0 

*Valores fora dos intervalos de referência 

 

Tabela 10 - Bioquímica 

 Resultado Valores de Referência 

Ureia 56 mg/dL 8-28 

Creatinina 0,55 mg/dL 0,5-1,7 

GPT/ALT 19 U/L 10-109 

Fosfatase Alcalina 85 U/L 1-114 

*Valores fora dos intervalos de referência 

 

Foi possível verificar alterações, principalmente no hemograma, que revelam 

uma anemia grave. 

 A cadela apresentava uma temperatura mais baixa, 38,5° C, mas o estado geral 

continuava igual.  

Foi administrado o dipropionato de imidocarb (Imizol®, Intervet) numa dose de 

0,05 mL/kg (4,25 mg/kg) SC, com efeito babesicida. Juntamente foi administrada 

atropina, numa dose de 0,02 mg/kg SC, para evitar possíveis sinais colinérgicos 

resultantes da administração do fármaco anterior, incluindo depressão cardíaca e 

salivação, entre outros. 

A restante medicação foi administrada como no dia anterior. 
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 08/02/2018 (3º dia) 

 Apresentava-se um pouco melhor, começou a comer, mas o estado geral 

continuava igual, com mucosas pálidas, paresia de membros posteriores e fadiga. 

 Além da medicação normal, foi administrada prednisolona (Lepicortinolo®, 

Decomed) numa dose de 2,5 mg/kg PO.  

 

 

 09/02/2018 (4º dia) 

Foram realizadas novas análises, das quais os resultados foram: 

Tabela 11 - Hemograma Pipoca 

 Resultado Valores de referência 

Eritrócitos 1,08x10^12/L 5,5-8,5 

Hemoglobina 3,2 g/dL 12-18 

Hematócrito 13,5% 37-55 

V.G. Médio 125,0 fL 66-77 

H.G. Média 29,6 pg 19,9-24,5 

C.H.G. Média 23,7 g/dL 31-34 

RDW-CV 19,2%  

*Valores fora dos intervalos de referência 

 

Tabela 12 -– Leucograma 

 Resultado Valores de referência 

Leucócitos 71,4x10^9/L 6,0-17,0 

Neutrófilos 73,0%   52,1x10^9/L 3,0-11,5 

Eosinófilos 0,0%   0,0x10^9/L 0,1-1,3 

Basófilos 0,0%   0,0x10^9/L 0-raros 

Linfócitos 25,0%   17,9x10^9/L 1-4,8 

Monócitos 2,0%   1,4x10^9/L 0,2-1,4 

*O desequilíbrio no número de células tornou impossível a contagem de plaquetas 

*Valores fora dos intervalos de referência 

 

Os valores do hemograma apresentavam-se ainda mais baixos que nas análises 

anteriores, assim como havia um aumento dos valores de leucócitos, neutrófilos e 

linfócitos, que pode ocorrer em casos de babesiose. 
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Começou uma transfusão sanguínea, na qual foi utilizado sangue inteiro (500 

mL). 

Fez 30 mL de Duphalyte® (Zoetis – Anexo 1) juntamente com os fluídos. 

Neste dia a Pipoca melhorou a sua mobilidade, mas pouco, ainda continuava 

deitada. 

 

 

 10/02/2018 (5º dia) 

A Pipoca apresentou bastantes melhorias, começou a comer bem, o estado 

geral estava muito melhor, as mucosas já se apresentavam rosadas e o seu estado 

mais alerta. Foi levada para casa nesse dia pelo seu proprietário. 

 Começou tratamento com corticosteroides devido à sua paresia de membros 

posteriores, que se pensava ser imunomediada. 

 

 21/02/2018 (2ª consulta) 

A Pipoca fez a segunda dose de dipropionato de imidocarb (Imizol®, Intervet) + 

atropina. Melhorou da paresia dos membros posteriores durante alguns dias, mas 

voltou a piorar novamente sendo que continuou com o protocolo de corticoterapia. 

 

 22/03/2018 (3ª consulta) 

Os problemas de paresia persistiam e foi realizado um raio X aos membros 

posteriores, o qual foi inconclusivo e continuou com o protocolo de corticoterapia. 

 

 04/04/2018 (4ª consulta) 

Foi eutanasiada. 

 

Comentário: 

 O caso da Pipoca foi complicado desde o início, não só porque apresentava uma 

paresia dos membros posteriores, mas também porque chegou à consulta com um 

quadro clínico muito avançado, que foi depois confirmado com os resultados 

laboratoriais. 
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 É possível notar um agravamento da sua condição, mesmo com um tratamento 

com fármaco babesicida e tratamento de suporte, o que indica um estado de 

saturação do seu organismo, que já não foi capaz de estabelecer o equilíbrio por si só. 

A transfusão sanguínea foi crucial neste caso, sendo que foi notória a recuperação da 

Pipoca após a mesma. Seria importante a realização de novas análises sanguíneas, para 

verificar se foi atingido o equilíbrio dos parâmetros alterados, mas mais uma vez as 

questões económicas não o permitem. 

 Houve recuperação total do episódio de babesiose, no entanto a paresia dos 

membros posteriores permaneceu, sem se saber qual o motivo. Poderia ser devido a 

rabdomiólise, uma complicação da babesiose, que poderia ser confirmada com a 

dosagem da mioglobina, creatinina quinase e alanina aminotrasferase, ou então um 

simples problema imunomediado. 

  

  

 

NOTA: Nas transfusões sanguíneas a taxa nos primeiros 15 min é de 0,25ml/kg/h, para 

precaver possíveis reações transfusionais, e de seguida de 5 ml/kg/h, até terminar o 

saco de sangue. O sangue das transfusões foi colhido de outros cães e administrado 

logo a seguir, sem testagem prévia. 
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14 Discussão Geral 
  

A babesiose é uma doença com distribuição mundial, causada por protozoários 

intraeritrocitários, sendo a sua transmissão efetuada por ixodídeos vetores [1]. 

Existem quatro espécies com importância na Europa, B. canis, B. vogeli, B. gibsoni e “B. 

vulpes”, sendo que as duas primeiras são piroplasmas grandes e as outras duas 

piroplasmas pequenos [5]. A região do Nordeste Transmontano é onde se verifica 

maior prevalência geral de casos, principalmente no período decorrente entre o 

outono e inverno, com os animais de caça como os mais afetados [10], sendo o que se 

verificou nos casos apresentados, em que a maior parte foram animais de caça e todos 

os casos ocorreram durante o outono e inverno. 

A maioria das carraças identificadas nos casos pertencia às espécies de I. 

hexagonus e D. marginatus, sendo que a primeira aparece muitas vezes associada a 

casos de infeção por piroplasmas pequenos, enquanto a segunda surge associada a 

casos de infeção por piroplasmas grandes. Na literatura é frequente encontrar-se a 

associação de infeção por piroplasmas grandes (principalmente B. canis) com a espécie 

de carraças D. reticulatus, embora D. marginatus apresente uma vasta extensão no 

nosso país, como apresentado no Anexo 5. 

A grande variedade de sinais clínicos pode depender da espécie de Babesia, da 

idade, competência imunológica e infeção concomitante ou doença [9, 13]. A 

gravidade da doença também distingue a babesiose em dois tipos, a clássica (não 

complicada), que tem sido sugerida como uma consequência da anemia, e a 

complicada, que pode ser uma consequência do desenvolvimento de uma síndrome de 

resposta inflamatória sistémica e síndrome de disfunção de múltiplos órgãos [2]. Em 

todos os casos foi possível ver uma variedade de sinais clínicos, alguns ainda numa fase 

inicial, outros numa fase já mais prolongada. O único caso que poderia estar 

relacionado com uma babesiose complicada seria o caso 1, da Mimi, que revelou um 

processo de falência multiorgânica. No entanto como havia coinfeção com Leishmania, 

essa situação também se poderia dever à doença causada pelo segundo agente. 

A realização de análises laboratoriais é importante para o diagnóstico desta 

doença e também para a sua monitorização. Todas as espécies de Babesia podem 
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causar anemia, trombocitopenia, icterícia e pigmentúria. Outras alterações que podem 

ser detetadas incluem hipoalbuminemia e hiperbilirrubinemia [9, 13]. Não foi possível 

a realização de análises laboratoriais em todos os casos devido ao custo associado. Nos 

casos em que foram realizados hemogramas, foi possível verificar a presença de uma 

anemia, pela diminuição dos eritrócitos e também pela diminuição do hematócrito, 

nos restantes isto foi presumido pela palidez das mucosas. Nos casos 1 e 2 foi possível 

verificar a presença de hipoalbuminemia, assim como uma diminuição do rácio A:G. 

Nos casos 3, 4 e 6 foi possível verificar a presença de hematúria, frequente na AHIM. A 

AHIM pode ocorrer secundariamente à produção de anticorpos antimembrana dos 

eritrócitos, e assume-se que ocorra com todas as espécies de Babesia [34]. Em 

nenhum dos casos foi detetada trombocitopenia. 

Os métodos de diagnóstico mais utilizados são a identificação direta de 

merozoítos (trofozoítos ou piroplasmas) dentro dos eritrócitos (ou livres no plasma), 

métodos serológicos de deteção de anticorpos e amplificação de ADN pela PCR [5]. Em 

todos os casos o diagnóstico foi feito com base nos sinais clínicos e pela identificação 

dos merozoítos no esfregaço sanguíneo, pois é uma técnica de diagnóstico fácil e 

acessível, e apresenta uma sensibilidade bastante razoável na fase aguda da doença. 

Contudo, a sensibilidade deste método é inferior à da PCR. As duas formas 

morfológicas de Babesia spp. podem ser identificadas por este método (piroplasmas 

grandes e pequenos), mas a microscopia é mais sensível para diagnosticar a maioria 

dos cães doentes infetados pelas formas grandes de Babesia [5, 9]. Os casos de 

babesiose por piroplasmas pequenos revelaram maior dificuldade na observação ao 

microscópio, requerendo mais experiência na procura e deteção do parasita. 

A insuficiência renal aguda apresenta-se tipicamente como anúria ou oligúria, 

apesar da hidratação adequada [37], o que foi possível verificar no caso 1, da Mimi, 

assim como os valores laboratoriais de ureia que se apresentavam muito elevados e 

também uma ligeira elevação da creatinina, o que confirma uma possível insuficiência 

renal. 

O dano hepático hipóxico leva a que ocorra icterícia e aumento das enzimas 

hepáticas, revelando uma insuficiência hepática [34]. No caso 1 é possível verificar um 

aumento da GPT/ALT e também da fosfatase alcalina, assim como icterícia. No 

entanto, esta última pode também dever-se à hemólise decorrente da infeção por 
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Babesia. No caso 6 também ocorreu icterícia, mas os valores laboratoriais não 

corroboravam uma insuficiência hepática, o que indica uma consequência da hemólise. 

No caso 1 e 2 há coinfeção de Babesia spp. e Leishmania, muito provavelmente 

L. infantum, o que pode ser relativamente frequente nestas e noutras  áreas 

endémicas [24, 25]. A coinfecção é de grande importância clínica pois complica 

diagnósticos, exacerba os sinais clínicos, reduz a eficácia do tratamento e pode piorar o 

prognóstico [25]. 

Se o cão se encontra estável e não requer hospitalização, o tratamento deve ser 

restringido a agentes antiprotozoários [5]. Apenas os casos 2 e 5 não requereram 

internamento, devido a poucos sinais clínicos e um bom estado geral, mas nem 

sempre se consegue resolver o problema só com a terapia babesicida e por vezes estes 

animais podem voltar com um quadro mais grave. 

O dipropionato de imidocarb foi o tratamento de escolha para todos os casos. 

Uma dose nos dias 1 e 14 do tratamento elimina os sinais clínicos e diminui a 

probabilidade de infeção de carraças que se venham a alimentar de sangue tratado, 

por até 4 semanas após a terapia [34]. Este não é o tratamento de escolha para 

espécies pequenas de Babesia (como B. gibsoni e “B. vulpes”) [5], mas foi o fármaco 

usado e obteve bons resultados. Os antibióticos não são o tratamento de escolha para 

a piroplasmose, mas a doxiciclina foi descrita para diminuir a gravidade dos sinais 

clínicos e prevenir possíveis infeções secundárias, como por Erlichia spp., e está 

associada a uma redução na morbilidade e mortalidade para B. canis e B. gibsoni [77, 

78]. O tempo de tratamento foi estabelecido consoante o caso. Foi utilizada em todos 

os casos e revelou bons resultados no tratamento. 

O tratamento de suporte foi feito em todos os animais internados. Em cães 

desidratados ou hipovolémicos, o uso intravenoso de fluidos cristaloides é indicado em 

conjunto com a correção de anormalidades eletrolíticas e ácido-base, sendo também 

essencial para a manutenção do volume sanguíneo e a perfusão adequada dos órgãos, 

diurese e prevenção de trombos de glóbulos vermelhos nos capilares [9, 34], tendo 

esta sido realizada com lactato de Ringer, suplementado com glucose, em todos os 

internados. Em cães com sinais clínicos associados a anemias mais graves, deve ser 

feita uma transfusão [5], como ocorreu nos casos 3 e 6, que revelou ser crucial para a 

recuperação. 



  

63 
 

O uso de fármacos imunossupressores em cães com AHIM é controverso, 

porque estas condições estão sempre associadas a doenças infeciosas, podendo 

dificultar a eliminação dos agentes [5]. No entanto, foram usados fármacos 

imunossupressores nos casos em que havia possibilidade de AHIM.  

Todos os animais que não se encontravam desparasitados e que apresentavam 

carraças foram desparasitados externamente com um “spot-on” de dinotefurano, 

piriproxifeno e permetrina eficaz contra pulgas e carraças. Ainda no caso 6, foi 

também usado sarolaner, pertencente à família das isoxazolinas, que previnem a 

transmissão pela rapidez com que matam o vetor e interrompem a sua alimentação a 

partir de sangue do hospedeiro vertebrado [80]. 
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15 Conclusões 

 

Com a realização desta dissertação foi possível verificar a importância da 

babesiose no dia a dia de uma clínica veterinária, principalmente num local onde há 

uma considerável prevalência de casos. Foi muito importante adquirir todo este 

conhecimento teórico, acompanhando casos reais. 

O facto de as carraças transmitirem inúmeros agentes patogénicos, deve ser 

tido em conta, visto que há várias doenças que podem estar a afetar os cães num 

determinado momento e não só a babesiose.  

Todos os casos apresentados chegaram com alguns sinais clínicos similares, no 

entanto alguns com maior gravidade que outros, o que é importantíssimo para poder 

verificar todas as variantes que afetam o desenrolar desta doença, condicionando o 

tratamento e o prognóstico, que pode ser diferente, dependendo de caso para caso. 

O esfregaço sanguíneo é sem dúvida uma ferramenta de enorme valor, pois 

permite chegar a um diagnóstico, sem grandes custos associados, o que hoje-em-dia é 

um dos grandes problemas na Medicina Veterinária, pois nem todos os tutores têm 

capacidade financeira para testes mais sensíveis e específicos.  

Em relação ao tratamento, o dipropionato de imidocarb é o fármaco de eleição 

para uma terapia babesicida e revela ser bastante eficaz, e a doxiciclina demonstra ser 

imprescindível na rápida resolução dos sinais clínicos associados, sendo estes dois 

fármacos a primeira opção. 

A AHIM é uma das complicações frequentes da babesiose e o uso de fármacos 

imunossupressores é muito importante para o tratamento desta, mesmo que por 

vezes sejam contraindicados. Em animais que apresentam um quadro moderado a 

grave, é importante a monitorização dos parâmetros hepáticos e renais, pois o fígado e 

rim são dois dos órgãos mais afetados nesta doença. 

A desparasitação é o aspeto mais importante na prevenção de babesiose 

canina. A profilaxia deve cobrir todo o período durante o qual as carraças estão ativas, 

dependendo do nível de risco e estilo de vida dos cães, havendo cada vez mais 

alternativas que facilitam a vida ao proprietário. 
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Quanto mais rápido se realizar o diagnóstico e for começado o tratamento, 

melhor será o prognóstico. 
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17 Anexos 

 

 Anexo 1 Constituição Duphalyte® (Zoetis): 

Vitamina B1 0,10 mg 

Vitamina B2 0,04 mg 

Vitamina B6 0,10 mg 

Vitamina B12 0,05 μg 

Nicotinamida 1,5 mg 

d-Pantenol 0,05 mg 

Cloreto de cálcio (dihidratado) 0,23 mg 

Sulfato de magnésio (heptahidratado) 0,29 mg 

Cloreto de potássio 0,20 mg 

Clorhidrato de I-arginina 0,025 mg 

Clorhidrato de I-cisteína (monohidratado) 0,01 mg 

Glutamato sódico (monohidratado) 0,04 mg 

Clorhidrato de I-histidina (monohidratado) 0,01 mg 

I-isoleucina 0,01 mg 

I-leucina 0,04 mg 

Clorhidrato de I-lisina 0,03 mg 

I-metionina 0,01 mg 

dl-fenilalanina 0,03 mg 

I-treonina 0,02 mg 

dl-triptofano 0,01 mg 

dl-valina 0,05 mg 

Dextrose (monohidratada) 45,46 mg 

Excipientes 1 ml 
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 Anexo 2 Constituição Lactato de Ringer® (Braun): 

1000 ml da solução contêm: 

o Cloreto de sódio 6,00 g 

o Solução de lactato de sódio (50% p/p) 6,24 g (equivalente a 3,12 g de lactato de sódio) 

o Cloreto de potássio 0,40 g 

o Cloreto de cálcio di-hidratado 0,27 g 

 

Concentrações de eletrólitos: 

o Sódio 131 mmol/l (131 mEq/l) 

o Potássio 5,4 mmol/l (5,4 mEq/l) 

o Cálcio 1,8 mmol/l (3,6 mEq/l) 

o Cloro 112 mmol/l (112 mEq/l) 

o Lactato 28 mmol/l (28 mEq/l) 
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 Anexo 3 Constituição Orniplural® (Vetoquinol): 

Cada 100 ml contém: 

Substâncias ativas: 

o Betaina 1,5 g 

o L-Arginina Cloridrato 4,0 g 

o L-Ornitina Cloridrato 1,5 g 

o L-Citrulina 1,0 g 

o Sorbitol 20,0 g 

Excipientes: 

o Água para preparações injetáveis 100 ml 
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 Anexo 4 Constituição WeHemo® (WePharma): 

Matérias-primas: Xarope de glucose, Frutose, Maltodextrina de milho, Polifenóis, Água 

purificada, Bioflavonoides. 

Aditivos nutritivos: Vitaminas, Pró-vitaminas, Ácido Fólico, Niacina, Ácido Pantoténico, 

Vitamina C, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina K3, Vitamina B12 

Oligoelementos: Hidrogenofosfato di-Potássio, Quelato bisglicinato de Ferro, Quelato glicinato 

de Zinco, Quelato glicinato de Cobre, Aminoácidos e sais análogos (L-Lisina, DL-Metionina, L-

Fenilalanina, L-Taurina, L-Treonina, Aspartato de Arginina, L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina, L-

Histidina. 

Aditivos tecnológicos: Sorbato de Potássio.   
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 Anexo 5 

 

 

 

Figura 17 - Distribuição geográfica de D. marginatus. 
Adaptado de [86] 


