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Resumo  

 

A babesiose é uma piroplasmose de importância mundial que afeta principalmente 

mamíferos. A doença é causada por um protozoário intracelular transmitido por vetores 

hematófagos. A apresentação da doença nos cães pode ser variada, desde uma doença 

inespecífica ligeira, até um quadro hiperagudo de colapso que leva ao óbito do paciente. 

Geralmente, os sinais clínicos observados são febre, anorexia, letargia e icterícia, 

acompanhados de anemia hemolítica, trombocitopenia, hemoglobinúria e bilirrubinúria. 

A presente dissertação inclui uma descrição de quinze casos clínicos de babesiose 

canina acompanhados durante o período de um ano e dois meses no Hospital Veterinário 

da Universidade de Trás-os-Montes (HV-UTAD). Os casos clínicos representam todos 

os animais nos quais foram detetadas estruturas compatíveis com Babesia spp.  no 

esfregaço sanguíneo ou na deteção pela reação em cadeia da polimerase (PCR, do inglês 

“Polymerase Chain Reaction”), tivessem ou não outra infeção ou doença concomitante. 

Dos quinze casos que se apresentam só um deles foi confirmado por métodos nucleares 

(PCR). 

Uma série de fatores propiciam o aparecimento de Babesia spp. na região: as 

condições climáticas do Nordeste de Portugal afetam a distribuição das carraças vetor, a 

população canina errante e em contacto com a natureza é alvo destes parasitas, e as 

características intrínsecas dos detentores dos animais que descuidam os protocolos de 

desparasitação externa, bem como as condições de maneio.  

 

Palavras-chave: babesiose, cão, doenças transmitidas por vetores, Babesia spp., carraça, 

piroplasmose.  
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Abstract  

 

Babesiosis is a worldwide-presenting piroplasmosis that mainly affects mammals. 

It originates from an intracellular protozoan parasite, which is transmitted by 

hematophagous vectors. The presentation of the disease in dogs can be varied, from a 

mild nonspecific disease, to a hyperacute collapse that leads to the death of the patient. 

Usually the clinical signs observed are fever, anorexia, lethargy and jaundice, 

accompanied by hemolytic anemia, thrombocytopenia, hemoglobinuria and bilirubinuria. 

The present dissertation includes a description of fifteen clinical cases of canine 

babesiosis accompanied during a one-year period at the Veterinary Hospital of the 

University of Trás-os-Montes, Vila Real. (HV-UTAD). Clinical cases represent all 

animals with structures compatible with Babesia spp. in the blood smear or in the 

detection with PCR, have or do not have another disease at the same time. Of the cases 

presented, only one was confirmed by nuclear methods (PCR).  

A series of factors favor the appearance of Babesia spp. in the region: the climatic 

conditions of the Northeast of Portugal affect the distribution of vector ticks, the roaming 

dog population and it’s contact with nature make them a target for these parasites, and the 

characteristics of the animal’s owners that neglect the protocols of external deworming 

and the conditions of handling. 

 

Keywords: babesiose, dog, vector-borne diseases, Babesia spp., tick, piroplasmosis.  
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1. Introdução  

 

A presente dissertação sobre a babesiose canina, encontra-se dividida em duas 

partes principais: uma revisão sobre a bibliografia relevante para o tema e uma segunda 

parte em que são apresentados e discutidos os casos de babesiose que compilei.  

A casuística frequente foi o principal impulsor da escolha deste tema para a 

realização da dissertação de mestrado integrado em Medicina veterinária. Os quinze casos 

clínicos que se apresentam foram observados no Hospital Veterinário da UTAD (HV-

UTAD) durante o período de cerca de um ano. Estes casos foram seguidos tanto desde a 

perspetiva de estagiária, como já exercendo a profissão médico-veterinária dentro do 

internamento de pequenos animais. 

Durante estes períodos de estágio e bolseira de investigação, pude observar como 

o HV-UTAD recebe uma multitude de cães atingidos com doenças parasitárias causadas 

por agentes transmitidos por vetores, maioritariamente casos de leishmaniose, sendo 

também habitual o diagnóstico de babesiose canina.  

Esta elevada casuística deve-se a múltiplos fatores: características intrínsecas a 

população (existência de cães errantes e população canina abundante em meio rural, com 

acesso ao exterior e proximidade a florestas ou matos que são locais partilhados com a 

fauna salvagem), as condições climáticas e geográficas (que representam uma elevada 

importância influenciando a distribuição dos artrópodes vetores), a idiossincrasia própria 

dos detentores dos animais (a carência ou ausência de vacinação e desparasitação parece 

relativamente frequente). 

Assim, durante o período aproximado de um ano, realizei o trabalho de 

compilação dos distintos casos de babesiose que foram diagnosticando-se no HV-UTAD. 

Cada um dos casos era incluído nas tabelas que se colocaram à disposição do corpo clínico 

e laboratorial. Na altura de estudo dos casos não foi possível recolher informação 

suficiente de três casos clínicos, incluídos na listagem inicial.  

A escolha de apresentar quinze casos clínicos que compareceram à consulta ao 

longo de um ano, em vez de um número menor de casos mais aprofundados, deve-se ao 

facto de ser meu objetivo tentar ilustrar a realidade da apresentação da doença na prática 

médico-veterinária diária. Apresentam-se então todos os casos diagnosticados, tenham ou 

não doenças associadas, de uma ampla variedade de idades, e com evoluções diferentes 

segundo a gravidade. 
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1.1. Objetivos 

 

O objetivo principal desta dissertação é dar a conhecer ao público em geral a 

importância da prevenção como a melhor medida profilática contra as doenças 

transmitidas por vetores. Não só na aplicação de desparasitantes (sejam de aplicação 

localizada, incluindo coleiras impregnadas com inseticidas, ou em forma de comprimidos 

mastigáveis), como também dando conhecimento dos protocolos de vacinação existentes 

para áreas de endemicidade e das corretas práticas de maneio para evitar o contacto com 

os vetores. 

Isto sem esquecer o objetivo de dar a conhecer a colegas de profissão e estudantes 

de Medicina Veterinária os quinze casos que se diagnosticaram no período do estudo, 

com a intenção de mostrar um amplo leque das distintas formas em que pode aparecer a 

doença na prática clínica quotidiana. 

 

1.2. Babesia spp.  

 

No final do século XIX e inícios do XX, o médico polaco Dr. Victor Babes (1854-

1926) nascido em Viena, formado em Paris e investigador do Instituto Pasteur e da 

Universidade de Bucareste, publicou um dos primeiros manuais de bacteriologia junto 

com Cornil, em 1886, “Les bacteries et leur role dans l'etiologie, l'anatomie et l'histologie 

pathologiques des maladies infectieuses” e trabalhou intensamente no estudo da raiva, 

chegando a ser diretor do instituto antirrábico da Roménia. Foi este cientista que realizou 

a primeira observação de uns microrganismos que apareciam no interior dos glóbulos 

vermelhos em amostras sanguíneas de ovelhas e cabras que apresentavam hematúria. Em 

sua honra estes organismos seriam conhecidos como “babesias” (Babesia spp.). Pouco 

tempo depois, foram observados em outras espécies e demonstraram estar distribuídos 

mundialmente, como aparece representado na Figura 1 (1, 2, 3).  
 

 
Figura 1 - Distribuição mundial das grandes babesias (4) 
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Atualmente, as diferentes espécies de Babesia spp. classificam-se segundo 

técnicas moleculares, mas historicamente as babesias foram divididas em dois grandes 

grupos dependendo do seu tamanho. As babesias pequenas (ou piroplasmas pequenos) - 

Babesia gibsoni, Babesia conradae, e Babesia vulpes - e as babesias grandes (ou 

piroplasmas grandes) - Babesia vogeli, Babesia rossi, Babesia canis (6).  

A Babesia vulpes é endémica na vizinha região da Galiza, Espanha, e 

anteriormente denominava-se “Babesia microti-like”, “spanish dog isolate” ou “Theileria 

annae", mas foi recentemente estabelecida como B. vulpes (5, 6). 

A Babesia canis distribui-se pela América do Norte; Europa do sul e partes da 

Ásia e África, tendo como vetor a carraça Dermacentor reticulatus, sendo a principal 

causa das doenças parasitárias conhecidas como piroplasmoses nas localizações 

geográficas em que o vetor está presente (7).  

Na Tabela 1 resume-se a informação das principais espécies de Babesia spp. ao 

redor do mundo, três grandes e três pequenas, e é detalhada a sua distribuição geográfica. 

 

Tabela 1 - Distribuição geográfica das principais espécies de Babesia (3, 8 , 9, 10) 

 

Espécie Tamanho Vetor Distribuição Geográfica 

B. canis 

Grande 

(2.5- 4.5 

µm) 

Dermacentor 

reticulatus 

Descritas por toda a extensão da Europa (desde 

Portugal até ao nordeste europeu, especialmente 

frequente em climas temperados e húmidos, com 

maior prevalência na Europa Central do que no 

Mediterrâneo). 

B. vogeli 

Grande 

(2.5- 4.5 

µm) 

Rhipicephalus                    

sanguineus 

Cosmopolita. África (Angola, Egito, Namíbia, 

Nigéria, Sudão e Turquia), Ásia (Camboja, China, 

Índia, Israel, Filipinas, Qatar, Tailândia), América 

(Argentina Haiti Brasil, Costa Rica, Colômbia, 

Granada, Estados Unidos da América [EUA]), 

Austrália, e na Europa em: Albânia, Croácia, 

França, Chipre, Malta, Grécia, Itália, Portugal, 

Roménia, Sérvia, Eslovénia, Espanha e Turquia (7). 

B. rossi 
Grande 

(2.5-6.0 µm) 
Desconhecido Leste dos EUA. 

B. gibsoni 

Pequeno2 

(1.0- 3.0 

µm)    

Rhipicephalus                    

sanguineus 

Albânia, Alemanha, Itália, Servia, Eslováquia, 

Espanha e Reino Unido. Sudeste asiático, EUA, 

Austrália. 

B. vulpes 
Pequeno                        

(1.0-2.5 µm) 

Ixodes hexagonus 

Ixodes canícula 

Croácia, França, Itália, Portugal, Servia, Espanha e 

Suécia. América do Norte. 

B. conradae 
Pequeno 

(0.3-3.0 µm)    

Rhipicephalus                    

sanguineus 
EUA (Califórnia). 

 

1Maior que a metade do diâmetro de um eritrócito.  

2Menor do que a metade do diâmetro do eritrócito.  

3Suspeita baseada em dados epidemiológicos (10). 
 

A babesiose canina é clinicamente significativa e encontra-se geograficamente 

distribuída em cães e canídeos selvagens (11, 12).  
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Figura 2 – Eritrócitos parasitados com 

formas de Babesia spp. (14) 

A forma mais virulenta de babesiose canina é encontrada no continente africano, 

sendo causada por B. rossi transmitida por H. leachi (13).  

Em relação aos animais de companhia, ainda se reconhece a B. felis, que pode 

afetar gatos domésticos e foi reportada em felinos no continente europeu. Além disso, 

verificou-se que os gatos também podem ser infetados por parasitas considerados 

"caninos", como B. canis e B.vulpes (6, 14, 15).  

A distribuição dos hemoparasitas no sul da Europa foi estudada por métodos 

moleculares. No nordeste de Portugal, onde se localiza a UTAD, os estudos moleculares 

e o seguimento a babesiose são uma fonte de continua informação (16, 17, 18,25). 

A infeção por estes hemoparasitas em cães resulta numa ampla gama de 

apresentações clínicas; de doença subclínica até doença grave caracterizada por febre, 

palidez, icterícia, esplenomegalia, fraqueza e choque, associados a hemólise intra- e 

extravascular, lesões por hipoxia e inflamação sistémica, anemia hemolítica e 

trombocitopenia (13).  

 

1.2.1. Classificação taxonómica 

 

Sendo a Babesia canis a mais estudada no território português, será utilizada como 

exemplo a partir de agora. A classificação taxonómica deste piroplasma (do latim pirum, 

significando "pêra" e plasma, "imagem, formação") é a seguinte (4, 14): 

 

Domínio – Eukarya  

Reino – Alveolata  

Filo – Apicomplexa   

(também chamado Esporozoa) 

Classe - Aconoidasida  

Ordem – Piroplasmida  

Família - Babesiidae   

Género – Babesia  

Espécie - B. canis  

  

O domínio Eukarya, do grego “verdadeiro núcleo”, é aquele a que a Babesia canis 

pertence, já que apresenta um núcleo autêntico e membrana a volta dos seus organelos (4). 
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O filo Apicomplexa é composto por protozoários parasitas caracterizados pela 

presença de um tipo de plastídeo, o apicoplasto, que é um complexo apical nos estádios 

esporozoíto e merozoíto de seu ciclo de vida (4). 

A Babesia canis encontra-se dentro da classe Aconoidasida devido à sua carência 

de conoide, utilizando o prefixo grego “a” para indicar ausência de alguma estrutura. 

Neste caso uma estrutura particular de alimentação uma vez completado o seu ciclo 

biológico (4). 

A ordem Piroplasmida é constituída por parasitas com forma arredondada ou com 

de pera "piriformes", como se aprecia na Figura 2, intraeritrocitários obrigatórios que se 

nutrem tanto do vetor (que pode ser uma carraça ou uma sanguessuga, na qual acontece 

a esporogonia), como do sangue do hospedeiro vertebrado, onde se verifica a reprodução 

por merogonia. No interior dos eritrócitos, separam-se dos mesmos por uma única 

membrana. Carecem de flagelos e não formam oocistos nem esporos. Dividem-se em 

duas famílias: Babesiidae e Theileriidae (4). 

Os membros da família Babesiidae reproduzem-se por fissão binária ou 

esquizogonia e, dependendo da fase do ciclo, podem apresentar forma oval ou piriforme. 

São infetantes e a sua entrada num hospedeiro vertebrado produzirá infeção e 

potencialmente doença. As theilerias não tem capacidade de transmissão transovárica e 

apresentam um ciclo prévio exo-eritrocitário, aspeto que as diferencia das babesias (20). 

Os protozoários do género Babesia são exclusivamente hemáticos, pelo que se 

classificam como hemoprotozoários transmissíveis pela picada de ixodídeos.  

Foi identificada a sua transmissão vetorial capaz de infetar um hospedeiro, 

mamífero ou ave, por meio de carraças. É uma grande preocupação tanto na agricultura 

como na fauna salvagem. Foram descritas mais de cem espécies de Babesia spp. pelos 

métodos tradicionais, sobretudo com base na morfologia, embora se suspeite que muitas 

delas correspondam a espécies idênticas ou similares entre si (20).   

Todas as babesias identificadas são transmitidas ao hospedeiro vertebrado por 

ixodídeos ou carraças duras, com exceção de um registo de 1977 que identificou a carraça 

Ornithodorus erraticus, um argasídeo ou carraça mole, como possível vetor da Babesia 

meri. Esta foi detetada no sangue de Meriones persicus, uma espécie de roedor da família 

Muridare que habita em África e no Médio Oriente (21). 

Com base no número e na distribuição das espécies de Babesia no reino Animalia, 

verifica-se que são um dos hemoparasitas mais difundidos pelo mundo, sendo superados 

apenas pelos tripanossomas (22).  
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1.2.2. Babesia canis 

 

A especificidade dos hospedeiros foi confirmada molecularmente num grande 

grupo de vertebrados (mamíferos e aves) e também para a espécie de carraça, dura ou 

mole, que intervém no ciclo das babesias. Desde que se descobriu o género, em finais do 

século XIX, identificaram-se muitas espécies associadas a animais domésticos e 

selvagens, assim como diferentes espécies de carraças que atuam como vetor. A estrutura 

base da Babesia spp. está representada na figura seguinte.  

 

 

Todos os autores consultados concordam em agrupar B. canis como babesia 

grande, sendo esta a principal implicada nas piroplasmoses (comummente conhecidas 

como “febre da carraça” dos cães) que se diagnosticam na região de Trás-os-Montes e 

Alto Douro. Embora se tenha relatado casos de babesias pequenas e apesar de estarem 

presentes as duas espécies de carraças implicadas na transmissão dos hemoparasitas na 

região, na prática clínica diária os diagnósticos realizados no HV-UTAD com relativa 

frequência são de B. canis (3, 15).  

Comparativamente, B. canis é mais virulenta que B. vogeli, que apresenta 

manifestações clínicas menos graves em adultos embora apareça como doença aguda em 

cachorros, tal como B. canis. A virulência é menor se comparamos B. canis com B. rossi, 

que é a considerada a mais virulenta (20). 
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1.2.3. Ciclo biológico  

 

O ciclo biológico da Babesia spp. é geralmente um processo específico, tanto no 

respeitante à espécie da carraça vetor, como para o mamífero hospedeiro. Depois da 

ingestão do sangue, os gametócitos das babesias penetram no epitélio intestinal da 

carraça, multiplicam-se, e migram para diferentes órgãos (nomeadamente, ovários e 

glândulas salivares da carraça). No ciclo de B. canis a transmissão transovárica das 

fêmeas infetadas para a sua descendência faz das larvas e ninfas um importante meio de 

transmissão. Geralmente, as fêmeas de Dermacentor spp. necessitam de um período de 

alimentação prévio para que os esporozoítos consigam transmitir-se ao cão; nos machos 

a transmissão é mais rápida, já que se alimentam várias vezes de pequenas quantidades 

de sangue, por vezes junto às fêmeas, e possivelmente passam por vários hospedeiros. Só 

os esporozoítos presentes na saliva da carraça infetam os eritrócitos do cão, no interior 

dos quais evoluem os merozoitos, que mediante a fissão binaria acabam por causar lise 

celular (8). 

 

Seguindo o esquema da Figura 4, podemos tomar com ponto de partida do ciclo 

a altura em que o cão é infetado com esporozoítos presentes na saliva da carraça durante 

a alimentação (I). O esporozoíto penetra diretamente no eritrócito e as fases parasitárias 

evoluem dentro do glóbulo vermelho (II). Produz-se a merogonia que dá lugar a dois 

merozoítos (III, V) por fissão binária (IV).  
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Depois da lise do glóbulo vermelho, cada merozoíto invade um novo eritrócito 

(VI) e sucedem-se diversas esquizogonias ou merogonias.  

Quando uma carraça ingere eritrócitos infetados, a maior parte deles são 

destruídos (VII), mas os pré-gametócitos sobrevivem para continuar o seu ciclo. Umas 

horas após a ingestão destas formas pelas carraças aparecem uns organelos alongados 

com forma de ponta de seta que quando tocam a membrana celular do intestino são 

evaginados por ela (VIII).  

Quando o zigoto tiver sido interiorizado por completo, o organelo com forma de 

ponta de seta desintegra-se e aparece a fase móvel, chamada oocineto (IX). As meioses 

(que indicam início da esporogonia nos Apicomplexa) ocorrem nesta fase e o oocineto 

abandona o epitélio do intestino médio e invade os tecidos do corpo da carraça (X). A 

invasão do ovário (XI) tem como resultado numerosos ovos infetados por babesias que 

garantem a transmissão transovárica.  

A multiplicação assexuada em esporogonia continua, produz abundantes 

esporocinetos, uma forma grande que contém esporozoítos (XII).  Tendo em conta que a 

esporogonia aparece em cada estádio da infeção, a Babesia spp. adquirida durante uma 

fase da vida é passada para a seguinte fase da vida pelo que se produz transmissão 

transestádica.  

Finalmente, a libertação de esporozoítos na saliva da carraça durante a 

alimentação introduzirá o protozoário no sistema sanguíneo do cão (XIII) (19). 

 

1.2.4. Distribuição dos vetores artrópodes  

 

No continente europeu as carraças que aparecem em cães e gatos são membros da 

família Ixodidae e incluem espécies principalmente dos géneros Ixodes, Rhipicephalus e 

Dermacentor, para além de Haemaphysalis e Hyalomma. No norte de Europa e na Grã-

Bretanha, a maioria das carraças que se encontram em cães e gatos são Ixodes spp. Na 

Europa, as carraças do género Hyalomma encontram-se na atualidade só no sudeste do 

continente. A maioria das espécies pode alimentar-se de cães e gatos ou de outros 

hospedadores. Duas espécies que parasitam aos cães, I. canisuga e R. sanguineus, 

apresentam maior especificidade para o hospedeiro (8). 

Distribuem-se principalmente pelo sul da Europa, aparecendo mais abundante na 

região mediterrânica. Mais a norte não são capazes de sobreviver em espaços exteriores, 

mas conseguem completar o seu ciclo dentro de canis e casas de habitação. Esta 
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capacidade para sobreviver no interior faz com que existam ao longo de todo o ano, 

embora sejam mais frequentes na primavera e no verão. Nos climas mais frios podem 

aparecer devido à deslocação de cães desde a região mediterrânea (3, 26). 

 

 

Dermacentor reticulatus, em concreto, distribui-se por toda a extensão de Europa, 

desde a costa atlântica até às regiões do Báltico. É o vetor mais relevante para B. canis. 

Os climas temperados e húmidos favorecem-nas, pelo que são particularmente 

abundantes em áreas da Europa Central. Os adultos parasitam os cães, enquanto as ninfas 

se alimentam de roedores salvagens, sendo também parasitas obrigatórios. As mudas 

(metamorfoses) de B. canis foram confirmadas laboratorialmente, em múltiplos ensaios 

e também em infestações naturais. São mais ativas nos meses temperados de outubro a 

março, quando os invernos não são muito rigorosos. Localizam-se geralmente em prados 

ou áreas de mato limítrofes de baixa altitude, por onde habita ou transita gado bovino e 

todo tipo de fauna salvagem (3). 

Podemos encontrar mapas oficiais atualizados com relativa frequência (sendo a 

última atualização de maio de 2018) que representam a distribuição atual do D.  

reticulatus na página web do European Centre for Disease Prevention and Control 

(ECDC), tal como o da Figura 7. Estes mapas apresentam grande pormenor das regiões 

afetadas pelos parasitas vetores de agentes patogénicos (27). 

Estes mapas de vetores de hemoparasitas podem mudar à medida que nova 

informação sobre infestações parasitárias fica disponível e novos casos são reportados. 

Em geral, pode ser útil considerar dois níveis de incidência e prevalência nas regiões onde 

o parasita se encontra estabelecido (de modo endémico) e é clinicamente reconhecido e 

naquelas onde a doença é reportada esporadicamente devido a transmissão autóctone ou 

a migrações. Em Portugal foram desenvolvidos vários estudos a nível nacional que 
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procuram conhecer quais são as carraças portuguesas, a sua distribuição em profundidade 

e que impacto têm na saúde animal e humana. Estes estudos vão permitir elaborar planos 

de monitorização e controlo mais eficazes (6). 

 

 

Figura 7 - Distribuição Dermacentor reticulatus (maio 2018) (ECDC) (w.3) 

 

1.2.5. Transmissão 

 

Babesia spp. e os seus hospedeiros, a carraça vetor e o hospedeiro vertebrado, 

representam um complexo sistema de interações. Primeiramente, o contato próximo por 

picada entre a carraça e o hospedeiro tem uma duração entre 2 dias e 2 semanas, 

dependendo do estádio (larva, ninfa ou fêmea adulta) e da espécie da carraça. Isto permite 

um extenso intercâmbio molecular entre a carraça e o vertebrado, de maior duração do 

que nos contactos entre mosquitos ou pulgas, cujo contacto demora apenas segundos. A 

transmissão do esporozoíto misturado com as secreções salivares da carraça introdu-lo no 

hospedeiro, onde pode permanecer por anos, mantendo-se em alguns casos a infeção 

subclínica.  

A manutenção e persistência de Babesia spp. está garantida dentro do vetor 

artrópode pela via transovárica e transestádica durante numerosas gerações, dependendo 

da duração do desenvolvimento e da duração do período de procura de hospedeiro por 

parte da carraça. Estes fatores afetam a transmissão de Babesia spp. e dependem de 

estratégias adaptativas entre as três componentes do ciclo, ou seja, parasita, vetor e 

hospedeiro vertebrado (19).  
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A transmissão destes organismos tem sido bem estudada e, para além das vias 

transestádica e transovárica, e da transmissão horizontal de Babesia spp. pela picada da 

carraça nas secreções das glândulas salivares com esporozoítos, também foram descritas 

outras vias de infeção (12,29).  

Em concreto, os merozoitos circulantes no sangue dos cães podem transmitir-se a 

um hospedeiro saudável diretamente por transfusão sanguínea. Este cenário é 

particularmente estudado para B. gibsoni, que pode transmitir-se verticalmente, através 

da placenta, e horizontalmente por transfusão sanguínea e por contacto direto observado 

em cães utilizados para lutas da raça Pitt-Bull Terrier. Além de B. gibsoni, esta 

transmissão vertical também foi documentada em B. canis e para a denominada 

atualmente B.vulpes (3, 6, 12, 25, 29, 30, 31). 

As vias transestádica e transovárica de transmissão de B. canis são consideradas 

de “grande adaptação”, devido ao facto de o hemoparasita persistir em todos os estádios 

da carraça. Isto significa que ambos hospedeiros (o vertebrado e a carraça) servem de 

reservatório a B. canis, o que facilita a sua persistência no ecossistema a longo prazo (19).  

A rapidez da transmissão de Babesia spp. da carraça ao cão tem sido um motivo 

de preocupação e estudo para médicos veterinários e detentores de cães, sendo um ponto 

importante na altura de definir os antiparasitários mais eficazes. Há uma diferença entre 

os antiparasitários que se baseiam em evitar que o parasita adira à pele do cão e aqueles 

que destroem a carraça após esta ter-se alimentado do sangue do cão. Se a carraça se 

intoxica mais lentamente que o tempo que demora a transmitir-se o parasita à corrente 

sanguínea do cão, o último tipo de desparasitantes não será eficaz. 

Alguns estudos garantem que a transmissão de Babesia spp. é possível após 8 

horas de acoplamento ao canídeo, e praticamente garantida após 24 horas de acoplamento 

se a carraça se encontra ativada. Não obstante, considera-se a transmissão lenta, quando 

comparada com outras doenças causadas por outros agentes transmitidos por artrópodes 

hematófagos, principalmente devido a duração de 48 horas da fase de esporogonia (29). 

A via vertical, transplacentária, conhece-se para B. canis e B. gibsoni, tendo 

também sido reportada para B. vulpes numa cadela de 2 meses de idade, nascida em 

setembro de 2009 no Norte de Portugal, que nunca abandonou a região. A progenitora 

tinha-se hospedado num canil em Vigo (Espanha) no início do mês de agosto de 2008. 

Junto com elas, outro cão que também se hospedou no mesmo canil, deu também positivo 

nos PCR para B. vulpes. Este artigo representa o primeiro caso de B. vulpes em Portugal, 

descrevendo o aparecimento da doença numa região onde não se tinham reportado casos 
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anteriormente, e sugere a transmissão vertical do agente no caso do cachorro fêmea (3, 25, 

31). 

 

1.2.6. Patogénese 

 

Em termos gerais, a patogénese da babesiose canina é classificada como 

complicada ou não complicada, mas mais aprofundadamente é descrita como diversa 

segundo a maioria dos autores consultados. Estes coincidem em assinalar como 

característica determinante da diversidade a espécie de Babesia implicada, e como fatores 

que podem potenciar esta diversidade: a idade, o estado imunitário e a presença de 

doenças concomitantes (3, 12, 20). 

A gravidade da infeção é variável, desde infeções subclínicas sem sinais 

aparentes, passando por manifestações clínicas moderadas, com uma leve anemia, até 

doença grave que resulta em libertação de citoquinas, radicais livres de oxigénio (RLO) 

e óxido nítrico (NO), entre outros mediadores inflamatórios, e levam a uma síndrome 

sistémica de resposta inflamatória (SIRS, do inglês “Sistemic Response Inflamatory 

Syndrome”) que supõe a reação inflamatória generalizada pelo hospedeiro que conduz à 

síndrome de disfunção orgânica múltipla (MODS, do inglês “Multiple Organ Dysfunction 

Syndrome”) e a morte (11).   

Dentro deste espectro amplo, desde infeção subclínica até doença fatal, a maioria 

dos cães com babesiose apresentam hipoglicemia na altura do ingresso hospitalar, 

distúrbios ácido-base, azotemia, elevação das enzimas hepáticas e desenvolvem 

diferentes graus de anorexia, icterícia e pigmenturia, esplenomegalia, anemia hemolítica 

e/ou trombocitopenia. A hemólise tanto intra como extravascular encontra-se na origem 

destas alterações e é resultante de vários fatores para além do dano eritrocitário direto 

induzido pela ação do parasita. Produz-se um aumento da fragilidade osmótica das células 

infetadas e um grave dano oxidativo e imunomediado secundário na membrana 

eritrocitária (11, 28).  

Um estudo recente realizado em cães com infeção natural por Babesia spp. na 

Europa demonstrou que no momento do diagnóstico a formação da membrana de 

eritrócitos que liga as IgG e IgM por mecanismos imunitários parece não estar envolvida 

nas infeções por B. canis, mas está presente na maioria de infeções por B. vogeli. Neste 

aspeto de patogenicidade parece provada a intervenção da interleucina 8 (IL-8),  que é o 

principal mediador da resposta imune inata inicial aos patógenos intracelulares e é 
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indutora-chave da imunidade mediada celular, juntamente com as proteínas quimiotáticas 

de monócitos (MPC-1, do inglês "Monocyte Chemotactic Protein") e as células “natural 

killer”, ou “NK-cells” (32, 33). 

Na maioria das ocasiões B. canis origina infeções moderadas se comparada com 

outras espécies de Babesia, especialmente com B. rossi. Os casos mais graves na 

bibliografia estão associados a formas agudas e hiperagudas de babesiose canina 

normalmente reportados em África por infeções realmente virulentas devidas a B. rossi 

(34). Esta alta virulência também se tem reportado em casos de B. canis na Europa, onde 

um terço dos animais afetados precisa de atenção hospitalar e da instituição de tratamento 

de suporte ou de cuidados intensivos (35). 

 

1.2.7. Resposta imunitária 

 

Todos os mamíferos examinados têm capacidade para desenvolver imunidade 

face a espécies de Babesia spp., seja após um episódio de infeção e recuperação ou após 

imunização profilática como acontece na vacinação. Nesta imunidade estão envolvidos 

fatores humorais e celulares (20). 

Podemos dividir em três fases os estádios da resposta imunitária: estabelecimento 

(I)    progressão (II e III) e resolução (IV).  

 

 

Figura 8 – Fases da imunidade face a Babesia  
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Num curto período inicial, na fase de estabelecimento (I), as imunoglobulinas G 

(Ig-G) podem prevenir a infeção através da ligação e neutralização dos esporozoítos antes 

que estes invadam os eritrócitos. Durante esta fase a resposta inata é regulada pelas 

citoquinas e pode permitir a eliminação das babesias injetadas pela carraça (20, 26). 

Durante o período de estabelecimento da doença, quando as babesias atingem a 

fase intraeritrocitária e a parasitemia se eleva, é a altura na qual pode ocorrer a doença 

em fase aguda. Nesta fase, as células do sistema imunitário inato são responsáveis pelo 

controlo do crescimento do parasita e regulam de este modo a extensão da parasitemia 

(II). De seguida, e caso decorra a ausência de macrófagos e células “Natural Killer” (NK-

cell), a parasitemia desenvolve-se a uma maior velocidade. A inibição é provavelmente 

realizada pela produção de mediadores inflamatórios (III), como interferão gama (IFN-γ) 

produzido por células NK e fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), óxido nítrico (NO) e 

radicais livres de oxigénio (RLO) produzidos pelos macrófagos. Serão estes mediadores 

a origem da síndrome sistémica de resposta inflamatória (SIRS), do inglês “sistemic 

response inflamatory syndrome”, reação inflamatória generalizada pelo hospedeiro que é 

responsável pela MODS. A evolução da forma aguda da doença difere em tempo e 

gravidade segundo os diferentes graus de resposta inflamatória e a quantidade produzida 

de citoquinas tipo 1 (20. 26). 

Uns 10 dias após a infeção, os níveis de parasitas circulantes iniciam a descida e 

começa a fase de resolução (IV). A ação do baço, trabalhando na depuração, juntamente 

com a degradação intraeritrocitária, são os mecanismos que originam este decréscimo. 

Serão os linfócitos Th-1, em concreto a subpopulação de linfócitos T-CD41, produtores 

de IFN-g os controladores da parasitemia a um nível baixo. Ao mesmo tempo, IL-4 e IL-

10 segregados pelos linfócitos Th-2, inibem a ativação dos macrófagos (20, 26).  

A proteção imunitária limita-se aproximadamente a 5 meses pós-infeção, quando 

os títulos de anticorpos finalmente diminuem. A seropositividade posterior, não garante 

proteção imunitária frente a B. canis, e não foi demostrada imunidade cruzada entre as 

diferentes espécies de Babesia spp. (36). 

 

1.2.8. Manifestações clínicas 

 

Como já foi mencionado, as manifestações da babesiose canina são amplas e 

constituem um amplo leque de sinais clínicos observados. Desde doença crónica ou 

subclínica, diagnosticada em exames de controlo ou após uma consulta onde o paciente 
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apresenta sinais genéricos como emagrecimento progressivo e apatia, até casos clínicos 

de doença hiperaguda e fatal.  

A gravidade da apresentação da doença vai depender, em grande medida, das 

condições do hospedeiro (fatores como idade, estado imunitário, ocorrência de outras 

doenças associadas, nomeadamente aquelas causadas por agentes transmitidos pelos 

mesmos vetores, ou por outros vetores presentes na área), mas também da espécie de 

babesia envolvida (19). 

Na apresentação aguda da babesiose, o período de incubação prolonga-se durante 

1 a 3 semanas até aparecerem os sinais clínicos que são ligeiros ou moderados (8). Em 

alguns casos, se a infeção se encontra na fase inicial, o paciente pode não apresentar 

alterações ou serem estas muito ligeiras e inespecíficas, e o proprietário não deteta 

nenhuma variação no estado geral do animal. As manifestações na forma aguda incluem 

febre, icterícia, hemoglobinúria, anemia, trombocitopenia, e podem resultar em morte (20). 

Apresentam-se sinais clínicos inespecíficos como letargia, fraqueza, vómito e anorexia. 

E alguns mais específicos como mucosas pálidas, icterícia e esplenomegalia, que elevam 

a suspeita do processo hemolítico (11,12).  

A infeção não se caracteriza apenas pela anemia hemolítica intra e extravascular, 

mas também pelo elevado número de complicações, que são fatais em 30% dos casos. 

Embora a anemia constitua a marca distintiva das infeções por Babesia spp., a gravidade 

da mesma devido a destruição eritrocitária oscila entre média, com valores do hematócrito 

entre 15 e 30%, e severa, que apresenta valores de hematócrito inferiores a 15%. O 

intervalo de referência em cães encontra-se entre 37% e 55% em adultos e 25-34% em 

cachorros (35, 37).  

Se o doente não é tratado, o período de recuperação será mais longo e acontecem 

recidivas que podem levar o cão ao desenvolver uma série de complicações que serão 

descritas posteriormente, e que podem ser letais. Nestas formas complicadas de babesiose 

pode-se apresentar uma ampla gama de sinais clínicos graves, como disfunções 

neurológicas (incluindo convulsões, estupor e coma), diátese hemorrágica, insuficiência 

respiratória (secundária a edema pulmonar), hipotensão refratária e insuficiência renal 

aguda (IRA) (12). Foram relatados casos atípicos, com hemorragias e coagulação 

intravascular disseminada (CID), alterações locomotoras, cerebrais, oculares, 

gastrointestinais e vasculares de caráter grave (8). 

A fase crónica da babesiose desenvolve-se, em alguns casos, apesar do tratamento 

médico apropriado, embora seja mais frequente em casos de infeção subclínica. Suspeita-
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se que o período pode prolongar-se durante muitos meses, possivelmente durante toda a 

vida do animal. Geralmente, aparece como infeção subclínica, o cão atua como portador 

do parasita, que poderá ou não emergir como doença ativa em alturas de stresse ou 

imunossupressão (11). 

Os sinais clínicos incluem depressão moderada, febre intermitente, anemia, 

miosites e artrites. As consequências da infeção crónica não são claras e, embora a 

maioria dos cães aparente tolerar o estado de infeção permanente sem apresentar sinais, 

em teoria estes pacientes mantêm o risco de desenvolver complicações imunomediadas 

ou reativação da doença aguda (e da parasitemia), se permanecem imunocomprometidos 

durante longos períodos de tempo (8, 11). 

O estádio crónico da doença, mantendo um nível baixo de parasitemia no 

hospedeiro vertebrado, juntamente com as vias de transmissão transovárica e 

transestádica na carraça vetor, resulta num equilíbrio babesia-hospedeiro que permite a 

ambos os componentes a sobrevivência. Este estádio crónico é um dos pilares que 

permitem a Babesia spp. a sobrevivência no ecossistema, já que os dois hospedeiros 

(carraça e vertebrado) servem de reservatórios do parasita (19). 

 

1.2.9. Complicações 

 

A anemia hemolítica e a SIRS, que conduzem a MODS, representam a maioria 

das complicações observadas na babesiose canina. No entanto, em alguns cães, nem todas 

as alterações clínicas se podem atribuir a hemólise eritrocitária e hipoxia celular, estes 

casos clínicos classificam-se segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) como 

infeções semelhantes a malária, e, portanto, como babesioses complicadas (38).  

Existe uma ampla variedade de complicações que podem aparecer nos casos 

graves de babesioses canina, sendo as principais a já mencionada anemia hemolítica e 

SIRS, graves distúrbios ácido-base com resultado de MODS, para além de outras 

complicações como hepatopatias, IRA, hipoglicemias graves, síndrome de stresse agudo 

respiratório (ARDS) e babesiose cerebral. Podem também apresentar-se, embora com 

menor frequência, disfunção miocárdica, pancreatite e hemoconcentração (“red biliary”). 

Aqueles pacientes com formas complicadas de babesiose canina apresentam um desafio 

extremo a nível do tratamento devido ao alto grau de mortalidade associada (37, 38).  
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É necessário ter em conta que a presença de coinfecções múltiplas (como pode 

ocorrer quando os parasites partilham o mesmo vetor) pode confundir a atribuição de 

sinais clínicos unicamente à babesiose (12). 

A seguir são abordadas com maior detalhe algumas das complicações 

frequentemente associadas a babesiose canina. 

 

1.2.9.1. Anemia hemolítica imunomediada (AHIM)  

 

A infeção caracteriza-se (mas não só) pela presença de anemia hemolítica (intra e 

extra vascular), sendo esta a principal manifestação das infeções por Babesia spp. A 

gravidade da anemia devida a destruição eritrocitária, varia entre moderada até severa. 

Mesmo nos casos de baixa parasitemia, a anemia pode ser grave, o que sugere que os 

fatores não-parasitários desempenham um papel, incluindo a reação periférica nos 

capilares, a eritrofagocitose pelo baço e fígado, e a ação das imunoglobulinas e destruição 

mediada pelo complemento (38). 

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

e se caracteriza pela destruição de eritrócitos devido à ação de anticorpos contra a 

membrana eritrocitária. Pode ser dividida em duas formas: a forma primária, idiopática 

ou autoimune em que a membrana dos eritrócitos é normal, mas ocorre ação dos 

anticorpos; e a forma secundária, em que a membrana apresenta alterações que a fazem 

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

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

AHIM secundária (39).  

Os sinais clínicos consequentes à AHIM incluem prostração, letargia, hiporexia, 

pigmenturia, taquicardia, mucosas pálidas e febre. O diagnóstico desta alteração é 

geralmente feito pelo método da auto-aglutinação e pelo teste de Coombs (40). 

 

1.2.9.2. Síndrome sistémica de resposta inflamatória (SIRS) 

 

Os mediadores químicos inflamatórios, como as moléculas de adesão, o óxido 

nítrico, os produtos do metabolismo do ácido araquidónico, o fator ativador plaquetário 

(PAF), as citoquinas, e o fator de necrose tumoral (TNF), poderão produzir alterações 

metabólicas e celulares, desencadeando a perda da capacidade regulatória da homeostase 

do organismo. Esta resposta imunitária agressiva predispõe para uma maior letalidade em 
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cães, em comparação com aqueles que sofrem apenas de uma anemia grave num quadro 

de babesiose canina, sendo este um fator de pior prognóstico (38, 40). 

 

1.2.9.3. Insuficiência renal aguda (IRA) 

 

É uma alteração pouco frequente, que geralmente aparece com anúria ou oligúria 

apesar da adequada hidratação. A IRA pode complicar alguns casos de babesioses com 

sinais clínicos de insuficiência renal, como hipoxemia, hemoglobinúria, nefropatia e 

glomerulonefrites, sendo considerados estes mecanismos de azotemia. Nas análises de 

urina podemos observar tipicamente hiperestenúria, azotemia, bilirrubinúria, 

hemoglobinúria, proteinúria, cilindros granulares e células do epitélio tubular (12, 38).  

Na necropsia podem-se observar os rins escurecidos e a bexiga contendo urina de 

cor escura e ao microscópio podem observar-se as células do epitélio renal tubular 

aumentadas de tamanho, vacuolizadas e contendo hemoglobina. Podem inclusive ser 

evidentes áreas de necrose nos casos mais graves (38). 

 

1.2.9.4. Insuficiência hepática 

 

Nos casos que evoluem com alterações hepáticas evidencia-se bilirrubinemia, 

pigmenturia e icterícia, e pode aparecer pancreatite. Não se associa a fator de pior 

prognóstico quando aparece como única complicação no quadro clínico. Contudo, os cães 

que apresentam alterações hepáticas podem ter maior tempo da recuperação (38). 

 

1.2.9.5. Síndrome de stress agudo respiratório (ARDS) 

 

Esta síndrome define-se por uma pressão arterial parcial (PaO2) <60 mmHg, um 

gradiente alveolar arterial de oxigénio >15 mmHg (oxigénio inspirado [FiO2] do ar 

ambiente) e caracteriza-se clinicamente por dispneia com edema pulmonar. Em cães com 

babesiose canina tem sido descrito como "pulmão de choque" e é responsável pelo maior 

número de casos fatais em babesioses complicados (38). 

 

1.2.9.6. Hemoconcentração 

 

É também uma síndrome rara associada à hemólise intravascular. Acredita-se que 

a causa seja a vasculite e o deslocamento de fluidos levando a hemoconcentração relativa 

com valores do hematócrito (Hto) maiores que 47%, apesar da hemólise grave. A 
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hemoconcentração é frequentemente associada tanto a IRA quanto a babesiose cerebral e 

tem um prognóstico reservado (38). 

 

1.2.9.7. Rabdomiólise 

 

Caracterizada clinicamente como dor muscular, tremores e pigmenturia, aparece 

em escassas ocasiões e acompanhada de outras complicações como IRA, babesiose 

cerebral e ARDS. Produz-se aumento da mioglobina no soro, das enzimas musculares e 

enzimas de necrose do músculo (38). 

 

1.2.9.8. Pancreatite 

 

Conhecida previamente como “forma intestinal”, está associada a sinais clínicos 

gastrointestinais, incluindo anorexia, vómito, diarreia, melena, hematémese e derrame 

abdominal. A letalidade é alta juntamente com outras complicações, ocorrendo 

frequentemente em cães com pancreatite aguda icterícia clínica, AHIM, IRA, babesiose 

cerebral e hemoconcentração (38). 

 

1.2.9.9. Disfunção cardíaca 

 

Geralmente, é relatada como uma complicação pouco frequente, com a maioria 

dos casos reportados como observações de necropsia. As lesões cardíacas macroscópicas 

incluem derrame pericárdico e hemorragia pericárdica, epicárdica e endocárdica, que 

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

frequentemente afetado. As alterações histopatológicas cardíacas documentadas são 

hemorragia, necrose, inflamação e microtrombos de fibrina no miocárdio. As lesões 

podem ser multifocais ou zonais. Com a disfunção cardíaca há redução do fluxo 

sanguíneo renal e da filtração glomerular devido à redistribuição do fluxo sanguíneo, que 

é frequente no início da insuficiência cardíaca (38). 

 

1.2.9.10. Síndrome de disfunção orgânica múltipla (MODS) 

 

Cães com babesiose grave são frequentemente atendidos em estado de colapso e 

choque clínico, com o choque assemelhando-se à fase hiperdinâmica do choque sético 

agudo. A hipotensão na babesiose pode resultar de uma combinação de vasodilatação e 
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redução do volume vascular devido ao aumento da permeabilidade vascular e/ ou 

desidratação e depressão miocárdica (38).  

Estudos em cães com infeções por B. canis mostraram que animais com choque 

sético, SIRS ou MODS, com hipotensão não responsiva tiveram alto índice de letalidade.  

A maioria dos autores refere a apresentação destas complicações como fator-chave de 

prognóstico desfavorável (3,12, 38). 

 

1.2.9.11. Babesiose cerebral 

 

É rara e de mau prognóstico, sendo causada 

por dano consequente a necrose, edema e hemorragia 

microvascular. Estas lesões são produzidas pelo 

sequestro dos eritrócitos parasitados no leito dos 

capilares do encéfalo. A progressão é hiperaguda, 

pode aparecer um quadro de tetraplegia em horas. Os 

sinais clínicos neurológicos que aparecem são uma 

combinação de incoordenação motora, paresia dos 

membros posteriores, tremores musculares, 

nistagmos, anisocoria, perda de consciência 

intermitente, convulsões, estupor, coma, 

agressividade, movimentos de pedalagem e 

vocalização (38, 41).  

Esta complicação está frequentemente 

associada a elevada letalidade, e a realização da 

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

congestão e hemorragia. Também é possível a observação do sequestro de eritrócitos 

parasitados no leito dos capilares sanguíneos do encéfalo ao microscópio ótico (39). 

 

1.2.10. Diagnóstico 

 

O diagnóstico de babesiose deve começar com uma história clínica recolhida com 

atenção aos detalhes, de forma organizada e meticulosa. Tem de incluir o registo das 

manifestações clínicas apresentadas, sejam estas inespecíficas ou mais indicativas de 

processo hemolítico, histórico de desparasitações, realização de viagem para uma área 

Figura 9 – Áreas de necrose focal 

(A) e congestão generalizada (B) 

em babesiose cerebral (39). 

A 

B 
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endémica, exposição à picada das carraças nas áreas endémicas, transfusão de sangue 

recente e histórico de esplenectomia (12, 20).   

A análise laboratorial do hemograma e perfil bioquímico é essencial, assim como 

as alterações apreciáveis nas análises de urina tipo II e no estudo ecográfico. O 

diagnóstico deve incluir o exame de esfregaço de sangue, bem como a avaliação 

sorológica com testes de anticorpos indiretos (imunofluorescência indireta – IFI) e, se for 

possível, confirmação molecular por PCR (20). 

 

1.2.11. Anamnese 

 

A suspeita clínica de babesiose deve ser abordada quando um cão apresenta na 

consulta qualquer um dos sinais clínicos, tanto aqueles inespecíficos como aqueles que 

orientam a descoberta de anemia ou trombocitopenia e os mais específicos de lesão 

hepática ou renal. Uma história de exposição a carraças ou voltar de uma viagem a uma 

área endémica, deve levar a uma investigação específica para a babesiose. Em climas 

temperados, há um aumento da incidência durante os meses de primavera e verão, quando 

os vetores estão mais ativos e abundantes, e uma diminuição no outono e inverno. Em 

climas tropicais e subtropicais, a incidência da doença permanece inalterada ao longo do 

ano (12). 

 

1.2.12. Sinais clínicos 

 

As manifestações clínicas da 

babesiose canina permitem ao clínico 

a suspeita desta doença parasitária 

transmitida por vetores. Mas além dos 

sinais inespecíficos como prostração, 

letargia, hiporexia ou anorexia, 

aparecem outros sinais como vómitos, 

pigmenturia, mucosas pálidas ou 

ictéricas, febre e linfadenomegalia. Se 

existe trombocitopenia é possível a 

apresentação de petéquias ou 

equimoses (3). 

Figura 10 – Icterícia marcada na mucosa oral e 

gengival 
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1.2.13. Exames complementares 

 

A deteção das alterações juntamente com a avaliação dos exames laboratoriais 

sanguíneos e com uma correta anamnese deve auxiliar na escolha dos exames 

complementares mais adequados para o diagnóstico da babesiose canina. Nesta doença, 

os exames complementares que mais informação nos fornecem são a avaliação do 

esfregaço sanguíneo periférico, a análise de urina e o estudo ecográfico.  

 

1.2.13.1. Hemograma 

 

O quadro hematológico típico da babesiose canina é de anemia regenerativa, 

níveis normais de proteínas plasmáticas, trombocitopenia moderada a grave e alterações 

leucocitárias variáveis. No entanto, alguns cães com babesiose aguda podem ter uma 

anemia pré-regenerativa, e em alguns casos crónicos a contagem de eritrócitos pode ser 

normal, embora o exame microscópico geralmente revele características regenerativas 

leves. Auto-aglutinação e esferocitose podem estar presentes, e um resultado positivo no 

teste de Coombs é um dado frequente em muitos casos de babesiose. A trombocitopenia 

moderada é um dado relativamente frequente. Embora as alterações nos fatores de 

coagulação tenham sido reportadas, a coagulopatia evidente na babesiose canina não é 

frequente, sendo encontrada se houver complicações graves ou coinfecção com outros 

agentes patogénicos, como Ehrlichia spp. (12). 

Após infeção, ocorre geralmente uma anemia normocítica e normocrómica ligeira 

e moderadamente regenerativa devido à hemólise. A hemoconcentração indica um 

prognóstico desfavorável em cães com hematócrito elevado, ou dentro da faixa de 

referência, mas inadequado para o grau de hemólise, que pode ter elevada letalidade. A 

contagem de neutrófilos é geralmente normal a diminuída, embora os desvios à esquerda 

sejam relativamente frequentes. A trombocitopenia é um dado consistente, sendo 

geralmente grave na fase aguda da infeção. A contagem de plaquetas aumenta após uma 

semana da terapia (38). 

É de valor diagnóstico a presença de anemia regenerativa, hemolítica e incluindo 

anisocitose marcada, policromasia, reticulocitose e normoblastemia. A medula óssea leva 

cerca de 3 a 5 dias para responder a uma lise aguda dos eritrócitos e, portanto, em casos 

agudos pode aparecer uma anemia não regenerativa (3). 
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A trombocitopenia é característica da doença e é frequentemente marcada, mas é 

muito raro ver petéquias ou epistaxis, exceto em casos com infeções concomitantes de 

Ehrlichia spp. A fisiopatologia da trombocitopenia é explicada por sequestro ou consumo 

(35).  

Outras alterações podem apresentar-se frequentemente, como leucopenia por 

neutropenia. Em relação à série branca, diz-se de escasso valor clínico e prognóstico (3, 

42). 

1.2.13.2. Perfis de coagulação 

 

As coagulopatias, alterações na hemostasia primária e secundária, foram descritas 

nas infeções por B. canis. Estudos apontam para o facto de os complexos de trombina-

antitrombina (TAT-III) serem significativamente mais altos e a atividade de antitrombina 

(AT-III) significativamente menor nos cães infetados por B. canis do que nos cães de 

controlo (38). 

Os cães infetados apresentavam contagem média de plaquetas significativamente 

menor, concentrações de fibrinogénio maior, mais elevado valor do D-dímero, tempo 

prolongado de tromboplastina parcial ativada, o aPTT (“Activated Partial Tromboplastin 

Time”) e valores de lise do tromboelastograma, consistentes com coágulos mais 

resistentes à lise, quando comparados com controlos saudáveis. Concentrações 

aumentadas de molécula de adesão intercelular e fibrinogénio e concentração diminuída 

de FVW (Fator de von Willebrand) foram encontradas em cães nos estádios agudos da 

infeção por B. canis. O mecanismo da disfunção hemostática observada na babesiose 

canina parece ser resultado de disfunção endotelial a consequência de as células 

vermelhas do sangue sequestrarem o parasita (38). 

 

1.2.13.3. Bioquímica sérica 

 

Existem variados marcadores que podem ser úteis para identificar a gravidade da 

doença e avaliar o prognóstico segundo as lesões nos diferentes órgãos nos casos de 

babesiose. 

  A bioquímica sérica em cães com babesiose é geralmente inespecífica com 

aumentos ligeiros a moderados nas concentrações de alanina aminotransferase (ALT), 

aspartato aminotransferase (AST), fosfatase alcalina (ALP) e bilirrubina. A azotemia é 

frequentemente observada e pode ter origem pré-renal ou renal (12). 
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Aqueles animais que sofrem elevações consideráveis dos parâmetros bioquímicos 

têm alta probabilidade de apresentar lesões hepáticas, mas, nos casos em que esses 

parâmetros sejam normais, não pode ser descartada a presença de lesão hepática (42). 

Outras alterações frequentes são hipocalemia, hiponatremia, hipercloremia, 

hiperlactemia, hiperfosfatemia, hipertriglicemia, hipoglicemia e azotemia renal ou pré-

renal (3). 

Algumas dessas alterações, como a presença de hipoglicemia (<59,4 mg / dL) à 

admissão, hiperlactatemia persistente (> 22,5 mg / dL) e azotemia (níveis elevados de 

creatinina sérica), foram correlacionadas com pior prognóstico e aumento da letalidade 

(12). 

 

1.2.13.4. Valores ácido-base 

 

Desequilíbrios metabólicos e respiratórios-ácido metabólicos mistos ocorrem na 

babesiose canina; o pH arterial pode variar de acidemia grave a alcalemia, e pode haver 

hipocapnia com pressões parciais de CO2 <10 mmHg. Pode desenvolver-se alcalose, 

hipoalbuminemia, acidose metabólica e alcalose respiratória (38). 

 

1.2.13.5. Parâmetros renais 

 

Níveis elevados de ureia sérica são frequentes em cães com babesiose e essa 

elevação é frequentemente desproporcional ao aumento da creatinina. Isso deve-se 

provavelmente ao aumento do catabolismo proteico e produção de ureia resultante nos 

casos de hemorragia gastrointestinal ou catabolismo proteico devido à doença 

inflamatória febril. Na babesiose complicada, os níveis séricos de ureia e creatinina 

podem encontrar-se proporcionalmente aumentados, indicando diminuição da perfusão 

renal, como resultado da diminuição da pressão arterial, diminuição da função miocárdica 

e/ ou hipovolemia. Embora a atividade das enzimas renais gama-glutamil-transferase 

(GGT) e fosfatase alcalina (ALP) sejam um indicador precoce e persistente do dano 

tubular renal, na babesiose canina as alterações parecem ser variáveis, limitando assim a 

sua utilidade como testes diagnósticos (38). 
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1.2.13.6. Marcadores hepáticos 

 

A icterícia é relatada em estágios avançados da doença, com valores de bilirrubina 

acima de 170 μmol/L, correlacionando-se positivamente com a mortalidade. Altas 

atividades de alanina aminotransferase (ALT) estão associadas a um alto risco de 

mortalidade nos casos de babesiose canina. Em relação aos valores de bilirrubina total, a 

bibliografia refere a apenas a existência de diferenças significativas entre os pacientes 

com babesiose complicada e leve sem complicações. Os níveis séricos de bilirrubina são 

muito altos em cães afetados por babesiose com anemia grave (38, 42). 

 

1.2.13.7. Hipoglicemia e hiperlactemia  

 

A hipoglicemia é uma complicação frequente da babesiose canina e está associada 

a colapso, anemia grave, idade (<6 meses) e icterícia. A redução da sobrevida foi 

associada a hipoglicemia (<59,4 mg / dL) e hiperlactatemia na altura da receção do 

paciente. Sinais relacionados com o sistema nervoso central (SNC) resultantes de baixos 

níveis de glicose podem ter sido previamente diagnosticados erroneamente como 

babesiose cerebral. O lactato foi estabelecido como um indicador do prognóstico em que 

o lactato médio em não sobreviventes (145 mg / dL) foi significativamente maior do que 

em sobreviventes (13,8 mg / dL). A hiperlactatemia pré-tratamento (> 45 mg / dL) e as 

concentrações subsequentes de lactato em série que não retornaram ao intervalo de 

referência normal (persistentemente> 40 mg / dL) indicaram um mau prognóstico (38). 

 

1.2.13.8. Citoquinas  

 

Na babesiose canina há uma associação entre a concentração de TNF, a gravidade 

clínica e a parasitemia. O TNF intervém na produção de outras substâncias como NO ou 

RLO e pode mediar a interação entre os eritrócitos parasitados e o sangue e a parede do 

vaso. Os metabólitos de azoto, nitrato e nitrito, coletivamente denominados 

intermediários reativos de nitrogénio, são um dos mediadores da MODS, que aparece nos 

casos de babesiose canina complicada, uma sequela da SIRS (38). 

Algumas destas citoquinas atuam como mediadores críticos da patogenicidade da 

babesiose, incluindo as já mencionadas IL-8 e MPC-1 (33). 
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1.2.13.9. Alterações hemodinâmicas e cardiovasculares 

 

Em cães com babesiose, os aumentos no NT-proBNP (a porção N-terminal da pró-

hormona do peptídeo natriurético do tipo B; usado como marcador sanguíneo para 

diagnóstico de insuficiência cardíaca) foram proporcionais à gravidade da doença. Isso 

implica que os cães com babesiose tenham uma função cardíaca reduzida e que a 

disfunção se torna mais severa à medida que a gravidade da doença aumenta. O marcador 

sensível para lesão miocárdica, troponina I cardíaca (cTnI), também demonstrou aumento 

na babesiose e a magnitude da elevação parece ser diretamente proporcional à gravidade 

da doença (38). 

Cães que morreram após a infeção de babesiose canina com evidência histológica 

de lesões miocárdicas mostraram concentrações mais elevadas de cTnI do que cães que 

sobreviveram. Assim, os cTns e o NT-proBNP parecem ser marcadores sensíveis de lesão 

miocárdica na babesiose e também podem ser úteis na avaliação da gravidade da 

disfunção miocárdica (38). 

 

1.2.13.10. Esfregaço sanguíneo 

 

Quando a apresentação clínica é sugestiva de babesiose, o exame microscópico 

continua a ser o teste de diagnóstico mais simples e acessível para a maioria dos 

veterinários. Na babesiose aguda, a microscopia é razoavelmente sensível para permitir a 

deteção de piroplasmas parasitas intraeritrocitários em esfregaços sanguíneos corados por 

Giemsa ou Wright, desde que os esfregaços sanguíneos estejam bem preparados e 

adequadamente corados. Os parasitas devem ser diferenciados de artefactos e detritos de 

células ou manchas e podem aparecer numa variedade de formas morfológicas atípicas 

influenciadas pela técnica de esfregaço de sangue e preparação das lâminas. Para evitar 

falsos positivos, a correta extensão da gota sanguínea, como se representa na Figura 13 é 

de vital importância (11,12). 

O diagnóstico da babesiose aguda pode confirmar-se com uma sensibilidade muito 

alta mediante esta técnica. Os merozoítos de B. canis, grandes ou pequenos em tamanho, 

são observados dentro dos eritrócitos, individualmente ou formando pares, como se 

observa na Figura 14. Preferencialmente utiliza-se sangue periférico dos capilares do 

lobo da orelha ou ponta da cauda que incluem muitas células parasitadas e permitem um 

diagnóstico rápido da doença em fase aguda e, portanto, no início (8). 
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Figura 10 - Adequada extensão de glóbulos vermelhos no esfregaço (43) 

 

 

Figura 11 - Babesia spp. ao M.O. e ampliação da mesma imagem (x400) 

 

A observação do esfregaço sanguíneo periférico é, portanto, a técnica mais 

utilizada e de maior valor diagnóstico na maioria dos caos clínicos de babesiose. Seja 

com a coloração de Wright ou Giemsa, o microrganismo aparece como um anel 

escurecido, piriforme basofílico (com um citoplasma azul claro). A morfologia pode ser 

variável, desde anéis simples até piroplasmas em duplicado, e mais raramente podem 

aparecer em forma de cruz de Malta (noutras espécies de Babesia). A duração da 

parasitemia detetável por esta técnica varia entre 3 a 12 semanas. Em geral, a análise de 

esfregaços de sangue é um processo bastante subjetivo que, consequentemente, depende 

da experiência do observador e do tempo investido na avaliação do esfregaço (9). 
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A observação de esfregaços sanguíneos ao microscópio permite também a 

identificação de AHIM. Os esferócitos, quando presentes em grande número, são 

fortemente sugestivos de AHIM. A observação macro ou microscópica de auto-

aglutinação é outro dos métodos possíveis de deteção de AHIM. Testes de auto-

aglutinação positivos são altamente sugestivos de AHIM, mas pode aparecer AHIM sem 

auto-aglutinação. Ao microscópio observam-se filas de eritrócitos e macroscopicamente 

observam-se agregados granulares no sangue. A adição de duas ou três gotas de solução 

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

auto-aglutinação com o "fenómeno de Rouleux” (Figura 15). Se o aspeto granular se 

mantiver, estamos perante auto-aglutinação, caso contrário, trata-se de “fenómeno de 

Rouleux” (25). 

 

 

Figura 12 - Diferença ao M.O. entre fenómeno de “Roleaux” (A) e “auto-aglutinação (B)(43) 

 

O fenómeno do empilhamento eritrocitário é uma propriedade normal dessas 

células, pode ser observado "in vivo", em vários capilares, e pode ser estudado in vitro 

por meio do exame microscópico de uma gota de sangue. O empilhamento intensificado 

é fundamentalmente uma consequência de mudanças qualitativas e efeitos quantitativos 

das proteínas plasmáticas (aumento de fibrinogênio e globulinas, e do rácio albumina/ 

globulina) (44). 

 

1.2.13.11. Análise de urina tipo II 

 

A alteração mais frequente é a pigmenturia, caracterizada como bilirrubinúria nas 

análises. Outras alterações como proteinúria, rácios de creatinina sanguínea elevada, 

A B 



29 

 

hipoalbuminemia e hipercolesterolemia nos cães afetados levam a sugerir que a lesão 

glomerular está presente e que existe insuficiência renal como complicação associada (19). 

As análises de urina apresentam tipicamente hiperestenúria, azotemia, 

bilirrubinúria, hemoglobinúria e proteinuria, e permitem a observação de cilindros 

granulares e células do epitélio tubular (24). 

 

1.2.13.12. Imagiologia 

 

A ecografia abdominal permite avaliar as lesões produzidas pela babesiose a nível 

esplénico, hepático e renal, observando-se maior número de alterações nos pacientes com 

babesiose complicada. As lesões mais frequentemente observadas são ao nível esplénico 

e hepático, e também distensão da vesícula biliar em alguns casos. É usual a observação 

de ascite, esplenomegalia e hepato-esplenomegalia. Estudos atribuem a hepatomegalia à 

alteração do sistema monocitofágico que pode causar um aumento considerável do 

tamanho do fígado, juntamente com esplenomegalia e/ ou linfadenopatia (42, 45). 

Outras alterações morfológicas no baço podem ser identificadas por ressonância 

magnética ou tomografia computorizada em casos graves, que permitem avaliar em 

profundidade as lesões produzidas a nível esplénico, hepático e renal, observando-se 

maior número de lesões nos pacientes com babesiose complicada. As lesões mais 

frequentes são novamente as alterações esplénicas (20, 42). 

 

1.2.13.13. Diagnóstico serológico 

 

Até ao momento, os testes colorimétricos baseados em ensaios de imunoabsorção 

(ELISA) para diagnóstico clínico da babesiose não estão disponíveis, como para 

ehrliquiose canina e anaplasmose, por exemplo, mas podem ser desenvolvidos para uso 

comercial no futuro (12).  

O teste disponível em Portugal, para doenças transmitidas por vetores é o SNAP-

4DX® da IDEXX comumente conhecido como “SNAP-4”. Utiliza a tecnologia de 

imunocromatografia rápida ou imunomigração rápida. Estes testes contam com elevada 

especificidade e sensibilidade conseguida pelas fases de lavagem e de amplificação da 

reação para a deteção de Anaplasma phagocytophilum, Anaplasma platys, Dirofilaria 

immitis, Borrelia burgdorferi e Ehrlichia canis. 
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O diagnóstico pelo estudo da seroconversão não é utilizado na prática clínica 

diária. Existe uma janela de 3-4 semanas, nas quais o animal é seronegativo até se 

desenvolver a imunidade. Neste tempo produz-se a seroconversão, apesar de já estar a 

decorrer a infeção. Seria necessário titular anticorpos nesta fase e recolher outra amostra 

passadas 3 semanas. Passado esse tempo, um título intermédio ou alto, diagnosticaria a 

doença. Esta forma de diagnóstico é lenta e pouco exequível na prática clínica, sendo uma 

das técnicas diagnósticas menos utilizadas (11). 

Os anticorpos específicos podem ser detetados apenas 2 semanas após a infeção 

primária e, portanto, as infeções agudas podem passar despercebidas. Nas áreas 

endémicas, a seropositividade não é sinónimo de doença e pode ocorrer num número 

muito grande de cães que estiveram em contato com o parasita, mas que não se encontram 

clinicamente doentes (11). 

Após o início do tratamento, em geral, os títulos de anticorpos decrescem 

gradualmente nos seguintes 160 dias. Estes títulos mantêm-se elevados nos casos de 

infeções persistentes, e demonstrou-se a sua presença em níveis normais em animais após 

o tratamento. Nestes casos, com suspeita de doença persistente ou de uma reinfeção, o 

método de diagnóstico mais adequado é a PCR (3). 

Os estudos continuam neste âmbito e recentemente, um novo antigénio (BgP22) 

revelou boa discriminação entre B. gibsoni e B. canis, parecendo ser útil na deteção de 

infeções crónicas por B. gibsoni (12). 

 

1.2.13.14. Diagnóstico molecular 

 

Embora os casos clinicamente aparentes sejam geralmente diagnosticados, os 

pacientes com infeção leve permanecem geralmente não diagnosticados e, portanto, não 

tratados. A deteção desses casos crónicos, usualmente subclínicos, de babesiose requer 

técnicas mais sensíveis do que as descritas até agora. Com a evolução de técnicas 

baseadas na PCR mais sensíveis, tornou-se possível o diagnóstico molecular e a 

monitorização dos casos de infeções em cachorros (20). 

Está provado que a sensibilidade da PCR é superior à do esfregaço de sangue, 

especialmente em cães com infeção crónica, mas não exclui completamente os falsos 

negativos. A identificação da espécie de Babesia spp. envolvida é importante para o 

planeamento da terapia e para o prognóstico (8). 
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A deteção visual de piroplasmas confirma o diagnóstico e é suficiente para 

garantir tratamento específico na maioria dos casos, mas a espécie (ou genótipo) do 

organismo não pode ser determinada apenas pela morfologia. Isso requer PCR e análise 

de sequência genómica. Em contraste, a deteção de babesiose crónica e subclínica em 

cães portadores requer ferramentas moleculares, pois a sensibilidade da microscopia 

nesses casos é muito baixa. Se a babesiose for confirmada, deve-se considerar a 

possibilidade de infeção concomitante com outros agentes patogénicos transmitidos por 

vetores, incluindo Ehrlichia spp., Anaplasma spp., Bartonella spp., Rickettsia spp. e 

Leishmania spp. e testar apropriadamente (12). 

A PCR veio para revolucionar o diagnóstico de organismos infeciosos e 

parasitários, especialmente aqueles que são pequenos demais para serem visualizados 

prontamente ou que estão presentes em números tão baixos que estão além dos limites de 

deteção dos métodos convencionais, como é o caso dos piroplasmas. Tendo alta 

sensibilidade, resultados de PCR negativos podem resultar em "falsos negativos" nos 

casos de babesiose crónica e é importante reconhecer essa limitação ao rastrear potenciais 

portadores e outros cães subclinicamente infetados como dadores de sangue (12).  

Embora a PCR tenha a sensibilidade e especificidade da deteção de parasitas 

bastante elevada e seja adequada para estudos epidemiológicos e filogenéticos, o acesso 

a técnicas moleculares para diagnóstico clínico de rotina de babesiose ainda está restrito 

a relativamente poucos laboratórios (11).  

O valor relativamente elevado da realização deste tipo de exames é um fator a 

considerar dentro do diagnóstico da babesiose. Esta situação pode levar aos proprietários 

dos doentes a rejeitar a realização do estudo (3). 

Outro inconveniente observado é o “incómodo relativo” que supõe o envio das 

amostras em ocasiões para um laboratório estrangeiro, pelo sistema de correios e os 

trâmites necessários para o pagamento da transferência internacional que é necessária 

para a realização dos testes. 

 

1.2.13.15. Eletrocardiograma 

 

  Uma variedade de arritmias foi relatada em cães com babesiose, incluindo 

bloqueio sinoauricular, paragem sinusal, bloqueio atrioventricular de primeiro e segundo 

grau, despolarizações prematuras ventriculares e taquicardia ventricular. Outras 

alterações no eletrocardiograma (ECG) incluem ondas R de baixa amplitude, intervalo 



32 

 

QRS prolongado, desvio do segmento ST, ondas T grandes e entalhe da onda R. Embora 

bradicardia e um ritmo irregular pareçam ser um mau indicador prognóstico, em geral, as 

anormalidades no ECG não parecem estar relacionadas com a gravidade da doença ou 

alterações patológicas e, portanto, o valor clínico da monitorização de ECG de rotina na 

babesiose canina parece limitado. A única exceção a isso é quando se observam 

despolarizações ventriculares e/ou taquicardia ventricular. Estas parecem estar associadas 

a concentrações elevadas de cTnI (troponina cardíaca 1, um marcador geralmente muito 

específico de lesão cardíaca por destruição das células miocárdicas) e, embora 

aparentemente específicas para danos no miocárdio, nem sempre são vistas com tal. O 

entalhe da onda R, embora possa ser indicativo de enfarte do miocárdio, na babesiose 

parece ser um achado inconsistente mais frequentemente observado em cães com AHIM 

secundária (38, 42). 

 

1.2.14. Tratamento 

 

O tratamento da babesiose canina consiste em três componentes: tratamento para 

eliminar o parasita, transfusões de sangue para tratamento da anemia, se for grave, e 

cuidados de suporte para as complicações e desequilíbrios metabólicos (35). 

A terapia deve ser iniciada imediatamente após a confirmação do diagnóstico de 

babesiose. O dipropionato de imidocarb e, em alguns países, a fenamidina, são os 

fármacos mais frequentemente usados para o tratamento da infeção por B. canis. Na 

maioria dos casos, o tratamento é eficaz, no entanto, em áreas endémicas, os cães não 

desenvolvem imunidade suficiente para lidar com reinfeções. Em aqueles casos mais 

graves, é altamente recomendável administrar terapia de suporte, como reidratação, 

antieméticos, corticoterapia e transfusões de sangue, se foram necessárias (8). 

Como tratamento preventivo a profilaxia é recomendada para todos os cães que 

permanecem por pouco tempo em áreas endémicas. Isto é especialmente importante nos 

indivíduos esplenectomizados ou imunocomprometidos. Acima de tudo, o mais 

importante e efetivo método de prevenir a doença baseia-se no uso de desparasitantes 

externos, administrados externamente ou per os, e será aprofundado no capítulo seguinte 

que tratará da profilaxia (8).  
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1.2.14.1. Dipropionato de imidocarb 

 

O princípio ativo de eleição utilizado consiste em dipropionato de imidocarb 

comercializado como Imizol® com ligeiras considerações na dosagem dependendo dos 

distintos autores. São utilizados com frequência 6,6 mg/kg, por via intramuscular (IM), 

SID, sendo que a administração instituída deve ser repetida 14-15 dias depois. Em casos 

particularmente graves ou de coinfecção com outros agentes transmitidos pelo mesmo 

vetor, acompanhado de doxiciclina 10 mg/kg/dia durante 28 dias (3, 38, 46). 

As diferentes posologias do dipropionato de imidocarb recomendadas para cães 

no Plumb's Veterinary Drug Handbook para o tratamento da babesiose são três, sendo a 

opção a) a utilizada com maior consenso na bibliografia (46):   

a) 6,6 mg / kg, IM ou SC; Repetir a dose em 14 dias.  

b)7,5 mg / kg, IM ou SC, toma única.  

c) Uma dose única de 6 mg/kg e, no dia seguinte, uma dose de redução  

para 3,5 mg/kg também demonstrou eficácia.  

 O imidocarb pertence às diamidinas, que interferem no metabolismo do DNA do 

protozoário, tanto ao nível do núcleo do parasita como do cinetoplasto. Nesse sentido, 

aparentemente, o imidocarb atuaria diretamente sobre o parasita, causando uma alteração 

no número e tamanho dos núcleos e na morfologia (vacuolização) do citoplasma (47).  

 O imidocarb interfere com a produção e/ou utilização de poliaminas e na 

prevenção da absorção de inositol para dentro do eritrócito parasitado (48).   

 Embora o mecanismo exato de ação seja desconhecido, foi demonstrado que sua 

incorporação no núcleo do parasita é muito rápida. Este é paralisado em poucas horas, o 

que permite que ele seja atacado pelos sistemas orgânicos de defesa. Inibe drasticamente 

o metabolismo energético do parasita. A atividade antiparasitária do imidocarb também 

pode estar relacionada com interferência da glicólise aeróbica e da síntese de DNA no 

parasita, produzindo uma hipoglicemia no hospedeiro. Como muitos outros parasitas, 

como os tripanossomas, as babesias dependem da glicose do hospedeiro para a glicólise 

aeróbica. Na inibição da síntese de ácidos nucleicos pelo protozoário; a síntese de purinas 

e pirimidinas é bloqueada, o que produz uma degeneração estrutural do parasita 

intraeritrocítico. O imidocarb demonstrou, ao contrário de outros carbanilidas e 

diamidinas, ser o único princípio ativo neste grupo a possuir propriedades profiláticas e 

preventivas contra Babesia spp. (47). 
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 O imidocarb é metabolizado e eliminado lentamente após injeção intramuscular 

(IM). Persiste por períodos prolongados no plasma e nos tecidos e é excretado 

gradualmente. É concentrado nos rins de onde é reabsorvido na sua forma não degradada 

e é metabolizado no fígado. Em cães que receberam bolus intravenoso, a semivida do 

dipropionato de imidocarb no plasma foi de 207 minutos e 80% foi eliminado em 8 horas. 

Protege os cães de re-infecções por até 5 semanas (48). 

 Os resíduos foram encontrados principalmente no fígado e em menor 

percentagem nos rins. O imidocarb parece ser eliminado pela urina e fezes (48). 

 A sobredosagem pode resultar em toxicidade aguda. Cães que receberam uma 

dose de 9,9 mg / kg (1,5 vezes a dose estabelecida) apresentaram lesões no fígado 

(aumento ligeiro das enzimas), dor e tumefação na pele no local de injeção e vómito. 

Sobredoses ou toxicidade crónica podem apresentar-se com sinais colinérgicos (vómitos, 

fraqueza, letargia e salivação) ou alterações adversas na função do fígado, rins, pulmões 

ou intestino. O tratamento com atropina pode ser útil no tratamento dos sinais colinérgicos 

associados ao imidocarb (46). 

 Não se recomenda o uso deste produto simultaneamente com outros fármacos 

que tal, como o imidocarb, inibam a colinesterase, (e.g., piridostigmina) assim como 

alguns anti-helmínticos ou inseticidas organofosforados, pois potenciaria os efeitos 

inibidores da colinesterase (47). 

 Os efeitos colaterais frequentemente observados são dor durante a injeção e 

sinais colinérgicos variados, como produção de saliva em grandes quantidades, muco 

nasal e pequenos episódios de vómito. Outros efeitos observados com menor frequência 

são ansiedade e diarreia (47).  

 A maioria dos autores refere os mesmos efeitos adversos: dor no local da 

administração e sinais colinérgicos moderados (salivação, corrimento nasal e breves 

episódios de vómitos. Menos frequentemente pode ser observada respiração ofegante, 

diarreia, inflamação no local da injeção (raramente ulceração) e comportamento inquieto. 

Com pouca frequência, ocorre necrose tubular renal ou hepática grave. Uma correta 

avaliação de riscos e benefícios deve ser considerada antes de tratar cães com disfunção 

pulmonar, hepática ou renal. Quando utilizado numa dose acima da padronizada pode 

ocorrer necrose hepática. De forma a combater os efeitos colinérgicos pode-se administrar 

atropina 0,04 mg/kg ou 0,05 mg/kg 20 minutos antes da administração do dipropionato 

de imidocarb (12, 38, 46).  

 As injeções IM podem causar um aumento significativo da creatina quinase (46). 



35 

 

O imidocarb é também é utilizado no tratamento da parasitemia em gatos causada 

pelos organismos Mycoplasma haemofelis e Mycoplasma haemominutum. Também tem 

sido usado para tratar infeções por Cytauxzoon felis em gatos e infeções por Ehrlichia 

spp. em cães e gatos (49). 

 

1.2.14.2. Terapias de suporte 

 

O tratamento de suporte consiste em fluidoterapia, com suporte de glucose e iões 

se for preciso, antieméticos e proteção gástrica, e finalmente, transfusões sanguíneas que 

podem ser requeridas nos casos mais graves de anemia, seja pelo estado de choque que 

sofrem alguns pacientes quando dão entrada no hospital ou pelo desenvolvimento de 

complicações posteriores. Um bom suporte de enfermagem (incluindo calor e nutrição) 

também deve ser fornecido. Além disso, as infestações por carraças devem ser tratadas 

imediatamente após a entrada no hospital com um agente parasiticida de ação rápida (e.g., 

fipronil) e as carraças individuais detetadas removidas e destruídas (12). 

 

1.2.15. Profilaxia 

 

As medidas que devem ser tomadas para proteger os cães, livrar o meio ambiente 

de vetores e prevenir a infeção por Babesia spp. são várias - um correto maneio dos cães 

ajuda na totalidade da saúde do animal, alimentação adequada, o fornecimento de água 

fresca e renovada, a atenção as necessidades de exercício físico e socialização do cão, 

assim como a higiene básica, são pilares nos cuidados dos animais de estimação e 

contribuem para um correto estado de saúde que será essencial na prevenção de 

aparecimento qualquer doença. 

Para evitar a infestação do cão pelas carraças é conveniente evitar os locais 

naturais partilhados com gado ou fauna salvagem (situação incontrolável em cães de gado 

ou de caça). Na ideia de localizar e retirar as carraças é necessária a escovagem frequente, 

até mesmo de rotina, em animais que se encontrem mais expostos às infestações. 

Os casos de transmissão não vetorial podem evitar-se com prevenções básicas 

como por exemplo em aquelas regiões onde a transmissão está ligada a raças de cães 

utilizados na luta, os animais que sofram mordeduras por outros devem ser examinados 

pelo médico veterinário na pesquisa de formas de Babesia spp. Além disso, os lotes de 
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sangue para transfusão também devem ser testados por PCR para piroplasmas em 

qualquer área (26). 

A imunidade resultante de infeções repetidas não é completa e pode ser 

adversamente afetada pela administração da terapêutica. A profilaxia é recomendada para 

todos os cães que permanecem em áreas endémicas. Isto é especialmente importante nos 

indivíduos esplenectomizados ou imunocomprometidos ou em cães com história prévia 

de infeção por Babesia spp. A quimioprofilaxia também é uma boa alternativa quando o 

controlo de carraças ou a vacinação estão contraindicados ou nos países onde as vacinas 

não estão disponíveis. A quimioprofilaxia pode ser administrada algumas horas antes de 

entrar na área endémica. A dose de Imizol® utilizada para a profilaxia da babesiose 

canina é 0,5 mL/10 kg. (8, 47). 

 

1.2.15.1. Desparasitação 

 

Para além dos cuidados básicos de maneio, existem diferentes métodos 

desparasitantes no mercado para controlar vetores, seja através da aplicação de 

desparasitantes de aplicação localizada como “spot-on” (soluções para unção puntiforme) 

e coleiras, ou desparasitantes orais com efeito sistémico. A escolha dos diferentes 

métodos de controlo dos parasitas tem de se adaptar ao risco que corre o animal em 

contrair a infeção, bem como a situações etológicas e de maneio. Todos os diferentes 

métodos têm amplas vantagens e algumas desvantagens que se têm de adaptar às 

idiossincrasias de cada paciente. Como desvantagens principais foram referidas pelos 

detentores e observadas na consulta as seguintes:  

 • A necessidade de serem colocadas com maior frequência (spot-on).  

 • A dificuldade na administração de comprimidos a alguns cães.  

 • As coleiras podem não ser a melhor opção em animais que passem muito tempo 

sem vigilância e se os animais forem ativos ou brincalhões.  

 • O preço de alguns desparasitantes pode desmotivar aos detentores de 

realizarem os tratamentos com a frequência necessária. 

No mercado português os principais métodos são os desparasitantes tópicos como 

“spot-on”, sprays, coleiras ou desparasitantes orais com efeito sistémico. Todas as 

informações obtidas dos princípios ativos utilizados como desparasitantes foram 

recolhidas das páginas “web” oficiais do laboratório comercializador ou da informação 

europeia da bula do fármaco, e aparecem detalhadas na bibliografia. 
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A. Advantix® Spot-on (50) 

 

O princípio ativo é a permetrina, pertencente à classe dos inseticidas e acaricidas 

piretróides do tipo I. Tem uma eficácia acaricida e repelente persistente contra infestações 

por carraças (R. sanguineus e I.  ricinus durante 4 semanas, e D. reticulatus durante 3 

semanas). As carraças já presentes no cão podem não ser mortas nos 2 dias após o 

tratamento, permanecendo eventualmente fixas e visíveis. Assim, é recomendada a 

remoção das carraças presentes no cão no momento do tratamento, de modo a prevenir 

que estas se fixem e se alimentem de sangue.   

Os piretróides interagem com os canais de sódio voltagem-dependentes dos 

vertebrados e dos invertebrados. Os piretróides são igualmente designados por 

“bloqueadores dos canais abertos”, interferindo com os canais de sódio ao retardarem as 

suas propriedades, quer de ativação quer de inativação. Isto conduz à hiperexcitabilidade 

e morte do parasita. Na associação de ambos os princípios ativos foi demonstrado, em 

ensaios laboratoriais, que o imidaclopride atua como um ativador dos gânglios nervosos 

nos artrópodes e por conseguinte aumenta a eficácia da permetrina, proporcionando uma 

maior atividade repelente por parte do piretróide que impede a fixação/picada e 

consequente alimentação contra carraças, mosquitos e flebótomos, prevenindo, portanto, 

a ingestão de sangue pelos parasitas repelidos e reduzindo assim o risco de doenças 

caninas de transmissão vetorial (CVBD) (e.g. borreliose, riquetsiose, ehrliquiose e 

leishmaniose). Contudo, é possível ocorrer a fixação de uma de carraça ou uma picada 

isolada por flebótomos ou mosquitos. Assim, se as condições forem favoráveis, a 

transmissão de agentes patogénicos por estes parasitas não pode ser completamente 

excluída. 

 

B. Frontline® Spot-on, spray (51) 

 

O princípio ativo é o fipronil, inseticida e acaricida pertencente à família dos 

fenilpirazois. Atua, interagindo com os canais de cloro-ligantes, em especial os 

terminados pelo neurotransmissor ácido gama-aminobutírico (GABA), bloqueando, deste 

modo, a transferência pré e pós-sináptica dos iões cloro, através da membrana celular. 

Isto resulta na atividade descontrolada do sistema nervoso central e morte dos insetos ou 

acarinos. O fipronil mata carraças (Dermacentor variabilis, R. sanguineus, Ixodes 

scapularis, I. ricinus, Haemaphysalis ampanulata, Haemaphysalis flava, H. longicornis) 
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dentro de 48 horas pós-exposição. O produto tem uma eficácia acaricida persistente até 4 

semanas contra carraças na versão “spot-on”, menor que a do “Frontline® spray”, 

igualmente indicado na eliminação de carraças (géneros Rhipicephalus, Dermacentor e 

Ixodes) que tem uma eficácia carracicida persistente contra novas infestações, até 5 

semanas em cães e até 3 semanas em gatos (w.7). O fipronil é geralmente utilizada a versão 

em “spray” naqueles animais ainda cachorros com ectoparasitoses graves e que devido 

ao baixo peso não podem receber ainda uma solução “spot-on”. É utilizado como uma 

primeira abordagem ao paciente já que pode ser aplicado em cachorros e gatinhos a partir 

de 2 dias de vida, fêmeas gestantes ou amamentando e em animais idosos. 

 

C. Seresto® coleira (52) 

 

Como princípio ativo cada coleira de 38 cm (12,5 g) contém 1,25 g de 

imidaclopride e 0,56 g de flumetrina. A coleira tem ação acaricida (mata) contra 

infestações por carraças (D. reticulatus, I. ricinus e R. sanguineus) e ação repelente 

(impede a alimentação) persistente contra infestações por carraças Ixodes spp., e R. 

sanguineus durante 8 meses. É eficaz contra larvas, ninfas e carraças adultas. As carraças 

já presentes no cão antes do tratamento podem não morrer nas 48 horas após a colocação 

da coleira, podendo permanecer fixas e visíveis. Assim, é recomendada a remoção das 

carraças presentes no cão no momento da colocação. A prevenção de novas infestações 

por carraças inicia-se nos 2 dias após a colocação da coleira. Oferece proteção indireta 

contra a transmissão dos agentes patogénicos B. canis e E. canis pela carraça R. 

sanguineus, reduzindo assim o risco de babesiose canina e ehrliquiose canina durante 7 

meses.  

 

D. Scalibor® coleira (53) 

 

O princípio ativo é deltametrina 40 mg/Kg. Útil na prevenção das infestações por 

carraças durante 6 meses. A deltametrina é ativa contra as carraças em todas as fases de 

desenvolvimento: larvas, ninfas e adultos. A coleira Scalibor® liberta gradualmente 

deltametrina e permite a sua disseminação sobre a totalidade do corpo do cão através da 

camada lipídica cutânea. Não existe qualquer libertação através de evaporação, nem perda 

de substância ativa e, consequentemente, não tem qualquer odor. 
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Para uma proteção ideal, tendo em conta o tempo de difusão pelo animal, a coleira 

deve ser aplicada uma semana antes de o cão ser introduzido num ambiente infestado. 

 

E. Bravecto® oral, sistémico (54)  

 

O princípio ativo é fluralaner, que é acaricida e inseticida. É eficaz contra carraças 

(D. reticulatus, I. ricinus e R. sanguineus) e pulgas (Ctenocephalides spp.) no cão. O 

fluralaner tem uma potência elevada contra carraças e pulgas através da exposição pela 

alimentação, ou seja, é sistemicamente ativo contra os parasitas-alvo. Sendo um potente 

inibidor de partes do sistema nervoso artrópode, atua antagonisticamente nos canais de 

cloreto ligando dependentes (recetor GABA e recetor glutamato).  

Uma dose de 25–56 mg fluralaner /kg de peso corporal é o indicado para o 

tratamento das infestações por carraças e pulgas em cães. Este fármaco pertence ao grupo 

dos inseticidas e acaricidas sistémicos que proporcionam a eliminação imediata e 

persistente das carraças durante 12 semanas para I. ricinus, D. reticulatus e D. variabilis, 

e a eliminação imediata e persistente das carraças durante 8 semanas para R. sanguineus. 

As pulgas e as carraças devem contactar com o hospedeiro e iniciar a alimentação de 

modo a serem expostas ao princípio ativo. O início do efeito ocorre dentro de 12 horas, 

após o contacto com as carraças (I. ricinus). 

  

F. Nexgard® oral, sistémico (55) 

 

O princípio ativo é p afoxolaner, um inseticida e acaricida da família da 

isoxazolina. Ideal para o tratamento de infestações por pulgas e carraças em cães quando 

a prevenção simultânea de dirofilariose e/ou o tratamento de infeções por nemátodos 

gastrintestinais é indicada. Tratamento de infestações por carraças (D. reticulatus, I. 

ricinus e R. sanguineus) em cães durante 4 semanas. As pulgas e carraças devem fixar-se 

ao hospedeiro e iniciar a alimentação, a fim de serem expostas à substância ativa.  

O afoxolaner atua como um antagonista nos canais de cloro-ligantes, em especial 

os fechados pelo neurotransmissor ácido gamaaminobutírico (GABA). As isoxazolinas, 

entre os moduladores do canal de cloro, ligam-se a um alvo distinto e único dentro dos 

GABACls, bloqueando, assim, a transferência pré-e pós-sináptica dos iões cloro através 

das membranas celulares. A hiperexcitação prolongada induzida por afoxolaner resulta 

numa atividade descontrolada do SNC e morte de insetos e ácaros. A toxicidade seletiva 
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de afoxolaner entre insetos, ácaros e mamíferos pode ser inferida pela diferente 

sensibilidade dos recetores GABA dos insetos e ácaros face à dos recetores GABA dos 

mamíferos. O afoxolaner é ativo contra muitas espécies de carraças tais como R. 

sanguineus, D. reticulatus e D. variabilis, I. ricinus e I. scapularis, Amblyomma 

americanum e Haemaphysalis longicornis. 

 

1.2.15.2. Vacinação 

 

Em Portugal há disponível uma vacina preventiva do desenvolvimento da doença 

grave, embora não evite a infeção por Babesia spp. O nível de imunoproteção e variável 

dependendo da espécie e da estrutura antigénica da cepa, dados importantes uma região 

endémica. A ESCCAP (European Scientific Counsel Companion Animal Parasites) 

recomenda a revacinação anual e aos seis meses nas áreas endémicas. Não pode ser 

utilizada em fêmeas gestantes ou lactantes e menciona como reações pós-vacinais mais 

frequentes, inflamação e aparição de nódulos dolorosos na zona de aplicação que 

desaparecem após quatro dias. Também se referem alterações na marcha e perda de 

apetite durante dois-três dias, e são muito pouco frequentes as alterações que após a 

segunda dose (aos 14 dias) permanecem presentes (8). 

No HV-UTAD está disponível a EURICAN® PIRO, vacina inativada contra a 

babesiose canina em liofilizado injetável para cães, do laboratório Boehringer Ingelheim 

que contém antigénios solúveis concentrados de B. canis, estirpe BC na fração sólida e 

saponina a 0,5 mg/ml como adjuvante na fração líquida (57).  

O objetivo destes antigénios solúveis inativados e concentrados de B. canis é obter 

um título de anticorpos após da vacinação maior ou igual a 1/60 em 75% dos cães 

vacinados.  

A posologia indicada pela farmacêutica consiste em iniciar a primo-vacinação 

injetando uma dose de 1 ml a partir do mês 5º mês de idade, seguida duma dose de reforço 

após 3 a 4 semanas. Para a revacinação recomenda-se uma dose 6 meses mais tarde, que 

dependendo das condições epidemiológicas se continua com uma revacinação anual (57). 

É possível observar em alguns animais uma ligeira hipertermia e um edema transitório no 

local da aplicação. Excecionalmente, pode manifestar-se um estado de hipersensibilidade. 

Nestes casos, o laboratório recomenda instaurar tratamento “sintomático” (57). 

Para além das precauções habituais na aplicação das vacinas, deve-se ter em conta 

as seguintes (57): 
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 • Não vacinar fêmeas gestantes ou em fase de lactação.  

 • Aplicar a vacina logo após realizada a reconstituição com o seu diluente.   

 • Vacinar exclusivamente animais saudáveis e corretamente desparasitados.  

 • Respeitar as condições habituais de assepsia.   

 • Utilizar para a inoculação material estéril, sem qualquer resíduo antisséptico.   

 • Não submeter o cão a exercício intenso ou esforço físico importante durante o 

 período de instauração da imunidade. 

No caso da vacina contra a babesiose, refere-se uma série de indicações específicas, que 

são: 

 • Tendo em conta que a doença clínica provoca um fenómeno de imunodepressão 

 específica que se prolonga por aproximadamente 6 semanas, a vacinação deve ter 

 lugar no mínimo 8 semanas após tratamento eficaz da doença.  

 • Foi demonstrado que os piroplasmas têm efeito imunotóxico, pelo que não se deve 

 vacinar após a administração de piroplasmicidas.   

 • Pode ter-se a suspeita, em animais com antecedentes de piroplasmoses, de um 

 processo crónico em que a vacinação terá uma eficácia menor.  

 • A vacinação será tanto mais eficaz quanto mais afastada se encontre dos picos 

 epidemiológicos (de finais de junho a finais de agosto, e de dezembro a janeiro)    

     e, portanto, é preferível a realização da mesma fora destes meses.  

 • Alguns estados patológicos (infeções cutâneas, dermatoses crónicas, animais 

 esplenectomizados ou com doenças autoimunes) são suscetíveis de sofrer de 

 deficiências imunitárias, pelo que nestas situações a vacinação corre o risco de ser 

 menos eficaz.  

Numa região endémica a proteção da população ajuda a diminuir a carga antigénica 

circulante. E, embora a vacinação não previna a infeção, tem hipótese de proteger o cão 

ao evitar a iniciação do processo patológico imunitário de desenvolvimento da doença 

clínica (38). 
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2. Apresentação de casos clínicos  

 

Para a recolha de dados dos casos clínicos foi realizada a pesquisa de relatórios 

digitais no sistema informático “QVET” do Hospital Veterinário da UTAD, assim como 

o acesso presencial às fichas de internamento e historial clínico em papel de cada um dos 

casos apresentados. 

 Um total de 18 cães foram diagnosticados no HV-UTAD com infeção por B. 

canis no período que decorreu entre março de 2017 e maio de 2018. Em três destes casos 

clínicos não foi possível a recolha de informação suficiente para serem incluídos neste 

relatório, apesar de aparecerem no sistema informático QVET como diagnosticados, e 

tendo sido incluídos nas tabelas de registo de casos. O grupo ficou fechado com 15 

elementos, sendo seis fêmeas e o resto machos. 

As idades dos elementos do grupo selecionado são variáveis, abarcando todos os 

estratos de desenvolvimento: quatro animais jovens (cães menores de 1 ano e meio, tendo 

um deles apenas 2 meses de idade), adultos (que compõe o maior grupo, com um total de 

7) e ainda cães geriátricos (4 animais apresentam 9 anos de idade ou mais). 

Na Tabela 2 detalha-se a informação correspondente à caracterização do animal, 

idade, sexo, mês de diagnóstico, sinais clínicos, duração do internamento, dias até ao 

diagnóstico, estado vacinal e proteção antiparasitária, deteção de carraças e ambiente, 

assim como os testes de diagnóstico de doenças transmitidas por vetores realizados em 

cada caso.  

Para facilitar a interpretação, apresenta-se o fundo da tabela com as cores do 

semáforo, assinalando as alterações que se afastam do normal em cada coluna: a vermelho 

as mais graves ou de maior risco, e a verde as de menor risco. Desta forma, as colunas 

ambiente, estado vacinal, protocolos antiparasitários e deteção efetiva de carraças; 

revelam a propensão dos cães incluídos no relatório de padecer doenças transmitidas por 

vetores. Utiliza o termo “indoor” para representar aqueles animais que moram no interior 

das habitações dos detentores e “outdoor” para aqueles que habitam a maior parte do seu 

tempo no exterior. Finalmente, escolheu-se o fundo cinzento para os três casos de óbito 

representados com o símbolo , como forma de ajuda ao seguimento do texto e 

facilitando a leitura.  
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Tabela 2 – Caraterização dos casos clínicos 

 

I: Mês de diagnóstico              II: Idade  (A: Anos  M: Meses) 

III: Dias de internamento             IV: Dias que passaram até diagnóstico 

 

Todos os casos clínicos (n = 15) mostraram apatia e/ou prostração, juntamente 

com hiporexia variável, chegando nalguns casos a apresentar anorexia. Em cinco casos 

foram observados vómitos. O mesmo número de casos mostrou mucosas pálidas; apenas 

um caso apresentou mucosas ictéricas. Três casos referiam alterações na cor da urina na 

anamnese, e foi posteriormente confirmada a bilirrubinúria na análise de urina tipo II 

(AUII) em todos eles, embora um total de nove casos apresentassem bilirrubinúria 

confirmada na AUII, em seis destes casos não foi referida alteração da cor da urina na 

anamnese. Isto pode ser devido a falta de informação relativamente à micção, por ser 

 

Nº 

caso 
I II III IV Sinais entrada Vacinação Desparasitações Ambiente Carraças SNAP-4 

IFI 

Leish 

 

1 
03 

3  

A 
3 0 

Anorexia 

Prostração 5 dias 

Vómito  

Interna Drontal, 
Externa. Advantix 

(em ligeiro atraso) 

Outdoor 

em recinto 
vedado 

Retiradas 
pelo 

proprietário 
(-)  

 

2 

 
04 

1’5 

A 
4 0 

Anorexia, prostração 

Vómito 

Hipertermia  

Em atraso 
Sem rigor 

Indoor 

com 
passeios de 

trela 

Não se 
identificaram 

(-)  

 

3 

 

08 
+/- 
3A 

19 0 Anorexia, prostração 
 

 Animal 

resgatado 
da rua 

Retiradas 

durante 

internamento 
  

 

4 

 

10 

 

5'5 

A 
4 0 

Anorexia, prostração 

Mucosas pálidas 

Sem 

registro 

 

    Não se aplicam 

Outdoor 

em recinto 

vedado 

Não se 

identificaram 
(-) (-) 

 

5 

 

11 

 

1’5 

A 
3 0 

Anorexia 3 dias 

Prostração, hipertermia 

Mucosas pálidas  

Sem rigor 
Última pipeta 

há + de 4 meses 

Indoor 
com 

passeios no 
exterior 

Retiradas 
pelo 

proprietário 
  

 

 

 

6 

12 
4 
A 

 

 

 
13 

 4 

Hiporexia 10 dias 

Prostração, dor cervical 

Linfadenomegalia 

Vómito, diarreia, 

petéquias, mucosas 

pálidas /ictéricas 

Desidratação, úlceras na 

cavidade oral 

 

Apenas 

Raiva 

 
 

 

   Não se aplicam 
Canil para 

matilha de 

16 cães 

Não se 
identificaram (-) (-) 

 

 

7 

 

01 
11  

A 
5 1 

Anorexia, prostração, 

Vómito fecaloide, 2 dias 

sem defecar (Suspeita de 

obstrução intestinal) 

 Em atraso 

Sem rigor 

Indoor 
com 

passeios no 

exterior 

Retiradas 

pelo 
proprietário 

(-)  

 

 

8 

 

01 
3  

A 
5 0 

Hiporexia/Anorexia 

Prostração 3 dias 

Mucosas pálidas 

Só primo-

vacinaçao 

Interna não se 

aplica. Externa, 
pipeta(em atraso) 

Indoor 
com acesso 

a quintal e 

ao exterior 

Não se 

identificaram (-)  

 

9 

 

02 
11 

 A 
2 

0 

Anorexia, prostração 

Ataxia, polidipsia 

Urina escura  

Em atraso 

Sem rigor 

Indoor com 
passeios no 

exterior 

Não se 

identificaram 
  

 

 

10 

 

02 

 

 

9’5 

A 

5 0 

Hiporexia, anorexia 

Prostração 2 dias 

Mucosas ictéricas 

Urina escura 

 Sem rigor 

Última pipeta 

há+ de 2 meses 

Outdoor 
em recinto 

vedado 

 

Não se 

identificaram 
(-) 1:40  

 

11 

 

02 
8’5 

A 
5 0 

Hiporexia/Anorexia 

Apatia 8 dias. 

Dermatite crural (DAPP) 

Ultima 

há 2 anos 

Sem rigor 

Porta coleira 

há + de 8 meses 

Outdoor 
em recinto 

vedado 

Retiradas 

pelo 

proprietário 

(+) 
E. canis 

/ewingii 

1:40  

 

12 
03 

6  
A 

1 
0 

Hiporexia/Anorexia 

Apatia 14 dias 

Urina escura, ascite 

 
Sem registro Sem 

registro 

Não se 
identificaram 

  

 

13 
04 

9  

A 
6 0 

Anorexia 

Prostração 7 dias 

Vómito  
Sem registro Sem 

registro 

Não se 

identificaram 
  

14 
04 

2 

 M 
3 0 

Hiporexia/Anorexia 

Prostração 3 dias 

Mucosas pálidas 

Diarreia, urina escura 

Iniciou  

vacinação 

Sem registro  
Sem 

registro 

Retiradas 

durante 
internamento 

(-)  

 

15 
05 

8  

M 
10 11 

Anorexia, prostração 

Intolerância ao exercício 
 

Em atraso 
Sem rigor 

Outdoor 
em recinto 

vedado 

Não se 
identificaram (-) 

(+) 
1:320 



45 

 

animal de rua e esta informação ser desconhecida, ou o mais provável é que o animal 

fizesse as necessidades à solta, no mato ou no jardim e esta alteração passasse 

despercebida ao tutor. 

Dez dos 15 casos de babesiose canina foram diagnosticados nos primeiros meses 

do ano: janeiro (n = 2), fevereiro (n = 3), março (n = 2) e abril (n = 3). As coinfecções por 

agentes patogénicos transmitidos por vetores foram detetadas em fevereiro e maio e o 

caso que incluiu coinfecção com esgana foi diagnosticado em dezembro. 

Em cinco dos 15 casos não aparece informação sobre a realização de exames 

complementares para deteção de outras infeções transmitidas por vetores. Estas 

coinfecções foram detetadas em três animais. Dois cães foram encontrados infetados com 

mais de um agente. Um com B. canis e L. infantum. Outro estava infetado com três 

agentes patogénicos transmitidos por vetores: B. canis, E. canis e L. infantum. Em geral, 

L. infantum foi encontrada em três cães, havendo registo de cinco animais testados. E. 

canis foi encontrada em apenas um cão, tendo este agente sido testado em 10 dos 15 cães 

com babesiose.  

Um cão foi diagnosticado com esgana, sendo este um dos três óbitos registados. 

A mortalidade incluiu este cão infetado com esgana, que morreu espontaneamente, e dois 

com infeções únicas por Babesia spp. Um deles morreu subitamente no dia de ingresso 

hospitalar e no outro foi realizada eutanásia por decisão do detentor 12 horas após a 

administração de atropina e dipropionato de imidocarb.  

Seis dos 15 cães infetados com B. canis foram encontrados infestados por 

carraças, detetados pelo proprietário e presentes na anamnese, sendo confirmados durante 

a estadia no internamento. 

Não existe registo em três dos casos clínicos da realização de protocolos 

desparasitantes, dos 12 restantes apenas um cumpria com a correta desparasitação, 3 deles 

nunca a receberam e o resto (n = 8) apresentava atrasos ou inconsistência na aplicação.  

O plano vacinal parece mais consistentemente aplicado na maioria dos cães já que 

9 eram corretamente vacinados e o cachorro de 2 meses iniciou o protocolo vacinal sob a 

supervisão do HV-UTAD. Em dois casos o histórico vacinal é desconhecido, sendo um 

destes casos o animal da rua resgatado por voluntários. Os restantes três casos 

correspondem a um cão de 9 anos de idade que apenas tinha a primovacinação realizada 

corretamente, outro cão que se encontrava com 2 anos de atraso no plano vacinal e um 

último animal que fazia parte de uma matilha de cães de caça e era apenas vacinado contra 
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a raiva anualmente (foi este o óbito que se atribui a esgana, considerando a babesiose 

apenas uma doença concomitante do caso clínico nº 6). 

O ambiente em que viviam os animais era desconhecido em três casos clínicos, os 

mesmos nos quais se desconhece se eram realizados tratamentos antiparasitários. Cinco 

animais viviam no exterior em terreno vedado (um destes é o único do estudo que cumpria 

as desparasitações regularmente). Cinco animais viviam dentro das casas dos detentores:  

só um deles passeava à trela, os outros três tinham aceso sem vigilância ao exterior nos 

passeios e o último tinha aceso sem vigilância ao quintal. Finalmente, restam dois cães, 

que correspondem ao animal que vivia num canil junto ao resto da matilha de caça (nº 6) 

e ao animal de rua (nº 3). 

Resumindo estes últimos quatro parágrafos (ambiente, estado vacinal, carência de 

protocolos antiparasitários e deteção efetiva de carraças), entende-se que em geral as 

condições de maneio são propícias a que estes animais estejam expostos a infestação por 

carraças. 

Em todos os casos, exceto o nº 2, o diagnóstico foi realizado por esfregaço de 

sangue central ou periférico no dia de ingresso hospitalar. O caso clínico co-infetado com 

o vírus da esgana foi diagnosticado no dia 4, altura de repetição do hemograma em horário 

de atividade do laboratório. O outro caso que não foi diagnosticado pelo esfregaço 

sanguíneo corresponde ao único diagnóstico por PCR registado neste relatório (nº 15). 

Neste caso as alterações clínicas e laboratoriais, assim como a anamnese concordante, 

elevaram a suspeita de doença hemoparasitária e levaram os clínicos responsáveis pelo 

caso à realização de testes moleculares para doenças transmitidas por vetores.  

Estes dois casos clínicos em concreto, saem da norma noutro aspeto para além da 

demora no tempo de diagnóstico: também se destacam por fazer parte dos casos clínicos 

que mais tempo estiveram internados, i.e. 13 dias de internamento para o caso com 

esgana, que terminou com a morte do animal; e de 10 dias para o caso clínico 

diagnosticado por PCR. Neste caso o alongamento do período de internamento, embora 

o animal se encontrasse estabilizado do quadro clínico, deveu-se, precisamente, à falta de 

diagnóstico. Aparece ainda outra exceção no período médio que os pacientes estiveram 

internados, um cão que permaneceu internado durante 19 dias, o maior período do que se 

tem registro. Este caso clínico em concreto encontrava-se sob a guarda da Plataforma 

ProAnimal, entidade sem fins lucrativos, com a qual o HV-UTAD colabora regularmente, 

sendo habitual que os animais à guarda desta associação permaneçam um maior número 
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de dias nas instalações hospitalares à espera de que os voluntários lhes consigam um lar 

provisório ou definitivo.   

Não tomando em conta estas três situações especiais ("esgana" nº 3, "PCR" nº 15 

e "Plataforma" nº 3) e os dois óbitos que aconteceram nas primeiras 48 horas de 

internamento (nºs 9 e 12), os restantes casos clínicos (n = 10) permaneceram internados 

entre 3 e 6 dias. 

Os 15 casos clínicos foram avaliados hematologicamente, tendo sido realizado um 

hemograma completo no dia de ingresso hospitalar, registo do valor do microhematócrito 

(µHto) e medição das proteínas totais por refratometria (PT´s). Para além disto, 10 

animais realizaram teste de macro- e microaglutinação no dia de entrada. 

As duas alterações mais frequentes (anemia e trombocitopenia) são as mais vezes 

reportadas na revisão bibliográfica, e são fundamentais ao diagnóstico dos casos de 

hemoparasitismo. Foram um total de nove os animais que apresentavam anemia no dia 

de ingresso hospitalar (ou dia "0"), quatro destes juntamente com trombocitopenia. Dos 

seis animais que não apresentaram anemia, quatro deles tinham as plaquetas em níveis 

baixos, sendo um total de 10 os animais com trombocitopenia. 

Na Tabela 3 registaram-se as alterações no hemograma, µHto, PT’s, e provas de 

coagulação dos 15 casos clínicos. Os registos do dia de ingresso hospitalar (ou dia "0"), 

os valores que apareceram no primeiro controlo, e nos sucessivos acompanhamentos são 

nesta tabela detalhados. Como orientação, apresenta-se o fundo da tabela com as cores do 

semáforo em representação do grau de anemia, sendo o fundo vermelho para valores 

severos, o laranja para moderados e o verde para os valores de ligeira anemia ou valores 

normais. Finalmente mantém-se o fundo cinzento para os três casos de óbito, como forma 

de ajuda ao seguimento do texto e facilitando a leitura. Utiliza-se M/m para a 

representação das provas de macro e micro aglutinação, "Leucocitose por N, L, M" como 

resumo de "neutrofilia, linfocitose e monocitose".  

Os hemogramas de entrada apresentam animais sem anemia (n = 6) e outros com 

variados tipos de anemia, classificados segundo o decréscimo do hematócrito: discretas 

(n = 3), moderadas (n = 3) e intensas (n = 3).  

No caso clínico afetado por esgana, as alterações correspondem a falta de 

produção e não de lise e é acompanhado de escassa resposta celular, ao contrário do resto 

dos hemogramas estudados (n = 14), que apresentam sinais de regeneração como 

reticulocitose com anisocitose, policromasia, células policromatófilas e presença de 
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rubricitos, metarrubricitos, sendo estas as principais alterações morfológicas eritrocitárias 

(ou poiquilocitose) detalhadas nos eritrócitos dos animais afetados. 

 

Tabela 3 - Alterações no hemograma, µHto, PT’s e provas de coagulação 

 

TP / TTPa Normais= (6,4-7,4)/(9-11) 

 

Os valores de µHto de entrada eram, na maioria dos casos (n = 12), valores dentro 

da normalidade, excetuando três animais que se encontravam com valores de 5,9%, 5,3% 

e 8,3%. Estes três cães receberam transfusões sanguíneas de concentrado de eritrócitos 

 

Nº Dia de entrada, dia "0" Primeiro controlo Acompanhamento 

1 
(0) Hg Pancitopenia             M/m (-) 

     µHto 16.9%  PT’s 3.7 g/dL 

(1) µHto 17.0%        M/m (–) 

     PT’s 3.6 g/dL 

(2) Hg Policromasia, metarrubricitos, leucocitose. 

     µHto 22.9%        PT’s 4.6 g/dL 

(3) µHto36. %          PT’s 4.5g/dL 

2 

(0) HgLeucopenia, trombocitopenia   

     (agregados plaquetários)       M/m(-) 

     µHto 41.6%  PT’s 6.3 g/dL 

(1)µHto36.0 %  

    PT’s 6.0 g/dL 

(2) Hg  Leucocitose.   

      µHto 35.5%        PT’s 5.0 g/dL 

(4) Hg Leucocitose↓  

      µHto 40.29%      PT’s 6.2 g/dL 

3 
(0) Hg Leucocitose por N,L,M 

     µHto 16.3%  PT’s 6.0 g/dL 

(1) µHto15.5 %        M/m (–) 

      PT’s 5.6 g/dL  

(7) Hg Anisocitose, policromasia,             M/m(–) 

                macroplaquetas  

     µHto19.2 %         PT’s 6.4 g/dL     

4 

(0) Hg  Trombocitopenia     M/m (-)    

      Policromasia, anisocitose,   

      Leucocitose por N,L,M,      

      µHto 5.9%   PT’s 5.0 g/dL  

(1) µHto21.4 %        M/m (–) 

     PT’s 4.1 g/dL      

(3) Hg Policromasia, anisocitose, rubricitos,  

                metarrubricitos, macroplaquetas. 

      µHto 23.1%        PT’s 4.2 g/dL 

(4) Hg Leucocitose↓  

      µHto 26.2%        PT’s 6.9 g/dL 

5 
(0) HgEritrofagocitose          M/m(+)     

     µHto 28.7%  PT’s  5.0g/dL  

(1) µHto31.6 %        M/m (+)               

     PT’s 5.6 g/dL 

(14) Hg.                                                         M/m(–)   

       µHto50.0 %       PT’s 6.4 g/dL 

6 

(0) Hg  Pancitopenia             M/m(-) 

     (agregados plaquetários)  

     µHto 29.0%  PT’s 5.9 g/dL 

(2)µHto24.0 %  

     PT’s4.9 g/dL 

(3)µHto20.0 %  

     PT’s4.8 g/dL 

(4) Hg Leucopenia, trombocitopenia      M/m(–) 

      µHto22.9 %         PT’s4.8 g/dL 

(6-10-12) Hg Sem melhorias.    

µHto19.1/16.7/13.5 %   PT’s4.4/4.3/3.8 g/dL 

7 

(0) Hg, trombocitopenia      M/m(–) 

      Linfopenia  

      µHto 39.6%  PT’s 4.8 g/dL     

(1)            Macro (-)  Micro (+) 

      µHto46.0 %   

      PT’s 4.8 g/dL 

(2) HgTrombocitopenia (menor) 

      µHto26.5 %        PT’s4.0 g/dL 

(3) HgTrombocitopenia (menor) 

      µHto24.5 %        PT’s4.5 g/dL 

8 

(0) Hg  Trombocitopenia     M/m(+)  

      Policromasia, anisocitose,   

      leucocitose por N,L,M, 

      µHto 5.3%   PT’s 6.8 g/dL     

(1) µHto24.5 %        M/m (+) 

     PT’s6.4 g/dL      

(2) Hg  Leucocitose por neutrofilia,          M/m(–) 

                linfocitose, monocitose, anisocitose  

                 plaquetária, megatrombocitos. 

     µHto20.0 %          PT’s4.8 g/dL 

9 

(0) HgTrombocitopenia       M/m(–) 

      µHto 38.8%   PT’s 5.1 g/dL 

 TP  7’9’’ TTPa 20’9’’ 

(1) µHto32.0 % PT’s 4.8 g/dL 

10 

(0) Hg Trombocitopenia 

     leucocitose ligeira, policromasia,   

     anisocitose plaquetária 

      µHto 22.4%   PT’s 5.3 g/dL 

(2)Hg  Sem melhoria M/m (-) 

    µHto16.7 %  

    PT’s4.6 g/dL 

(3) µHto30.9 %         PT’s5.4 g/dL 

11 
(0) Hg  Ligeira monocitose   M/m(–)  

      µHto 38.8%   PT’s 7.8 g/dL 

(0)Hg  Leucocitose por  

               neutrofilia. 

     µHto 31.4%     

     PT’s 7.1 g/dL 

(15) Hg  Leucocitose por neutrofilia 

        µHto 28.6%       PT’s 7.4 g/dL 

12 

(0) Hg  Trombocitopenia     M/m(–) 

Leucocitose por neutrofilia, monocitose 

      µHto 36.5%  PT’s 6.8 g/dL 

(1)µHto32.0 %  PT’s 4.8 g/dL           

13 
(0) Hg Pancitopenia 

     µHto 29.4%   PT’s 4.3 g/dL 

(1) µHto 28.0%        M/m  (-) 

     PT’s3.9 g/dL  

(2) Hg Trombocitopenia monocitose      

      µHto26.6 %          PT’s4.0 g/dL 

14 

(0) HgTrombocitopenia 

     µHto 11.0%   PT’s  4.1g/dL  

TP  8.3’’  TTPa 14.7´’  

(0)µHto16.0% 

     PT’s 4.8 g/dL 

(1)µHto 21.6    

     PT’s 5.0 g/dL 

(2) Hg  Sinais de regeneração 

     µHto 24.4. %         PT’s  5.2 g/dL 

(4) Hg  Sinais de regeneração. 

     µHto 27.8%           PT’s  4.5g/dL 

15 

(0) HgTrombocitopenia 

     µHto 38.8%  PT’s  5.7g/dL  

TP / TTPa Normais. 

(3) Hg Trombocitopenia 

     µHto 36.3%   

     PT’s 5.7 g/dL  

Hg(18,25,31,38,45,5,-60,67) 

(7) HgTrombocitopenia, leucocitose 

      µHto 32.2%          PT’s 5.8 g/dL 

(10) HgTrombocitopenia, leucócitose 

      µHto 38.3%          PT’s 5.8 g/dL 
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(casos nºs 4, 8 e 14) e elevaram este registro para 21%, 24,5% e 21,6 %, respetivamente. 

Apresentam ainda hemogramas sem alterações no dia "14", dia de repetição do tratamento 

anti-hemoparasitário. Nos dois casos em que existem registros de µHto, os valores foram 

superiores a 35%.  

Os restantes casos clínicos referem uma descida do valor do µHto no controlo nos 

dias "1","2" e "3", que se explica pelo tratamento de fluidoterapia e a destruição 

eritrocitária posterior ao tratamento com dipropionato de imidocarb.  

Apareceram dois casos positivos para macro- e microaglutinação (nºs 5 e 8): o 

caso nº 8 no controlo no dia "1", apresentava macroaglutinação negativa, embora a 

microaglutinação se mantivesse positiva, e ambas apareciam negativas no dia "2"; o caso 

nº 5 foi positivo para ambas medições nos dias "0" e "1" e ambas foram negativas no dia 

"2". Um total de oito casos realizaram o teste de macro- e microaglutinação no dia "1", 3 

correspondem aos cinco casos que não fizeram o teste de entrada e deram os três resultado 

negativo para ambas as medições. Outros dois correspondem a casos que deram positivo 

já mencionados. Os 3 restantes foram realizados como testes de controlo, mostrando um 

destes casos positividade no dia "1", embora não a apresentasse no dia "0". 

Três cães (nºs 1, 6 e 13) apresentavam pancitopenia de entrada, embora o nº 6 

mostrasse agregados plaquetários. O caso nº 5 apresentava sinais de eritrofagocitose 

como única alteração, o nº 11 uma ligeira monocitose e o nº 3 leucocitose por neutrofilia, 

linfocitose e monocitose. Os restantes casos clínicos (n = 9) apresentavam 

trombocitopenia, dos quais três tinham esta alteração unicamente, outro juntamente com 

uma ligeira leucocitose, outros dois juntamente com leucopenia ligeira e finalmente três 

juntamente com leucocitose por neutrofilia, monocitose e linfocitose. 

Em três casos clínicos (nºs 9, 14 e 15) foram realizadas provas de coagulação: 

Tempo de Protrombina (PT) e Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada (aPTT), 

mensurações realizadas com o analisador "Coag-DX" da Idexx. Nos casos nº 9 e nº 14 as 

medições apareceram elevadas relativamente aos valores de referência para cães (TP = 

6,4"-7,4"; TTPA = 9,0"-11,0").   

Os marcadores bioquímicos estudados dentro de cada caso clínico relacionaram-

se com as lesões mais frequentes na babesiose, incluindo alterações hepáticas e renais 

acompanhadas de distúrbios metabólicos segundo a gravidade do caso, podendo aparecer 

casos com hipoglicemia, hipoalbuminemia e alterações eletrolíticas. Num total de sete 

casos todas estas alterações foram simultâneas. 
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Apareceram ainda três casos mais ligeiros em que o único valor alterado foi um aumento 

das globulinas associado à inflamação, correspondendo aos casos nº 3, 5 e 14. 

Os restantes cinco casos tinham alterações mais variadas que correspondem a:  

 - Aumento da ALT no caso nº 2.  

 - Hipoalbuminemia e grave descida da albumina apesar de tratamento que incluiu 

 transfusão de plasma no caso clínico nº 6, caso de esgana.  

 - Ureia elevada no dia de entrada (associada a desidratação), albumina baixa no 

 controlo do dia "1"(correspondente a fluidoterapia), e ALKP, ALT elevadas no 

 controlo no dia de repetição de tratamento, dia "15" no caso nº 8.   

 - No caso clínico nº11 aparece hipoalbuminemia e descida dos iões, que foi 

 corrigida no dia "1" através de fluidoterapia suplementada. Apenas teve um leve 

 aumento do fósforo no dia de repetição de tratamento com dipropionato de 

imidocarb.  

- No caso clínico nº 15 foi observado um aumento do fósforo e das globulinas de 

entrada, acompanhado por um aumento da FA e da ALT nos controlos realizados 

nos dias 18, 25, 45 e 52, que normalizaram no dia 60. 

Na Tabela 4 detalham-se as alterações nos parâmetros bioquímicos tanto no dia de 

ingresso hospitalar (dia "0") como nos controlos seguintes e as alterações na análise de 

urina tipo II. Os três casos que terminaram em óbito permanecem com o fundo a cor 

cinzento para facilitar o seguimento dos distintos doentes. Do mesmo modo, em fundo 

verde aparecem os casos com alterações mais leves e em fundo laranja aparecem os seis 

casos (que seriam oito se fossem incluídos os casos de óbito nos 9 e 12) que apresentaram 

alterações bioquímicas para todos os parâmetros (hepáticas, renais, hipoalbuminemia 

e/ou alterações eletrolíticas). 

Dentro dos parâmetros estudados as alterações renais e hepáticas aparecem como 

as mais frequentes, em nove casos observaram-se alterações em algum parâmetro 

relacionado com estas funções, logo seguido de hipoalbuminemia, que apareceu em oito 

casos e de alterações eletrolíticas que aparecem em sete casos.  

Finalmente, em quatro casos (nºs 7, 9, 12 e 13) foi testada PLI com a prova SNAP-

cPL da IDEXX Vetlab® para verificar o desenvolvimento de pancreatite. Este teste 

estima os níveis de lipase canina específicos para o pâncreas, fornece um resultado 

"normal" ou "anormal" em apenas 10 minutos. Unicamente se reporta um resultado 

"anormal" que corresponde ao caso clínico nº 9. Como foi referido na revisão 

bibliográfica, esta complicação esta relacionada com fatores de pior pronóstico (59). 
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Tabela 4 - Alterações nos parâmetros bioquímicos e na análise de urina tipo II 

 

Valores normais de ALT ( 10-125)          Densidade urinaria  normal (1.015 - 1.045) 

 

Em 11 casos existiam registos da realização de análises de urina tipo II, em todos 

eles foi realizada a recolha da amostra urinária por cistocentese. Macroscopicamente a 

alteração mais frequente foi a turbidez e obscurecimento das amostras e o aumento da 

densidade das mesmas. A alteração mais frequente na tira urinária foi a hematúria e 

bilirrubinúria, com observação de cristais de bilirrubina e cilindros proteicos em alguns 

casos. Três casos tinham alterações na cor da urina na anamnese e foi posteriormente 

confirmada a bilirrubinúria na AUII em todos eles. Embora um total de nove casos 

apresentassem bilirrubinúria confirmada na AUII, seis desses casos não tinham referência 

a nenhuma alteração da cor da urina na anamnese. 

 

Nº caso Parâmetros bioquímicos alterados Analise de urina tipo II 

1 
(0) Ureia↑ Bilirrubina↑  Globulinas ↑ 

Ionograma↓Albumina↓  

(1) Ionograma↓ 

(2) Ionograma, albumina, normalizados 

Âmbar, turva >1.05                       Cultura (–) 

Prot+3, bili+3, sang/hemo +4 

2 (0) ALT↑ 142U/L (1)  ALT (70 U/L) 
 

3 (0) Globulinas ↑   Cloro ↓ 
 

4 
(0) Bilirrubina↑  ALT ↑  ALKP↑ 

PT↓ Albumina↓  Cálcio↓ 

(3)ALT↑ ALKP↑ Albumina↓ 

(8) ALT↑ALKP↑ 

(14) ALT (133 U/L) 

Cristais de bilirrubina, estruturas compatíveis 

com cocos, espermatozoides, Cel, epiteliais de 

descamação. 

5 (0) Globulinas ↑ 

Âmbar, pouco turva  >1.033,  

Prot+1, bili+3, sang/hemo +4 

Cristais de bilirrubina, espermatozoides, 

eritrócitos, cilindros granulares. 

6 (0) Albumina↓↓ (1) (4) (6) (10) (12) Albumina↓ 
 

7 

(0) Globulinas ↑               PLI normal  

Bilirrubina total↑ Urea↓ Fosforo↑ 

PT↓  Albumina↓ Cálcio↓ 

(1) Albumina↓ Ureia↑, fosforo 

(3) Albumina↓ 

>1.016  

Sang/ hemo +4 

Estruturas compatíveis com cocos , 

Espermatozoides. Cel, epiteliais de descamação. 

8 (0) Ureia↑ 
(1) Albumina↓  

(15)Albumina normalizada ALT↑ ALKP↑ 

Prot+1, bili+2, sang/hemo +3  

Espermatozoides eritrócitos, cilindros hialinos 

9 

(0) Globulinas↑             PLI Anormal 

 ALKP↑ Fosforo↑ Ureia ↑ 

Bilirrubina total↑ Triglicéridos↑  

Albumina↓  Ionograma↓ 

(1) Ureia↑ 

 

Âmbar, muito turva.  >1.021,  

Prot+3, bili+1, sang/hemo +1 

10 

(0) Bilirrubina total↑  

Fosforo↑   ALKP↑ Ureia↑ 

Ionograma↓ 

(2) Bilirrubina total↑ ALKP↑ Ureia↑  

Fosforo↑ 

Prot+2, bili+2, sang/hemo +3/+4 
Eritrócitos, cilindros granulares. 
Cel, epiteliais de descamação. 

11 
(0) Globulinas ↑ 

Albumina↓  Ionograma↓ 

(1) Albumina↓ 

(15) Fosforo↑ 

Escura, turva. >1.042  
Prot+2, bili+2, sang/hemo+1            Cultura (+) 

                                             S. pseudintermedius 

12 

(0) Bilirrubina↑ ALT↑  ALKP ↑ 

Ureia↓ Fosforo↑ Creatinina↑                                                                    PLI Normal 

Albumina↓ Ionograma↓ 

Escura, turva >1.025                             .  
Prot+1, bili+3, sang/hemo +4                   

13 
(0) Bilirrubina total↑ ALT↑ ALKP↑ 

Fosforo↑ Ureia↑ Creatinina↑ 

(1) Albumina↓ Ionograma↓     

                                               PLI Normal 

 Ionograma↓ 

Escura, turva >1.038                       Cultura (-)        

Prot+3, bili+2, sang/hemo +3 Eritrócitos, 
cilindros granulares, leucócitos, bactérias 

14 
 

(0) Globulinas↑  

15 
(0) Globulinas↑ Fosforo↑ 

(18 - 25) ALKP↑ Fosforo↑ ALT↑ 

(31-38) Fosforo↑ 

(45,52)ALKP↑ Fosforo↑ ALT↑ 

(60) ALKP/ALT Normais 

Turva >1.038  UPC 0.06                   Cultura (-) 
Prot+1, bili+1, sang/hemo +3 
Eritrócitos , Cel, epiteliais de descamação. 
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Em quatro casos foi realizada cultura de urina e foi realizado teste de sensibilidade 

a antibióticos para o caso nº 11 já que a cultura revelou a presença de Staphylococcus 

pseudintermedius. 

Para terminar de caracterizar as diferentes apresentações da doença dentro do 

âmbito hospitalar, analisaremos as alterações ecográficas mais relevantes. Os casos dos 

quais existe registo da ecografia abdominal apresentam-se na Tabela 5. Estes revelam 

esplenomegalia em oito dos 10 exames contabilizados. A distensão da vesicula biliar com 

conteúdo anecoico aparece também como um dos sinais mais frequentes, seguido de 

reatividade esplénica. Finalmente, o caso clínico nº 12 (óbito), apresentava ascite e 

peritonite. No caso clínico nº 7 apareceu suspeita na anamnese de obstrução intestinal e 

foi descartada esta opção como diagnóstico diferencial nesta altura do ato clínico. Como 

dado imagiológico refere-se o caso clínico nº 11 que apresentou um trombo nas veias 

porta e esplénica.  

Como confirma a bibliografia, as lesões esplénicas e hepáticas podem ser 

encontradas em quase 90% e 29% dos cães afetados, respetivamente. A esplenomegalia 

pode aparecer juntamente com um padrão hipoecóico heterogéneo difuso e convexidade 

acentuada. Na hepatomegalia aparece redução difusa da ecogenicidade do parênquima 

(42). 

Na Tabela 5 compilam-se os registos das ecografias abdominais realizadas, assim como 

os diversos tratamentos (incluindo transfusões sanguíneas nos casos que foram 

necessárias, e a segunda toma do tratamento parasiticida) e finalmente indicam-se 

observações de cada caso que se aprofundam com mais pormenor no resumo detalhado 

dos casos clínicos.  

 Da forma habitual, mantém-se o fundo cinzento nos três casos clínicos de óbito, 

representados com o símbolo " ". Aparece o símbolo " " como representação dos 

tratamentos de transfusão sanguínea e, da mesma forma que nas tabelas anteriores, 

apresenta-se o fundo com as cores do semáforo em representação do grau de severidade 

ou gravidade do caso, sendo o fundo vermelho para alterações severas, o laranja para os 

casos moderados e o verde para as alterações leves ou mais habituais. 

Relativamente ao tratamento instaurado apareceram bastantes semelhanças entre 

os diferentes casos clínicos, que correspondem à estabilização do paciente, compensação 

de défices volémicos e eletrolíticos e instituição da farmacoterapia segundo os protocolos 

para a babesiose tanto tratamento parasiticida, como terapias de suporte para os sinais 

clínicos e alterações dos resultados das análises laboratoriais. 
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Tabela 5 - Registo da ecografia, tratamento e observações de cada caso 
 

 Alterações Ecográficas Tratamento Transfusão 2ª Toma Observações 

1  

Fluidoterapia (30mE/L KCl) Ranitidina 

Doxiciclina / Atropina / Imizol® 
Solu-Medrol® (Metilprednisolona) 

 

(14) Faltou e se 
apresento em março 

2018 com quadro 

similar. (Tutor rejeitou 
internamento e foi 

tratado pelo veterinário 

habitual em Vila Pouca). 

Alta com Doxiciclina, Famotidina e 

desmame de córticos.(Prednisolona) 

2 

Esplenomegalia. Vesícula 

biliar distendida com 
conteúdo anecoico. 

Fluidoterapia / Cerenia® /Metronidazol  

Doxiciclina / Atropina / Imizol® 
Solu-Medrol® (Metilprednisolona) 

 

 
 

 
(14) Consulta de 

seguimento e iniciou 

desmame de córticos 

Alta com Doxiciclina, 

Metronidazol, Famotidina e fim do 
desmame de córticos.(Prednisolona) 

3  
Fluidoterapia / Ranitidina 

Doxiciclina / Atropina / Imizol® 
Metadona  

 
(14)Durante 

internamento 

Propriedade de protetora animal. 

Míases no membro pélvico direito e 

pavilhão auricular direito. 
Linfadenomegalia poplíteo direito. 

4 

Esplenomegalia. Vesícula 

biliar distendida com 

sedimento. 

Fluidoterapia / Metronidazol  

Doxiciclina / Atropina / Imizol® 
Buprenorfina 

Dia (112h) 

50 mL 

[Eritrócitos] 

(14)  Hg 
         Sem alterações 

Realizado ECG a 10/02/2018, sem 
alterações. 

5 

Esplenomegalia marcada, 

parênquima difusamente 

granular. 

Fluidoterapia / Ranitidina 

Doxiciclina / Atropina / Imizol® 
Dexametasona  

 

(14) Consulta de 

seguimento e iniciou 

desmame de córticos. 

Tutor administrou ½ Paracetamol 1 

dia antes do internamento. Já teve 

Babesiose em outubro 2016.Não há 

registros da segunda toma de 
Imizol® dessa altura. 

6 Esplenomegalia. 

Fluidoterapia (20mE/L KCl; 2,5% 
Glicose),Coloides  Ranitidina/ 

Ampicilina / Metronidazol / Enrofloxacina 

Doxiciclina / Atropina / Imizol® 
Plasma 50 

mL 

 

 
       Óbito antes do 

        tratamento.      

                                   (-) 

Tutor administrou Paracetamol 1g 

duas vezes, 6 dias antes do 
internamento. Esgana (+)    

Coprológico (Willis)+Giardia        

Parvovirus / Punção de M.O.        

Esfregaço de aspirado ganglionar 

7 

Parede duodenal espessada 

e aparente reatividade 

peritoneal. Descartou-se 
obstrução. 

Fluidoterapia / Ranitidina / Cerenia®/ 

Sucralfato 

Doxiciclina / Atropina / Imizol® 
Prednisolona 

 

 
 

 

 

(16) Hg   Mantem 

anemia, leucocitose, 
trombocitopenia. 

µHto 30’0%    

PT’s 5 g/dL 

Alta com Doxiciclina, Famotidina, 

Sucralfato e desmame de córticos 

(Prednisolona).  
Controlo (6-14-16 -23-37-40novo 

esfregaço (-), detentores colocam 

pipeta mais continuam a retirar 
carraças) 

8 
Descartou-se líquido livre 

abdominal e efusão pleural 

Fluidoterapia / Ranitidina/ Cerenia®/ 
Sucralfato 

Doxiciclina / Atropina / Imizol® 
Prednisolona 

Dia (1) 
105mL 

12h 60 mL 

[Eritrócitos] 

(15) Hg  Sem alterações 

Macro, Micro (-) 

µHto37’8 % 

PT’s6’0 g/dL 

Alta com Doxiciclina, Famotidina, 

Sucralfato e desmame de córticos 

(Prednisolona). 

9 Esplenomegalia. 

Fluidoterapia (30mE/L KCl) Ranitidina  

Ampicilina / Metronidazol / Enrofloxacina 

Atropina / Imizol® 
Dexametasona, eutanásia. 

Óbito antes 
do tratamento 

 

      Óbito antes do 

tratamento 

Detentores decidiram eutanásia  

12 horas após a toma de Atropina e 

Imizol® 

10 

Esplenomegalia, 

reatividade heterogénea e 
difusa. 

Fluidoterapia /  Ranitidina / Cerenia® / 

Pepsamar® 

Doxiciclina / Atropina / Imizol® 

 
(14) Hg 

         Ligeira anemia. 

Alta com Doxiciclina, Ranitidina, 

Kimimove® 

11 

Esplenomegalia, com 

zona nodular hipogénica. 

Trombo nas veias porta e 
esplénica. 

Fluidoterapia /  Ranitidina / Cerenia® / 
Pepsamar® 

Doxiciclina / Atropina / Imizol® 

 

(15) Hg , Leucocitose    

        por neutrofilia. 

       µHto 28.6%  
       PT’s 7.4 g/dL 

Realizou tratamento para erliquiose, 

e leishmaniose. Atualmente em 

seguimento oncológico sem 
tratamento. 

12 

Esplenomegalia, 

peritonite, líquido livre 
abdominal. Descartou-se 

efusão pleural ou 

pericárdica. 

Fluidoterapia /Ranitidina / Cerenia®  
Ampicilina / Metronidazol / Enrofloxacina  

Doxiciclina / Atropina / Imizol® 

Óbito antes 
do 

tratamento. 

 

Óbito antes do 
tratamento. 

Antibioterapia modificou-se para 
Doxiciclina / Metronidazol no plano 

terapêutico. 

13  

Fluidoterapia / Ranitidina / Cerenia®/  

Doxiciclina / Atropina / Imizol® 

Trimetropin-Sulfa 
 

Retornaram a Andorra, 

realizou-se relatório para 
continuar tratamento. 

Alta com Doxiciclina, Trimetropin-

Sulfa, Ranitidina, Sucralfato. 

Indicação de continuar el 

tratamento em Andorra. 

14  
Fluidoterapia / Ranitidina 

Doxiciclina / Atropina / Imizol® 
Dexametasona 

Dia (0) 50mL 

[Eritrócitos] 

(14) µHto 35.5%   

        PT’s 4.8 g/dL 

Alta com Doxiciclina, Famotidina e 

desmame de córticos.(Prednisolona) 

15  
Fluidoterapia /  Ranitidina / Sucralfato / 
Pepsamar® 

Doxiciclina / Atropina / Imizol® 

 
(21) µHto 41.1%   

        PT’s 6.4 g/dL 
Punção M.O.  

Hiperplasia megacariocítica. 
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Primeiramente em todos os casos clínicos atuou-se corrigindo os défices de 

glicemia e hipocalemia com fluidoterapia suplementada segundo o caso. Em segundo 

lugar instaurou-se proteção gástrica básica ou mais específica em caso de náuseas ou 

úlceras da mucosa oral. Em seis casos instaurou-se apenas ranitidina (2 mg/kg, SC, BID). 

Num caso instaurou-se citrato de maropitant monohidratado como antiemético, 

comercializado como "Cerenia®" (1 mg/kg, SC, SID). Em dois casos instaurou-se 

ranitidina e Cerenia®. Em três casos, ranitidina, Cerenia® e sucralfato (2-4 ml PO 20 

minutos antes das refeições BID, TID). Relativamente à hiperfosfatemia, em dois casos 

foi instaurada ranitidina, Cerenia® juntamente com hidróxido de alumínio como quelante 

do fósforo, comercializado como Pepsamar® (20 mg/kg PO,BID), e em um único caso 

ranitidina, sucralfato e Pepsamar®. 

A maioria dos casos seguiu os protocolos de tratamento para a babesiose, 

instaurando-se nos 15 dipropionato de imidocarb (6,6 mg/kg, SC) que corresponde a 0,05 

ml/kg de Imizol®, precedido de uma toma de atropina (0,01 mg/kg SC) com 20 minutos 

de antecedência.  

Em nove casos instaurou-se apenas doxiciclina 10 mg/kg/dia, durante 28 dias, e 

em três doxiciclina juntamente com metronidazol, nomeadamente devido aos transtornos 

gastrointestinais. Mesmo assim, a antibioterapia instaurada depende da abordagem do 

caso clínico. Em três casos (os 3 óbitos) instaurou-se primeiramente, antes do diagnóstico 

de babesiose, um plano terapêutico que consistiu em ampicilina (22 mg/kg, IV, TID), 

metronidazol (10 mg/kg, IV lento, BID) e enrofloxacina (2,5 mg/kg, SC, SID).  Isto deve 

ser a atuação de emergência perante um leucograma baixo e como última tentativa de 

abordagem terapêutica. Por vezes o plano foi simplesmente instaurado como nos casos 

nos 9 e 12, que após a avaliação do esfregaço de sangue periférico alteraram o plano de 

antibioterapia. O caso clínico nº 6 manteve este plano instaurado durante mais tempo; 

iniciou apenas ampicilina e metronidazol, incorporou enrofloxacina dois dias depois e 

finalmente, ao quarto dia (após a confirmação do diagnóstico de babesiose), foi mudado 

o plano terapêutico para doxiciclina e metronidazol.  

Em sete casos foi precisa a inclusão de corticoides no plano terapêutico, em três 

casos administrou-se uma dose única de dexametasona, a dose imunossupressora (0,3-0,6 

mg/kg) que posteriormente se manteve IV com metilprednisolona (Solu-Medrol®), 

passando a medicação oral (Lepicortinolo®) por um período de 21 dias, com desmame a 

cada 7 dias (2 mg/kg, via oral, uma vez ao dia, por 7 dias; 1 mg/kg por 7 dias; 0,5mg/kg 

por 7 dias). 
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Como forma de analgesia houve casos em que foi necessária a instauração de 

terapia de controlo da dor com opiáceos. Sendo que em um caso houve administrações de 

metadona e em um outro de buprenorfina. Estas administrações realizaram-se sob estrito 

controlo do exame de estado geral do animal e foram responsabilidade do médico 

veterinário e da enfermeira que se encontrava de serviço. As doses são ajustadas segundo 

a avaliação da dor do paciente e a evolução de cada caso.   

Como já se mencionou na parte das alterações que apareceram no hemograma, 

µHto, PT’s, e provas de coagulação (Tabela 3), houve três animais que se encontravam 

com valores de 5,9% 5,3% e 8,3%, respetivamente, e que receberam transfusões 

sanguíneas de concentrado de eritrócitos, tendo elevado este parâmetro para 21% 24,5% 

e 21,6 %. A única transfusão de plasma corresponde ao caso clínico nº 6, o já comentado 

caso de esgana, que devido à constaste descida da albumina necessitou deste tratamento 

juntamente com a infusão contínua de coloides sintéticos na tentativa de estabilizar o 

animal.  

Relativamente à segunda dose de dipropionato de imidocarb, a maioria dos casos 

(n = 10) vieram à consulta e realizaram o tratamento, que só não foi possível nos três 

casos de óbito, no caso clinico nº 13, que continuou tratamento em Andorra, e no caso 

clinico nº 1, que falhou a segunda toma e se apresentou passado um ano, em março do 

ano seguinte com quadro similar. O detentor rejeitou o internamento no HV-UTAD e o 

caso passou para o veterinário habitual do paciente em Vila Pouca de Aguiar. 

 

2.1. Resumo sucinto dos casos 

 

 Caso nº1: ♂ 3A - 12 kg - Março 2017 - Dias de internamento=3  

o Único caso corretamente vacinado e desparasitado.  

o Habitat exterior em recinto vedado, proprietário retirou carraças.  

o Sinais clínicos moderados, presença de vómito.  

o Anemia moderada, pancitopenia, alterações hepáticas e renais 

acompanhadas de distúrbios eletrolíticos e hipoalbuminemia.  

o Hemoglobinúria e bilirrubinúria no AU II.  

o SNAP 4-DX negativo. 

o Tratamento padrão e corticoterapia. Sem 2ª toma, apresentou-se passado 

1 ano com quadro similar. Detentor rejeitou internamento e foi tratado pelo 
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veterinário habitual. Teve alta com doxiciclina, famotidina e "desmame" 

de corticosteroides (prednisolona). 

 Caso nº2: ♂ 1,5 A - 10 kg - Abril 2017 - Dias de internamento=4  

o Corretamente vacinado, desparasitação em atraso/sem rigor.  

o Habitat interior, passeios de trela. Não se detetaram carraças.  

o Sinais clínicos moderados, presença de vómito.  

o Sem anemia, trombocitopenia não real (presença de agregados 

plaquetários), alterações hepáticas (ALT elevada).  

o Presença de esplenomegalia na ecografia.  

o SNAP 4-DX negativo. 

o Tratamento padrão, mais Metronidazol e corticoterapia.   

o Realizou 2ª toma sem alterações e teve alta com doxiciclina, famotidina 

metronidazol e “desmame” de corticosteroides (prednisolona). 

 Caso nº3: ♂ 3A - 34 kg - Agosto 2017 - Dias de internamento=19 (> estadia) 

o Animal resgatado da rua, sem história pregressa disponível.  

o Sob a guarda da associação Plataforma ProAnimal. 

o Carraças retiradas durante o internamento.  

o Sinais clínicos moderados. Míases no membro pélvico direito e pavilhão 

auricular direito. Linfadenomegalia dos linfonodos poplíteos direitos. 

o Anemia moderada. 

o Tratamento padrão e metadona.  

 

 Caso nº4: ♂ 5,5 A - 5 kg - Outubro 2017 - Dias de internamento=4  

o Sem informação do estatuto vacinal, desparasitação não realizada.  

o Habitat exterior em recinto vedado. Não se identificaram carraças.  

o Sinais clínicos moderados, presença de mucosas pálidas.  

o Anemia severa, trombocitopenia, hipoalbuminemia, bilirrubina total 

elevada, alterações hepáticas (ALT, FA elevadas). 

o Presença de esplenomegalia na ecografia.  

o Cristais de bilirrubina no AU II, observação de espermatozoides e 

estruturas compatíveis com cocos. 

o SNAP 4-DX negativo, IFI negativa para Leishmania spp. 
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o Tratamento padrão, com metronidazol e buprenorfina. Realizou transfusão 

de concentrado de eritrócitos. 

o Realizou 2ª toma sem alterações e teve alta com doxiciclina, famotidina 

metronidazol e desmame de corticosteroides (prednisolona). 

 

 Caso nº5: ♀ 1,5 A - 10 kg - Novembro 2017 - Dias de internamento=3  

o Corretamente vacinado, desparasitação em atraso/sem rigor. 

o Habitat interior, passeios no exterior, proprietário retirou carraças.  

o Sinais clínicos moderados, presença de mucosas pálidas e hipertermia.  

o Anemia ligeira, Macro/microaglutinação positivas.  

o Presença de esplenomegalia na ecografia.  

o Hemoglobinúria, e bilirrubinúria no AU II. Cristais de bilirrubina, 

cilindros proteicos, espermatozoides. 

o Tratamento padrão, com corticoterapia.   

o Realizou 2ª toma e alta sem alterações, como curiosidade o detentor tinha 

administrado ½ comprimido de paracetamol 600mg um dia antes do 

internamento. Teve babesiose em outubro de 2016. Não há registros da 

segunda toma de dipropionato de imidocarb daquela altura. 

 

 Caso nº6: ♂ 4 A - 13 kg - Dezembro 2017 - Dias de internamento=13 (Óbito) 

o Vacinado contra a raiva, desparasitação não realizada.  

o Canil para matilha de caça. Não se identificaram carraças.  

o Sinais clínicos graves, hiporexia de 10 dias, prostração, dor cervical 

linfadenomegalia, vómito, diarreia, petéquias, mucosas pálidas/ictéricas, 

desidratação, úlceras na cavidade oral.  

o Pancitopenia, anemia moderada que evoluiu para grave. 

Hipoalbuminemia. 

o Presença de esplenomegalia na ecografia.  

o Complementares diagnósticos negativos para: SNAP 4-DX, IFI 

Leishmania spp, Parvovírus, exame coprológico (método de Willis) + 

Giardia spp., punção de medula e esfregaço de aspirado ganglionar. 

o Tratamento em cuidados intensivos, coloides, transfusão de plasma, tríade 

de antibioterapia (enrofloxacina, metronidazol, ampicilina).   
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o Detentor administrou paracetamol 1g duas vezes, 6 dias antes do 

internamento. 

o Esgana (+). 

 

 Caso nº7: ♂ 11A - 10 kg - Janeiro 2018 - Dias de internamento=5  

o Corretamente vacinado, desparasitação em atraso/sem rigor.  

o Habitat interior, passeios de trela, proprietário retirou carraças.  

o Sinais clínicos moderados, presença de vómito fecaloide, 2 dias sem 

defecar, suspeita de obstrução intestinal.  

o Sem anemia, trombocitopenia, leucopenia, hipoalbuminemia persistente, 

bilirrubina total elevada, fósforo e ureia alterados. 

o No estudo ecográfico observou-se a parede duodenal espessada e 

reatividade peritoneal, foi descartada a obstrução.  

o Hemoglobinúria, observação de estruturas compatíveis com cocos. 

o SNAP 4-DX negativo. 

o Tratamento padrão, com protetor gástrico e corticoterapia.   

o Realizou 2ª toma, mas manteve anemia, leucocitose, trombocitopenia. 

o Controlo nos dias (6-14-16-23-37-40 novo esfregaço (-), detentores 

colocaram pipeta acaricida (Frontline) mais continuaram a retirar 

carraças). 

o Teve alta com doxiciclina, famotidina, sucralfato e “desmame” de 

corticosteroides (prednisolona). 

 

 Caso nº8: ♂ 3ª - 9 kg - Janeiro 2018  - Dias de internamento=5  

o Apenas primo-vacinado, desparasitação externa em atraso/sem rigor.  

o Habitat interior, com acesso ao quintal e exterior sem vigilância. Não se 

identificaram carraças.  

o Sinais clínicos médios, presença de mucosas pálidas.  

o Anemia grave mais com grandes sinais de regeneração, trombocitopenia, 

hipoalbuminemia, alterações hepáticas (ALT, FA elevadas).  

o Macro/microaglutinação positivas.  

o No exame imagiológico descartou-se líquido livre abdominal e efusão 

pleural. 
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o Hemoglobinúria, bilirrubinúria, proteinuria no AU II. Suspeita de cocos, 

espermatozoides, cilindros proteicos. 

o SNAP 4-DX negativo. 

o Tratamento intensivo, maior proteção gástrica e corticoterapia. Realizou 

transfusão de concentrado de eritrócitos.  

o Realizou 2ª toma com o hematócrito em valores normais e alta com 

doxiciclina, famotidina, sucralfato e “desmame” de corticosteroides 

(prednisolona). 

 

 Caso nº9: ♂ 11A - 6,5 kg - Fevereiro 2018 - Dias de internamento=2 (Óbito) 

o Corretamente vacinado, desparasitação em atraso/sem rigor.  

o Habitat interior, passeios no exterior. Não se identificaram carraças.  

o Sinais clínicos severos, presença de urina escura, ataxia, anorexia.  

o Sem anemia, trombocitopenia. 

o Única PLI anormal. Alterações hepáticas ( bilirrubina total, ALT, FA 

elevadas), hipoalbuminemia, ionograma baixo. 

o Presença de esplenomegalia na ecografia.  

o Hemoglobinúria, bilirrubinúria, proteinuria no AU II.  

o Tratamento intensivo, tríade antibioterapia (enrofloxacina, metronidazol, 

ampicilina) inicialmente pautada que se mudou após a deteção de 

estruturas compatíveis com babesias no esfregaço de sangue periférico. 

o Detentores decidiram eutanásia 12 horas após a toma de atropina e 

dipropionato de imidocarb. 

 

 Caso nº10: ♂ 9,5A - 45 Kg - Fevereiro 2018 - Dias de internamento=5 

o Corretamente vacinado, desparasitação em atraso/sem rigor.  

o Habitat exterior em recinto vedado. Não se identificaram carraças.  

o Sinais clínicos moderados, presença de urina escura, mucosas ictéricas.  

o Anemia moderada, trombocitopenia, ligeira leucocitose. 

o Alterações hepáticas (bilirrubina total, ALT elevadas) e renais (ureia e 

fósforo elevados), ionograma baixo. 

o Presença de esplenomegalia com reatividade difusa na ecografia. 

o Hemoglobinúria, bilirrubinúria, proteinúria no AU II. Eritrócitos e 

cilindros proteicos. 
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o SNAP 4-DX negativo, IFI duvidosa para Leishmania spp. 

o Tratamento padrão, com Pepsamar® e reforço na proteção gástrica.   

o Realizou 2ª toma e alta sem alterações, com doxiciclina, ranitidina e como 

suporte nutricional: "Kimimove®". Este fármaco é prescrito em situações 

em que as articulações se encontrem em crescimento rápido ou em animais 

com uma elevada atividade física acompanhada de desgaste articular. Está 

igualmente indicado para lesões articulares traumáticas, com ou sem 

imobilização temporária e em processos degenerativos da cartilagem 

articular. Contem vitamina C (ácido L-ascórbico), vitamina E (acetato DL-

alfa-tocoferol) e sulfato de manganésio, entre outros componentes (60). 

 

 Caso nº11: ♀ 8,5ª - 35 kg - Fevereiro 2018  - Dias de internamento=5 

o Vacinação em atraso desparasitação em atraso/sem rigor.  

o Habitat exterior em recinto vedado, proprietário retirou carraças.  

o Sinais clínicos moderados, presença de DAPP. Sem anemia, ligeira 

monocitose. 

o Fosforo, elevado. Hipoalbuminemia, ionograma baixo.  

o Presença de esplenomegalia, zona nodular hipogénica. Além disso, 

diagnosticou-se um trombo nas veias porta e esplénica na ecografia 

abdominal. 

o Hemoglobinúria, bilirrubinúria, proteinúria no AU II. Suspeita de infeção 

urinária, Cultura (+) Staphylococcus pseudointermedius. 

o SNAP 4-DX (+) E. canis/ewingii, IFI duvidosa para Leishmania spp. 

o Tratamento padrão, com Pepsamar® e reforço na proteção gástrica.   

o Realizou 2ª toma e alta com tratamento para ehrliquiose, e leishmaniose. 

o  

 Caso nº12: ♀ 6ª - 38 Kg - Março 2018 - Dias de internamento = 1  (Óbito) 

o Corretamente vacinado, desparasitação desconhecido.  

o Sinais clínicos severos, hiporexia há 14 dias, ascite, urina escura, 

hipotermia. 

o Sem anemia, trombocitopenia, leucocitose por neutrofilia, monocitose e 

linfocitose. 
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o Alterações hepáticas (bilirrubina total, ALT, FA elevadas) e renais 

(fósforo e creatinina elevados, ureia baixa). Hipoalbuminemia, ionograma 

baixo.  

o Presença de esplenomegalia, peritonite, líquido livre abdominal e 

descartou-se efusão pleural ou pericárdica na ecografia torácica. 

o Hemoglobinúria, bilirrubinúria, proteinuria no AU II.  

o Tratamento intensivo e reforço na proteção gástrica, mais tríade de 

antibioterapia (enrofloxacina, metronidazol, ampicilina) inicialmente 

pautada que se mudou após a deteção de estruturas compatíveis com 

babesias no esfregaço de sangue periférico. 

o Óbito antes do tratamento. 

 

 Caso nº13: ♀  9ª - 37 Kg - Abril 2018 - Dias de internamento=6  

o Corretamente vacinado, desparasitação desconhecida.  

o Sinais clínicos moderados, presença de vómito.  

o Pancitopenia, trombocitopenia, mais anemia débil. 

o Alterações hepáticas (bilirrubina total, ALT, FA elevadas) e renais 

(fósforo, ureia e creatinina elevados. Hipoalbuminemia, ionograma baixo.  

o Hemoglobinúria, bilirrubinúria, proteinúria no AU II. Presença de 

eritrócitos, cilindros granulares, leucocitose, visualizaram-se bactérias, 

embora a cultura tivesse resultado negativo. 

o Tratamento padrão, mais trimetropin-sulfametoxazol e reforço na 

proteção gástrica. 

o Regressou a Andorra, realizou-se relatório para continuar tratamento. 

 

 Caso nº14: ♀ 2M - 3,5Kg - Abril 2018 - Dias de internamento=3  

o Animal sem vacinas, protocolo foi posteriormente iniciado.  

o Carraças retiradas durante o internamento.  

o Sinais clínicos moderados, presença de mucosas pálidas, diarreia, 

hematúria. 

o Anemia intensa, trombocitopenia. Apenas globulinas elevadas. 

o SNAP 4-DX negativo. 

o Tratamento intensivo, com reforço na proteção gástrica e corticoterapia. 

Realizou transfusão de concentrado de eritrócitos.  
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o Realizou 2ª toma e alta com doxiciclina, famotidina e “desmame” de 

corticosteroides (prednisolona). 

 

 Caso nº15: ♀ 8M - 35 Kg - Maio 2018 - Dias de internamento=10  

o Corretamente vacinado, desparasitação em atraso/sem rigor.  

o Habitat exterior em recinto vedado. Não se identificaram carraças. 

o Sinais clínicos moderados, intolerância ao exercício.  

o Sem anemia, trombocitopenia. 

o ALT,FA e fósforo elevados. 

o Hemoglobinúria, bilirrubinúria, proteinúria no AU II. Visualizaram-se 

apenas eritrócitos. 

o SNAP 4-DX negativo, IFI positiva para Leishmania spp. 

o Tratamento padrão, com Pepsamar® e reforço na proteção gástrica..   

o Realizou 2ª toma sem alterações e teve alta com doxiciclina, famotidina e 

“desmame” de corticosteroides (prednisolona). Foi realizada punção 

aspirativa de M.O. que revelou hiperplasia megacariocítica.  
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3. Discussão 

 

Em consequência da distribuição das carraças como vetor na Europa Central, a 

babesiose canina apresenta-se como uma das doenças mais importantes nos últimos anos. 

Isto é devido a que a área de endemicidade de B. canis parece ter-se estendido desde a 

Europa Central até ao Báltico, acompanhando a distribuição do vetor D. reticulatus (8).  

Babesia canis destaca-se por ser um organismo cosmopolita com elevada 

prevalência. Embora seja uma doença de distribuição mundial, o facto de ser endémica 

no Norte de Portugal foi decisivo na escolha deste protozoário (e desta doença) para a 

realização da dissertação de mestrado em Medicina Veterinária, já que permite um 

número considerável de casos para o seu estudo (3, 12, 20, 25). 

A falta de diagnóstico de outras espécies de Babesia já identificadas na região é 

provavelmente devida a subdiagnóstico e não à ausência das espécies na área. Isto tendo 

em conta a conjugação de vários fatores. O primeiro deles é a maior dificuldade de 

deteção de babesias pequenas no esfregaço de sangue periférico, que é na esmagadora 

maioria dos casos a chave do diagnóstico na prática clínica. Segue-se a ausência de um 

teste rápido de anticorpos do tipo Snap 4DX e, por fim, surge o custo dos testes de deteção 

de DNA, que podem não ser compatíveis com o orçamento do detentor, nos casos de 

suspeita clínica de piroplasmose (18, 25).  

Embora existam estas dificuldades de diagnóstico, é consensual a presença de 

babesias pequenas na região. Não só pelos casos já relatados, mas também pelo facto de 

as diversas espécies de carraças diferentes (que transmitem as babesias pequenas) como 

I. hexagonus e I. ricinus identificadas na fauna silvática em concreto em raposas (Vulpes 

vulpes) na vizinha região da Galiza. Estas carraças, que aparecem na natureza, entram em 

contacto facilmente com a população canina errante. Também entram em contacto com 

os animais de companhia com acesso a espaços exteriores partilhados com a fauna 

silvática, prática frequente na região. Muitos dos casos clínicos que chegam ao Hospital 

são provenientes do meio rural com proximidades a florestas ou matos que propiciam a 

infestação por carraças de diversas espécies (10, 25).  

Estudos revelaram que os cães que sofriam de babesiose grave não complicada 

eram significativamente mais jovens do que os pertencentes ao grupo dos animais com 

babesiose complicada, que possuíam maior média de idade. Essa diferença etária pode 

ser atribuída ao facto de esses animais mais velhos serem mais propensos a sofrer algum 



64 

 

tipo de falha orgânica que contribui para o aparecimento de complicações associadas a 

infestação de Babesia spp. (8).  

Nos registos dos casos clínicos do HV-UTAD reunidos para esta tese, as idades 

dos cães foram variáveis, abarcando todos os estratos etários, embora um dos casos que 

apresentou anemia grave correspondesse a um cachorro com 2 meses de idade. 

O principal objetivo deste estudo consistiu em comparar e apresentar um número 

amplo de casos clínicos com um amplo leque de manifestações clínicas, desde as mais 

ligeiras até as mais graves, da babesiose. Tentou-se desta forma representar um conjunto 

de casos variados da região (com a propensão dos animais para a infestação com carraças 

e a posterior infeção com hemoparasitas transmitidos por estes vetores).   

Os sinais clínicos apresentados pelos cães doentes foram variados (depressão, 

prostração, anorexia ou hiporexia, febre, mucosas discretamente ictéricas ou pálidas, 

vómitos), coincidindo com os sinais mais frequentemente encontrados em cães com 

babesiose aguda, segundo a bibliografia (61). 

A anemia carateriza-se como normocítica e normocrómica nos primeiros dias da 

doença, com hemólise aguda observada na maioria dos casos. Geralmente, a anemia 

encontrada foi regenerativa, exceto quando os sinais eram bastante agudos (ou foram 

atribuídos a outra doença concomitante). A trombocitopenia observada atribui-se à 

destruição acelerada das plaquetas, mediada por anticorpos (61). 

Juntamente com a anemia e a trombocitopenia, também representam a diversidade 

de alterações que podem caracterizar as infeções por Babesia spp. nos cães as lesões 

hepáticas e renais, acompanhadas em algumas ocasiões por outros distúrbios metabólicos 

(hipoglicemia, hipoalbuminemia e alterações eletrolíticas nos casos mais graves) (3). 

Quanto aos exames complementares, a alteração ecográfica mais frequente foi a 

esplenomegalia, e a alteração mais recorrente nas análises de urina tipo II foi o aspeto 

turvo, a pigmenturia que revelou hematúria, bilirrubinúria e proteinúria. Esta situação é 

espectável segundo a bibliográfica, aparecendo assim nos casos reportados (42).  

Como nesta dissertação se recolheram casos não exclusivamente de babesiose, 

encontrou-se animais com culturas urinárias positivas e dados imagiológicos inesperados 

(como um trombo venoso, uma suspeita de obstrução intestinal ou um quadro grave de 

ascite), que diversificam e representam os casos clínicos como aparecem na prática 

medica diária. De especial importância é o facto de que o diagnóstico de uma doença não 

exclui outros processos simultâneos, relacionados ou não, com a suspeita principal. 
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O tratamento instaurado demostrou ter um bom índice de recuperação, 

permanecendo uma média de 5 dias internados os cães com casos não complicados. Numa 

primeira instância atuou-se em todos os casos clínicos corrigindo os défices de glicemia 

ou hipocaliemia com fluidoterapia suplementada segundo o caso. Em segundo lugar, 

instaurou-se proteção gástrica básica ou mais específica na presença de náuseas ou úlceras 

na mucosa oral. O tratamento parasiticida realizado foi dipropionato de imidocarb (6,6 

mg/kg, SC) que corresponde com 0,05 ml/kg de Imizol®, precedido de uma toma de 

atropina (0,01 mg/kg SC) com 20 minutos de antecedência. Apenas três casos precisaram 

de transfusão de concentrado de eritrócitos e um caso recebeu transfusão de plasma.  

Entre todos os casos clínicos pode afirmar-se que o prognóstico é favorável 

quando as alterações são detetadas precocemente e os animais doentes são levados ao 

serviço hospitalar de forma célere. Comprova-se que os animais que sofreram períodos 

de dias de agonia (como foram os dois óbitos relacionados com a babesiose que se 

apresentam na dissertação) apresentam menor probabilidades de sobrevivência, em 

contraste com os casos mais agudos, intensos e graves de anemia intensa, que após a 

transfusão de concentrado de eritrócitos recuperaram favoravelmente. No caso clínico de 

babesiose junto com esgana o óbito atribuiu-se ao choque hipovolémico como 

complicação derivada do quadro grave de esgana. De facto, os sinais neurológicos 

estavam presentes dias antes da descompensação final do paciente, considerando-se a 

babesiose como uma condição patológica prévia e provavelmente crónica.  

Concluindo, pode-se afirmar que numa região onde a babesiose canina é 

endémica, chegam à consulta casos agudos ou crónicos, alguns mais característicos ou 

definidos, outros com sinais clínicos ou alterações mais inespecíficas. Revela-se desta 

forma uma ampla variedade de estádios e apresentações da doença. Em geral, quando 

tratada a tempo e com meios apropriados, esta parasitose é de bom prognóstico e 

apresenta uma considerável percentagem de recuperação. A principal batalha no combate 

a esta parasitose amplamente estudada passa pela consciência dos detentores dos animais 

da necessidade da instauração de corretos planos de desparasitação. 
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4. Conclusão 

 

 Os objetivos do estudo foram plenamente atingidos. As principais conclusões após 

análise dos casos e comparação das informações obtidas com a bibliografia são:  

 As idades dos cães doentes são variáveis, abarcando todos os estratos etários: 

quatro animais jovens, sete adultos e quatro cães geriátricos. Seis eram fêmeas e 

oito machos.  

 Os sinais clínicos de depressão, febre, anorexia, mucosas discretamente ictéricas 

e vómitos apresentados por estes animais corroboram alguns dos mais 

frequentemente encontrados em cães com babesiose aguda segundo a bibliografia.  

 As condições de vida dos animais eram propensas à infestação com carraças e a 

posterior infeção com hemoparasitas transmitidos por estes vetores.  

 Os cães com processos não complicados permaneceram em média 5 dias 

internados. 

 A anemia caraterizou-se por aparecer normocítica normocrómica nos primeiros 

dias da infeção, com hemólise aguda observada na maioria dos casos. Geralmente, 

a anemia encontrada é regenerativa, exceto quando os sinais são bastante agudos. 

A trombocitopenia observada deve-se à destruição acelerada das plaquetas, 

mediada por anticorpos.  

 Os marcadores bioquímicos apresentaram como alterações mais frequentes na 

babesiose as alterações hepáticas e renais acompanhadas de outros distúrbios 

metabólicos, podendo aparecer casos com hipoglicemias, hipoalbuminemias e 

alterações eletrolíticas. Num total de sete casos reuniram-se todas estas alterações 

ao mesmo tempo. 

 A alteração ecográfica mais frequente foi a esplenomegalia e a alteração mais 

recorrente no AU II foi a urina turva e com pigmento, que revelou hematúria e 

bilirrubinúria. 

 O tratamento em todos os casos foi uniforme. Os 15 casos receberam dipropionato 

de imidocarb (6,6 mg/kg, SC) que correspondeu a 0,05 ml/kg de Imizol®, 

precedido de uma toma de atropina (0,03 mg/kg SC) com 20 minutos de 

antecedência. 

 Apenas três casos precisaram de transfusão de concentrado de eritrócitos devido 

à destruição ocasionada pela babesiose, os três apresentaram valores de 
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hematócrito normais nos sucessivos controlos e sinais de regeneração medular no 

esfregaço de sangue central.  

A consciencialização dos detentores de animais de companhia para a importância 

da desparasitação e os riscos associados à sua ausência ou a más práticas poderá ser uma 

área de interesse pedagógico, sobretudo nas zonas endémicas, por forma a prevenir o 

aparecimento de casos de babesiose e outras patologias transmitidas por vetores.  
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Anexo 1 

 

As instalações de que o serviço de pequenos animais dispõe no Hospital estendem-

se pela totalidade do mesmo e contam com: três salas de consultas, uma sala de 

administração de quimioterápicos, uma sala de ecografia e uma sala de atendimento de 

urgências numa primeira zona do hospital, para além da receção e um consultório anexo 

de vacinação. Num espaço intermédio encontra-se a farmácia, o bloco cirúrgico e o 

serviço de radiodiagnóstico. Na parte final localizam-se a sala de cuidados intensivos e 

três espaços de internamento dos animais de companhia diferenciados em gatos, cães e 

um local separado para doenças infetocontagiosas.  

Tendo em conta a gravidade de alguns dos casos observados, contar com um 

serviço de hospitalização durante 24 horas é necessário para o tratamento dos casos mais 

graves. Por este motivo, o HV-UTAD reúne as condições necessárias para o diagnóstico 

e tratamento dos casos de babesiose nas suas instalações. 

Chegados ao ponto da necessidade de realizar transfusões sanguíneas, para a 

estabilização do doente, este procedimento não seria possível sem o trabalho do Banco 

de Sangue Animal (BSA), que tendo uma base de recolha em Vila Real tem sido uma 

mais-valia para a prática de transfusões no HV-UTAD.  
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Anexo II 

 

A idade adequada para a vacinação contra a infeção pelos vírus da hepatite e 

parainfluenza caninas são 8-12 semanas de idade. A idade aconselhada para a vacinação 

contra a esgana e a parvovirose é aquela em que os anticorpos residuais maternos contra 

estas duas doenças não interfiram com a resposta imunológica. Em muitos casos, este 

período encontra-se entre 6 a 9 semanas de idade, mas, com vista a assegurar uma boa 

proteção em cachorros com níveis altos de anticorpos maternais, é de aconselhar uma 

vacinação definitiva às 12 semanas de idade, contra aquelas duas doenças. 

O programa de vacinação com Nobivac DHPPi que protege contra esgana, 

adenovírus canino, parainfluenza canina e parvovírus canino, recomendado é o seguinte: 

- Programa para cachorros quando o aparecimento da esgana e parvovirose é possível 

antes das 8-9 semanas de idade:   

 4-6 semanas de idade  Contra a parvovirose ou contra a  esgana e parvovirose  

 8-9 semanas de idade  Vacina contra a esgana, hepatite, parvovirose e   

    parainfluenza caninas + leptospirose   

 12 semanas de idade  Vacina contra a esgana, hepatite, parvovirose e   

    parainfluenza caninas + leptospirose 

- Programa quando a vacinação se iniciou às 8-9 semanas de idade:  

 8-9 semanas de idade  Vacina contra a esgana, hepatite,  parvovirose e   

    parainfluenza caninas + leptospirose  

 12 semanas de idade  Vacina contra a esgana, hepatite parvovirose e  

    parainfluenza caninas + leptospirose 

 - Programa quando a vacinação não se iniciou antes das 12 semanas:  

 12 semanas de idade  Vacina contra a esgana, hepatite, parvovirose e   

    parainfluenza  caninas + leptospirose   

 14-15 semanas de idade  Leptospirose  

- Revacinação: Recomenda-se que os cães sejam revacinados contra:   

 1º Esgana, hepatite, parvovirose e raiva – de 3 em 3 anos.  

 2º Parainfluenza - anualmente. 

As informações acima referem-se exclusivamente às vacinas Nobivac (64). São as 

que se encontram à disposição no HV-UTAD, e são aplicadas seguindo as indicações e 

recomendações mais recentes (65).  
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