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Resumo 

A piroplasmose canina é uma infecção causada por protozoários intraeritrocitários, como Babesia sp. e 

Rangelia sp., transmitidos para o cão a partir do repasto sanguíneo dos ixodídeos infectados. As 

manifestações clínicas dessas infecções incluem febre e icterícia sendo que Rangelia sp. também pode 

determinar hemorragias. A escassez de informações sobre a epidemiologia desses piroplasmídeos, 

motivou este estudo, que objetivou analisar a frequência de piroplasmídeos em de sangue de cães, 

comparar a eficiência das técnicas microscópicas e os fatores de risco associados as infecções. A 

amostragem do estudo foi composta por dois grupos. O primeiro grupo chamado de retrospectivo, 

consistiu em 31 amostras de sangue sabidamente positivas a partir da técnica de distensão delgada, que 

estavam armazenadas em laboratório de Análises Clínicas em Niterói, RJ e o segundo grupo amostral 

denominado de prospectiva, foram as 407 amostras de sangue coletadas entre 2018 a 2019 encaminhadas 

para o mesmo laboratório. As amostras prospectivas foram submetidas a distensões delgada e espessa 

coradas por Giemsa e por kit de coloração rápida. As lâminas foram submetidas a leitura em microscópio 

óptico, sendo os protozoários caracterizados morfologicamente. As amostras de sangue foram 

submetidas a caracterização molecular para diagnóstico da espécie de piroplasmídeos utilizando primers 

que amplificam o gene 18S RNAr. Das amostras prospectivas, positividade para piroplasmídeos foram 

evidenciados em 38 amostras a partir da associação das técnicas microscópicas e moleculares. A análise 

molecular foi realizada em 32 amostras que foram positivas em lâminas de microscopia e em 26 

amostras que apresentaram trombocitopenia e alteração na morfologia do eritrócito. Ao todo 33 amostras 

prospectivas apresentaram sequências de Babesia vogeli. Dentre as 31 amostras retrospectivas, 24 

apresentaram sequências compatíveis com B. vogeli. Nas amostras prospectivas, a maioria dos cães 

positivos eram machos, filhotes, raça definida que foram atendidos em clínicas em São Gonçalo. 

Entretanto, estas variáveis não foram estatisticamente significativas (p>0,05). Associando a frequência 

do diagnóstico de cães positivos por meio das técnicas com dados do hemograma, pode-se evidenciar a 

trombocitopenia e leucopenia foram estatisticamente associadas a infecção (p<0,05). Grande parte das 

amostras retrospectivas positivas também haviam sido coletado de cães machos com raça definida, 

atendidos em clínicas de São Gonçalo e que apresentaram no hemograma trombocitopenia. Nas lâminas 

de distensão delgada submetida a coloração rápida foi possível detectar todas as amostras de sangue 

prospectivas que foram consideradas positivas pela microscopia 7,9%, seguido da distensão delgada 

corada pelo Giemsa 6,9%. Comparando-se o diagnóstico dos piroplasmídeos obtidos entre as técnicas 

microscópicas, verificou-se uma concordância no mínimo substancial. Nas lâminas de microscopia 

foram evidenciadas principalmente merozoítas piriformes e ovalares com mensuração acima de 2,5 µm 

de comprimento compatível com Babesia vogeli. No entanto, também foi identificado formas evolutivas 

menores denotando o caráter pleomórfico do parasito. Por meio deste estudo pode-se verificar a 

importância da realização do diagnóstico molecular para identificar corretamente o gênero, espécie de 

piroplasmídeos, direcionando de forma mais adequada o tratamento dos cães, uma vez que esses agentes 

infectantes têm sensibilidade diferente aos fármacos, além de ampliar informações sobre a 

epidemiologia destas parasitoses.  

 

 

Palavras chave: Piroplasmose canina, Técnicas de diagnóstico, Análise Molecular, Rio de Janeiro. 
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Abstract 
 
Canine piroplasmosis is an infection caused by intra-erythrocyte protozoa, such as Babesia sp. and Rangelia sp., 

transmitted to the dog from the blood meal of the infected ixodids. The clinical manifestations of these infections 

include fever and jaundice, with Rangelia sp. it can also determine bleeding. The scarcity of information on the 

epidemiology of these piroplasms motivated this study, which aimed to analyze the frequency of piroplasms in 

dogs' blood, to compare the efficiency of microscopic techniques and the risk factors associated with infections. 

The study sample was composed of two groups. The first group, called retrospective, consisted of 31 blood samples 

known to be positive from the thin distension technique, which were stored in a Clinical Analysis laboratory in 

Niterói, RJ and the second sample group called prospective, were the 407 blood samples collected between 2018 

and 2019 sent to the same laboratory. Prospective samples were subjected to thin and thick distention, stained by 

Giemsa and by a fast staining kit. The slides were read under an optical microscope, and the protozoa were 

morphologically characterized. The blood samples were subjected to molecular characterization for the diagnosis 

of the piroplasms species using primers that amplify the 18S RNAr gene. Of the prospective samples, positivity 

for piroplasms was evidenced in 38 samples from the association of microscopic and molecular techniques. 

Molecular analysis was performed on 32 samples that were positive on microscopy slides and on 26 samples that 

presented thrombocytopenia and altered erythrocyte morphology. Altogether 33 prospective samples presented 

Babesia vogeli sequences. Among the 31 retrospective samples, 24 presented sequences compatible with B. vogeli. 

In the prospective samples, the majority of positive dogs were male, puppies, defined breed that were seen at 

clinics in São Gonçalo. However, these variables were not statistically significant (p>0.05). By associating the 

frequency of diagnosis of positive dogs using techniques with blood count data, it can be seen that 

thrombocytopenia and leukopenia were statistically associated with infection (p <0.05). A large part of the positive 

retrospective samples had also been collected from male dogs of defined breed, attended at clinics in São Gonçalo 

and who had thrombocytopenia on the blood count. In the slides of thin distension submitted to rapid staining, it 

was possible to detect all prospective blood samples that were considered positive by microscopy 7.9%, followed 

by thin distention stained by Giemsa 6.9%. Comparing the diagnosis of piroplasms obtained between microscopic 

techniques, there was at least substantial agreement. The microscopic slides showed mainly pyriform and oval 

merozoites, measuring more than 2.5 µm in length compatible with Babesia vogeli. However, minor evolutionary 

forms were also identified, denoting the pleomorphic character of the parasite. Through this study, it is possible to 

verify the importance of performing a molecular diagnosis to identify the genus, the species of piroplasms, better 

targeting the treatment of dogs, since these infective agents have different sensitivity to drugs, in addition to 

expanding information on the epidemiology of these parasites. 

 

Keywords: Canine piroplasmosis, Diagnostic techniques, Molecular Analysis, Rio de Janeiro. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 BABESIA EM CÃES DOMÉSTICOS 

 

1.1.1 HISTÓRICO 

 

A babesiose é uma doença de importância mundial sendo reconhecida desde a 

antiguidade. O livro bíblico de Êxodo relata a primeira referência histórica dessa parasitose 

como uma praga do gado dos egípcios. Esta foi descrita como grievous murrain, ou seja, febre 

da água vermelha do gado, denominação esta, baseada no sinal de hemoglobinúria, causada por 

Babesia bovis (HOMER et al., 2000).  

A primeira descrição de um protozoário babesídeo ocorreu em 1888 quando o 

pesquisador Victor Babés, avaliando sangue de bovinos procedente da Romênia, relatou a 

ocorrência do microrganismo intraeritrocitário, ao qual denominou Hematococus bovis, 

atribuindo o termo da enfermidade de hemoglobinúria enzoótica. A criação do gênero Babesia 

ocorreu no mesmo ano, quando Starcovici propôs em homenagem ao pesquisador Babés e 

renomeou o protozoário descrito como Babesia bovis (KUTTELER, 1988). Em 1895, os 

pesquisadores Piana e Galli Valério observaram a existência de parasitos grandes nos eritrócitos 

de cães na Itália descrevendo-os como Piroplasma canis, nome dado a estes parasitos devido a 

sua aparência em forma de pera. Posteriormente, PATTON em 1910 descreveu a presença de 

formas parasitárias anelares e ovoides em eritrócitos de cães na Índia, classificando-as como 

Piroplasma gibsoni em homenagem ao Dr. Gibson, primeiro observador desse parasito 

(ALMOSNY et al., 2002). 
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1.1.2 TAXONOMIA 

 

 As espécies do gênero Babesia segundo Adl et al. (2018) estão inseridas nos Grupos:  

- Alveolata. Esse grupo corresponde a eucariotos que possuem alvéolo cortical, que pode estar 

ausente. Estes eucariotos possuem fossas ciliares ou microporos e cristas mitocôndrias 

tubulares ou ampuliformes. 

-- Apicomplexa. Eucariotos que possuem pelo menos em um estágio de vida livre vesículas 

subpeculiares e um complexo apical. 

--- Aconoidasida. Complexo apical sem conóides em estágios móveis assexuados, alguns 

zigotos (oocinetos) são móveis com conóides. Também possuem macrogametas e 

microgametas se formando independentemente. 

---- Piroplasmorida. Eucariotos com formato piriforme, arredondado, em formato de bastonete 

ou ameboide, conóides e cílios ausentes em todos os estágios, anel polar ausente, sem oocisto, 

provavelmente o estágio sexuado está associado com a formação de um estágio similar a um 

axopodium do tipo Strahlen. 

A diferenciação taxonômica dos três diferentes gêneros de piroplasmídeos que 

geralmente são detectados em animais, como Babesia, Theileria e Cytauxzoon se baseiam nas 

diferenças morfológicas das formas evolutivas, nas espécies dos hospedeiros definitivos e nos 

ciclos biológicos. A partir da análise filogenética do gene 18S foi identificado pelo menos 10 

grupos filogenéticos distintos dentro dos piroplasmídeos. No gênero Babesia inclui-se quatro, 

o grupo “Babesia stricto sensu”, também conhecido como verdadeira Babesia e as linhagens 

“Percei”, “Oeste” e “Babesia microti – like”, que estão inseridas no grupo Babesia lato sensu 

(JALOVECKA et al., 2019) (Quadro1). 
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Quadro 1. Grupos filogenéticos, classificação taxonômica, hospedeiros, espécies e doenças 

determinados por Babesia, Theileria e Cytauxzoon. 

Fonte: Adaptado de Jalovecka et al. (2019). 

 

O grupo atualmente definido como Babesia stricto sensu tem sido distinguido dos 

demais gêneros do grupo Apicomplexa, devido à ausência da forma esquizonte e pela sua 

capacidade de transmissão transovariana no ixodídeo. Os piroplasmídeos que não são incluídos 

no grupo Babesia stricto sensu e nos gêneros Theileria e Cytauxzoon foram incluídos no grupo 

Babesia lato sensu. As espécies que compõem este último grupo não realizam transmissão 

transovariana e nestas ainda não foi observado a forma evolutiva de esquizonte (JALOVECKA 

et al., 2019) (Figura 1). 

Figura 1. Características morfológicas dos piroplasmídeos e sua evolução nos ixodídeos. Fonte: 

Jalovecka et al. (2019). 
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1.1.3 MORFOLOGIA, ESPÉCIES, SUBSPÉCIES E HOSPEDEIROS 

 

Mais de 70 espécies pertencentes ao gênero Babesia foram descritas parasitando os 

animais. Os hospedeiros definitivos do parasito são os artrópodes ixodídeos e os hospedeiros 

intermediários são os mamíferos e aves. As principais espécies que são encontradas infectando 

os cães são Babesia canis e Babesia gibsoni (TABOADA & MERCHANT, 1991). 

Morfologicamente as espécies de Babesia sp. são classificadas como grandes, grupo em que se 

insere a B. canis, ou seja, aquelas que apresentam nos hospedeiros intermediários formas 

intraeritrocitárias com cerca 2,5 a 5,0 µm de comprimento e pequenas, como B. gibsoni que 

tem de 1,0 a 2,5 µm de comprimento (BOOZER & MACINTIRE, 2003; LAHA, 2015). 

A partir da distribuição geográfica das espécies de ixodídeos, propriedades antigênicas 

e patogenicidade, as formas evolutivas grandes, ou seja, B. canis foi subdividida em três 

subespécies (UILENBERG et al., 1989). De acordo com esses autores, o protozoário B. canis 

transmitido pelo ixodídeo Dermacentor reticulatus foi denominado de Babesia canis canis, o 

transmitido por Rhipicephalus sanguineus foi chamado de Babesia canis vogeli e o transmitido 

por Haemophysalis leachi denominado de Babesia canis rossi (HAUSCHILD et al.,1995).  

Apesar desta classificação, com o avanço da biologia molecular, por meio da 

genotipagem da pequena subunidade ribossomal do gene 18S, uma outra corrente de autores, 

propôs que estas subespécies sejam consideradas como três espécies distintas, chamadas de 

Babesia canis, B. rossi e B. vogeli (Quadro 2) (BILIC et al., 2018). Desta forma, vem se 

observando na literatura que alguns pesquisadores adotam a classificação de espécies enquanto 

que outros ainda utilizam a descrição em subespécies (DUARTE et al., 2008).  

 

Quadro 2. Grandes e pequenas espécies de Babesia atualmente identificadas em cães de acordo 

com os seus hospedeiros definitivos e distribuição geográfica. 

 

Fonte: Adaptado de Bilic et al. (2018). 
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Babesia gibsoni é transmitida pelos carrapatos Haemaphysalis bispinosa e 

Haemaphysalis longicornis, sendo que no Brasil, Rhipicephalus sanguineus tem sido 

incriminado na sua transmissão (TRAPP et al., 2006). 

Uma outra espécie de grande Babesia, ainda não nomeada, Babesia sp. (Coco), 

geneticamente distinta foi detectada em cães com sintomas clínicos compatíveis com babesiose 

na Carolina do Norte, Nova Jersey e Nova Iorque, Estados Unidos (UILENBERG, 2006; 

SCHETTERS et al.,1997; KÖSTER et al., 2015). Além disso, uma outra grande Babesia, 

similar a Babesia bigemina que infecta bovinos, foi relatada infectando cães 

imunocomprometidos, principalmente naqueles que estavam esplenectomizados 

(BIRKENHEUER et al., 2004).  

Em relação aos pequenos babesídeos, até o momento infectando os cães foram descritas 

três espécies que são geneticamente distintas: Babesia gibsoni, Babesia conradae e Babesia 

microti – like (KJEMTRUP et al., 2006; BECK et al., 2009). Por meio da análise molecular, 

tem sido evidenciado três isolados filogeneticamente distintos dentro do grupo das pequenas 

babesias que infectam os cães, que são morfologicamente idênticos. Um isolado é da Ásia, um 

da Califórnia e outro da Europa. O isolado asiático é o protozoário original, que foi detectado 

na Índia e está inserido no grupo Babesia stricto senso. O isolado Califórnia é uma espécie 

diferente que possui algumas características do gênero Theileria. O nome Babesia conradae foi 

proposto para essa espécie. O isolado da Europa é uma Theileria filogeneticamente similar a 

Babesia microti que foi denominado Theileria annae (TRAPP et al., 2006).    

 

As principais formas evolutivas de Babesia evidenciadas nos hospedeiros definitivos são: 

 Gametócitos, que são formas evolutivas peculiares e morfologicamente diferentes dos 

demais protozoários do grupo Apicomplexa, pois não formam microgametas e 

macrogametas (JALOVECKA et al., 2019). Na verdade, os gametócitos desses 

protozoários se assemelham a corpos raiados, também chamados de corpos estrelados. Estas 

formas evolutivas foram observadas pela primeira vez por Koch e Kleine em 1906 ao 

estudar o parasito no intestino dos ixodídeos e em cultivo in vitro. Esses autores observaram 

formas evolutivas bizarras que possuíam estruturas em formato de espinho. Estas foram 

então denominadas por um termo em alemão Strahlenkörper, que foi traduzida em inglês 

para spiky-rayed stages. Os corpos raiados são formas uninucleadas, esféricas, polimórficas 

ou piramidais que possuem cerca de 4 a 7 µm. São caracterizados por possuir uma estrutura 
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similar a um espinho, que mede cerca de 1,0 a 1,2 µm de comprimento por 0,6 a 0,8 µm de 

largura. A função dos espinhos ainda é desconhecida e já foi sugerido que esta estrutura 

poderia auxiliar no processo de invasão celular (MEHLHORN et al., 1984).  

 Cinetos são formas evolutivas do protozoário que são produzidas a partir da fusão dos 

corpos raiados. Estes possuem a capacidade de invadir várias células do corpo do artrópode 

quando alcançam a hemolinfa. Caracterizam-se por serem estruturas finas que possuem 22 

µm de comprimento (MEHLHORN et al., 1984).  

 Esporozoítas, forma infectante para o hospedeiro intermediário, que se formam na glândula 

salivar dos ixodídeos. Dentro da glândula salivar há um desenvolvimento sincrônico, a 

partir do quinto dia de infecção da mesma, quando são observados esporozoítas 

preenchendo totalmente tal órgão. A partir deste momento, milhares de esporozoítas são 

liberados durante o repasto sanguíneo do artrópode. Os esporozoítas de B. canis medem 

cerca de 2,5 µm de comprimento e são tipicamente piriformes, possuindo a porção apical 

ampla e a parte posterior puntiforme. São circundados por uma película composta por uma 

membrana externa e uma membrana interna osmofílica, interrompida em alguns pontos, e 

no final das porções anterior e posterior há um anel polar. Os esporozoítas, que são cerca 

de 5000 a 10.000 são produzidos dentro de um único alvéolo (MEHLHORN et al., 1984).   

 

Já as formas evolutivas que ocorrem nos hospedeiros intermediários, incluem-se:  

 Trofozoítas e merozoítas, que apresentam o citoplasma azulado e núcleo de coloração rósea 

a roxa quando corados pela solução de Giemsa. De acordo com as dimensões que assumem 

dentro do eritrócito dos animais vertebrados, os protozoários do gênero Babesia podem ser 

classificados como grandes ou pequenos. Babesia canis apresenta formas intraeritrocitárias 

grandes, ocupando mais da metade do diâmetro do eritrócito. Podem assumir formas 

alongadas, ovais, arredondadas e até mesmo ameboides (ALMONSY et al., 2002). No 

interior das células os merozoítas quando em formato piriforme formam um ângulo agudo 

entre as extremidades afiladas (ALMONSY et al., 2002; LAHA et al., 2015). Estas formas 

piriformes podem ser visualizadas como formas únicas ou comumente aos pares, bem como 

em quantidades múltiplas, podendo ser encontrado até 16 protozoários no interior das 

células do hospedeiro. Babesia gibsoni é uma pequena Babesia, e ocupa menos da metade 

do diâmetro do eritrócito. Em geral tem formas arredondadas ou ovalada e encontra-se de 

forma isolada no interior das células vermelhas (LAHA et al., 2015). 
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1.1.4  CICLO BIOLÓGICO E MECANISMO DE TRANSMISSÃO 

 

 O ciclo biológico do gênero Babesia é dividido em três fases (MEHLHORN et al,1984):   

 Reprodução assexuada denominada merogonia ou esquizogonia que ocorre no 

hospedeiro intermediário;  

 Gametogonia, com formação e fusão dos gametas, que ocorre dentro da célula intestinal 

dos hospedeiros definitivos; 

 Esporogonia, uma reprodução assexuada que ocorre na glândula salivar do ixodídeo, na 

qual se origina as formas infectantes que são os esporozoítas.  

Todas as espécies de Babesia são transmitidas pela saliva dos ixodídeos, quando este 

realiza o repasto sanguíneo em seu hospedeiro intermediário. Nesse período, formas evolutivas 

de esporozoítas que estão presentes na saliva do ixodídeo são injetadas dentro da corrente 

sanguínea do hospedeiro intermediário. No sangue essas formas evolutivas penetram nos 

eritrócitos onde se diferenciam em trofozoítas. Esses trofozoítas se multiplicam por fissão 

binária em dois ou quatro merozoítas, em um processo denominado de merogonia, que também 

é chamado de esquizogonia, que resulta na destruição do eritrócito (MEHLHORN et al,1984). 

O ciclo de multiplicação dos merozoítas continua até a invasão destas formas evolutivas em 

novos eritrócitos. Este ciclo biológico de multiplicação intensa dos merozoítas ocorre até a 

morte do hospedeiro, ou até o tratamento e/ou até a produção de resposta imunológica que 

minimiza a replicação do parasito nos eritrócitos (UILENBERG, 2006) (Figura 2). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ciclo biológico de Babesia stricto sensu (Adaptado de Jalovecka et al., 2019). 
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Alguns merozoítas dentro dos eritrócitos passam por mudanças morfológicas, originando 

os gamontes, ou seja, pré-gametócitos que é a estrutura precursora do gametócito. Ao realizar 

o repasto sanguíneo, no intestino do hospedeiro definitivo, os gamontes se diferenciam em 

gametócitos, que no caso do gênero Babesia, possui uma morfologia peculiar, sendo chamado 

de corpo raiado. Dois corpos raiados se fusionam e original um zigoto móvel, oocineto 

(MEHLHORN et al., 1984). Este penetra na matriz peritrófica das células intestinais do 

ixodídeo, passam por divisões meióticas, dando origem a cinetos unicelulares. Estes podem 

migrar pela hemolinfa, atingir diversos tecidos incluindo as glândulas salivares e os ovários 

(JALOVECKA et al., 2019).  

 Para garantir a sua permanência no interior do hospedeiro definitivo durante as mudas 

do artrópode, os cinetos quando infectam a glândula salivar do artrópode, formam um sincício 

polimórfico denominado esporoblasto dormente. Quando o ixodídeo realiza o repasto 

sanguíneo em um hospedeiro intermediário, o esporoblasto dormente torna-se ativado, 

ocorrendo então a esporogonia, ou seja, a formação dos esporozoítas, que são liberados na 

corrente sanguínea do hospedeiro intermediário. Os protozoários também podem ser 

transmitidos para a próxima geração de ixodídeos, a partir da transmissão transovariana. Esta 

ocorre quando os cinetos passam através dos ovários da fêmea do artrópode e se alojam dentro 

dos ovos. Os esporozoítas então, irão se formar nas glândulas salivares das formas evolutivas 

de larvas que irão nascer (SCHNITTGER et al., 2012). A transmissão do esporozoíta para o 

novo hospedeiro pelos ixodídeos, geralmente, é um processo lento que leva cerca de dois dias, 

pois os esporozoítas amadurecem e se tornam infectantes nas glândulas salivares ao longo desse 

período (SCHORDERET-WEBER et al., 2017) (Figura 2). 

 As espécies do gênero Babesia desenvolveram estratégias únicas para completar seu 

ciclo biológico e serem transmitidas a diferentes hospedeiros. O ciclo biológico desses 

protozoários, segue o mesmo padrão que o dos outros parasitos membros do grupo 

Apicomplexa, sendo as sucessivas fases de merogonia, gametogonia e esporogonia 

responsáveis pelo desenvolvimento completo desses agentes. Contudo, Babesia sp. teve que 

desenvolver novas estratégias para se adaptar às diferentes fases de vida e a forma de 

alimentação do seu hospedeiro definitivo, o artrópode ixodídeo. Neste, a transmissão do 

protozoário pode ser realizada de forma transestadial, transovariana ou pela ingestão de 

hemácias infectadas com gamontes como foi anteriormente ressaltado (JALOVECKA et al., 

2019).  
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 A transmissão transestadial é aquela em que o protozoário se mantém viável no corpo 

do ixodídeo, mesmo após o processo de mudas, ou seja, de larva para ninfa e desta para a forma 

adulta. Tal transmissão ocorre, pois, o esporoblasto de Babesia se aloja no interior do 

citoplasma das células das glândulas salivares do ixodídeo, se mantendo neste mesmo durante 

as alterações morfológicas que ocorre entre as mudas. Esta adaptação garante a infecção de 

novos hospedeiros, dado que a cada muda sofrida pelo artrópode, um novo animal pode ser 

parasitado por este (JALOVECKA et al., 2019). 

 Já a transmissão transovariana, característica do gênero Babesia sp., ocorre quando o 

protozoário infecta os ovários do artrópode fêmea, sendo, portanto, transmitido aos ovos e 

consequentemente, para as larvas que irão nascer. Esta transmissão é considerada uma das 

estratégias evolucionárias mais bem-sucedidas do protozoário. Já que uma única fêmea de 

ixodídeo é capaz de liberar milhares de ovos de uma só vez. Permitindo assim, a transmissão 

para vários hospedeiros. Apesar da transmissão transovariana ser considerada Babesia 

específica, somente foi descrita no grupo denominado de Babesia stricto sensu (JALOVECKA 

et al., 2019). 

Em casos raros, Babesia em cães pode ser transmitida sem a participação dos ixodídeos, 

tais como por meio da transfusão sanguínea ou durante lutas entre cães (KOSTER et al., 2015). 

Alguns autores têm sugerido a transmissão do protozoário a partir da mordedura dos cães em 

lutas com outros cães infectados. Essa forma de transmissão tem sido sugerida somente na 

infecção por B. gibsoni em raças de cães que participam de lutas como o American Pit Bull 

Terrier (JEFFERIES et al., 2007).  

 

1.1.5 PATOGENIA E MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 

 

1.1.5.1 Desenvolvimento do parasito nos eritrócitos 

 

A penetração dos esporozoítas de Babesia nos eritrócitos ocorre ativamente e segue 

cinco fases: contato entre o parasito e o eritrócito, orientação do complexo apical do parasito 

na direção da membrana do eritrócito, a membrana do parasito se fusiona na membrana do 

eritrócito, liberação do conteúdo das róptrias e invaginação da membrana do eritrócito. Durante 

essa fase final, a membrana do eritrócito não é destruída, sendo o parasito circundado pela 

mesma. Passado esse período, esta membrana desaparece, liberando o parasito no citoplasma 
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da célula hospedeira. Essa fase de invasão do parasito difere o gênero Babesia do gênero 

Plasmodium, que se mantêm envelopado pela membrana da célula (MEHLHORN et al., 1984). 

 

 

1.1.5.2 Hemólise, choque hipotensivo e suas consequências 

Os dois principais mecanismos que dominam a patogênese da babesiose são a hemólise 

e o choque hipotensivo (TABOADA & MERCHANT, 1991). A hemólise culminando com a 

anemia é uma das alterações patogênicas mais comuns na babesiose. Esta anemia ocorre tanto 

pela hemólise intravascular quanto pela extravascular. A hemólise intravascular ocorre após a 

entrada dos protozoários nos eritrócitos, que continuam a se desenvolver de trofozoítas a 

merozoítas, lisando as células. Já a hemólise extravascular é causada por componentes 

multifatoriais, incluindo a hemocaterese dos eritrócitos danificados e parasitados, bem como 

pela ativação do sistema imunológico a partir do sistema complemento e/ou devido à presença 

de anticorpos anti-eritrocitários que adsorvem na superfície dos eritrócitos (TABOADA & 

MERCHANT, 1991; BILIC et al., 2018). A lise dessas células está associada com as 

manifestações clínicas. No entanto, a sintomatologia nem sempre está associada com a carga 

parasitária (EICHENBERGER et al., 2017). Existem casos, em que os cães com baixa 

parasitemia apresentaram anemia profunda, o que sugere que fatores não parasitários estejam 

relacionados ao desenvolvimento desta alteração hematológica. Tais fatores podem incluir 

pequenos rompimentos de vasos capilares periféricos, eritrofagocitose pelo baço e fígado, e 

possivelmente a destruição dos eritrócitos por imunoglobulinas (BILIC et al., 2018).  

O rompimento das células parasitadas, além de causar anemia, leva a liberação de 

hemoglobina na corrente sanguínea, o que gera hemoglobinúria e bilirrubinemia, que em grande 

quantidade leva a sobrecarga do fígado ocasionando icterícia, congestão hepática e esplênica 

que pode evoluir para um quadro de hepatoesplenomegalia (ALMONSY et al., 2002). Além 

dessas alterações, a febre é um dos sintomas mais comuns durante a infecção por Babesia. Esta 

ocorre devido a liberação de produtos pirogênicos durante o rompimento das hemácias 

parasitadas devido a interação com o sistema fagocítico-mononuclear.  A febre nos cães ocorre 

tanto na infecção por B. canis quanto por B. gibsoni (TABOADA & MERCHANT, 1991). 

Apesar da hemólise, alguns cães com babesiose apresentam hematócrito elevado, ou 

seja, uma hemoconcentração relativa, que representa casos raros de complicação, também 

chamado na literatura de síndrome biliar vermelha. Pensa-se que a mesma ocorra devido a 
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vasculites e deslocamento de fluídos dos componentes intravasculares para os extravasculares, 

conduzindo a hemoconcentração. Esta alteração pode gerar falha renal, complicações cerebrais 

que podem determinar o óbito do animal (WELZI et al., 2001). 

O choque hipotensivo, geralmente, é relatado nos cães quando há infecção pelas 

espécies de Babesia mais patogênicas, como B. rossi. A gênese da síndrome do choque 

hipotensivo é multifatorial e não está completamente compreendida. Alguns organismos 

babesídicos contém proteases com propriedades hipotensivas. Estas proteases podem ativar 

calicreínas ou a cascata do sistema complemento, contribuindo para hipotensão. A liberação de 

aminas biogênicas que também ocorre no processo infeccioso pode favorecer a liberação de 

cininas, que favorecem a vasodilatação e o choque hipotensivo. Dessa forma, os fatores 

envolvidos na estase vascular incluem fatores do próprio parasito, alterações na membrana do 

eritrócito, alterações na membrana endotelial dos vasos e alterações físicas do plasma. Tem sido 

observado que durante a infecção ocorre um aumento na peroxidação dos lipídeos de membrana 

determinando uma rigidez na membrana das células vermelhas, dificultando a passagem destas 

pelos capilares. Os eritrócitos infectados podem apresentar protusões em sua membrana, 

favorecendo o contato dessas células com a membrana dos vasos. Além disso, para favorecer a 

homeostasia do hospedeiro, no curso da infecção o nível de fibrinogênio aumenta, tornando o 

plasma mais viscoso. Todas essas alterações podem favorecer a hipotensão, que gera danos aos 

tecidos, principalmente, quando causam problemas de oxigenação no sistema nervoso central e 

na musculatura (TABOADA & MERCHANT, 1991). 

 

1.1.5.3 Leucopenia e Trombocitopenia 

 

A leucopenia na babesiose canina pode ser causada pelas três grandes espécies: B. canis, 

B. vogeli e B. rossi. As possíveis causas são formação de agregados constituídos por plaquetas 

- leucócitos, sequestro dos leucócitos, aumento da sua utilização devido a fagocitose e redução 

da sua produção (BILIC et al., 2018). Um possível mecanismo envolvido na leucopenia inclui 

a capacidade que as plaquetas têm de interagir com os leucócitos induzindo um sequestro 

secundário. A interação dos neutrófilos com o endotélio pode contribuir para a diminuição 

inicial do número de leucócitos e também desencadear uma inflamação vascular (MINE et al., 

2001; RAFAJ et al., 2013). 
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 No entanto, a principal alteração hematológica na babesiose canina é a trombocitopenia. 

Embora os cães infectados apresentem trombocitopenia severa, raramente desenvolvem 

hemorragia. A trombocitopenia resulta da destruição de plaquetas, do sequestro plaquetário 

pelo baço, pela elevação da temperatura corporal e pela coagulação intravascular disseminada 

(RAFAJ et al., 2013). A severidade e a rápida recuperação na contagem de plaquetas sugerem 

que a trombocitopenia ocorra realmente a partir de um mecanismo imunologicamente mediado. 

A ligação das plaquetas às histonas pode conduzir a ativação plaquetária, que uma vez ativadas, 

se ligam entorno dos neutrófilos, determinando um processo similar a agregação plaquetária na 

trombose (CAUDRILLIER et al., 2012). 

 

1.1.5.4 Alteração da coagulação 

 

 Além da homeostasia primária, a ativação plaquetária determina uma eficiente 

ativação de complexos enzimáticos no sistema de coagulação sanguínea. Dois mecanismos 

podem contribuir para a ativação do sistema de coagulação, sendo eles a hemólise e a resposta 

inflamatória de fase aguda. Essa ativação pode ter como consequência a coagulação 

intravascular disseminada (CID). No entanto, segundo Rafaj et al. (2009), na babesiose canina 

esta alteração para ser compensada no organismo de alguns animais parasitados, determinado 

casos assintomáticos (KULEŠ et al., 2017).  

 

1.1.5.5 Resposta inflamatória 

 

 O desenvolvimento da resposta inflamatória na sindrome sistêmica da babesiose é 

causada pela liberação excessiva de mediadores inflamatórios, sendo considerada uma das 

principais características na fisiopatologia da babesiose canina (MATIJATKO et al., 2007; 

SCHETTERS et al., 2009). Altas taxas de mortalidade geralmente ocorrem nos cães parasitados 

que desenvolvem inflamações severas, do que naqueles que apresentam quadros anêmicos 

graves, indicando que a intensidade da resposta inflamatória é um mecanismo importante no 

curso da evolução da doença (REYERS et al., 1998). A resposta inflamatória na babesiose 

canina envolve padrões complexos de sinalizações, que incluem eicosanóides e citocinas. 

Eicosanóides são produzidos a partir da oxidação do ácido araquidónico ou de ácidos graxos 
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polinsaturados. A sinalização por eicosanóides é complexa e similar a sinalização por citocinas 

(BILIC et al., 2018).  

 As citocinas tem um papel importante no inicío do desenvolvimento da inflamação 

sistêmica da babesiose. Embora esses mediadores sejam benéficos na defesa do hospedeiro, no 

caso de sua produção excessiva, estes podem atuar de forma nociva ao hospedeiro, iniciando 

uma lesão tecidual generalizada e danos aos órgãos (BORGHETTI et al.,2009; LEWIS et al., 

2012).  

 

1.1.5.6 Disfunção múltipla dos órgãos 

 

 A complicação da babesiose envolve manifestações clínicas que não estão 

relacionadas com a doença hemolítica. A difunção múltipla dos órgãos pode ocorrer 

diretamente pela ação do parasito ou devido a resposta inflamatória. Os principais mediadores 

envolvidos nessas difunções são as citocinas, óxido nítrico, radicais de oxigênio livre, 

eicosanóides e fator de ativação plaquetária (PURVIS & KIRBY, 1994). As principais 

difunções observadas são a falência renal aguda, babesiose cerebral, coagulopatia, icterícia e 

hepatopatia, anemia hemolítica autoimune, babesiose fulminante, síndrome respiratória aguda, 

hemoconcentração, hipotensão, patologias do miocardio, pancreatite e choque (WELZI et al., 

2001). A babesiose cerebral (BC) refere-se à ocorrência de sintomas do sistema nervoso 

associadas com eritrócitos parasitados, porém, um pequeno número de cães desenvolve esse 

quadro clínico (TABOADA & MERCHANT, 1991). A BC é causada por danos endoteliais 

subsequentes de necrose microvascular, edema perivascular e hemorragia. A patogênese da BC 

está relacionada com eritrócitos parasitados que são sequestrados dos microcapilares cerebrais 

e pela liberação de mediadores inflamatórios, bem como pela hipóxia tecidual, que conduz a 

sinais neurológicos (BILIC et al., 2018). Tem sido sugerido que as protuberâncias presentes na 

membrana dos eritrócitos parasitados podem favorecer a interação destes a membrana dos 

capilares sanguíneos e a formação de trombos. Tal alteração culmina com a hipóxia tecidual e 

consequentemente o desenvolvimento dos quadros de BC (TABOADA & MERCHANT, 

1991). 
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1.1.5.7 Sinais clínicos da babesiose 

 

 Os sinais clínicos da babesiose canina são extremamente variáveis, embora 

semelhante para todas as espécies, tanto as classificadas como grande babesias quanto as 

classificadas como pequenas. A variedade de sinais e sintomas clínicos depende de vários 

fatores, tais como: a espécie de Babesia sp. infectante, imunidade e idade do hospedeiro, 

infecção em animal esplenectomizado ou com outra patologia concomitante (IRWIN, 2009). 

Em geral, o período de incubação da babesiose ocorre em torno de quatro a 21 dias (BOOZER 

et al., 2003). Dependendo da espécie de Babesia, a infecção pode cursar nas formas hiperaguda, 

aguda e crônica. Variando desde casos assintomáticos até casos graves como falência múltipla 

dos órgãos (KRAJE, 2001). As infecções hiperagudas são raras, e caracterizam-se por danos 

significativos nos tecidos do animal, apresentando alta taxa de mortalidade (BILIC et al., 2018). 

A babesiose aguda é caracterizada por febre, taquicardia, letargia, graus variáveis de 

anemia hemolítica, palidez, anorexia, vômito, desidratação, esplenomegalia, linfadenomegalia, 

prostração, trombocitopenia, icterícia, pigmentúria, hipotensão e pulso fraco (KÖSTER et al., 

2015; RENE-MARTELLET et al., 2013; ABDULLAHI et al., 1990).  

A babesiose crônica, geralmente, caracteriza-se por ser assintomática. Dessa forma, os 

animais assintomáticos, atuam como carreadores da infecção, sendo considerados os principais 

reservatórios (BECK et al.,2009). No entanto, cães imunocomprometidos ou 

esplenectomizados podem apresentar sinais e sintomas quando estão nesta fase (IRWIN et al., 

2010). A anemia é grave e os animais acometidos tornam-se inquietos, muito fracos e 

emaciados. O acometimento do sistema circulatório pode ocasionar edema e ascite, podendo 

haver estomatite e gastrite. Já o acometimento do sistema respiratório pode determinar dispneia 

e aumento de secreções. A infecção do sistema nervoso central, pode determinar distúrbios 

locomotores e ataques epileptiformes (BILIC et al., 2018). 

 A babesiose canina também tem sido classificada clinicamente em formas 

complicadas e não complicadas. A forma não complicada da babesiose pode ser uma 

consequência da anemia causada por hemólise (JACOBSON et al., 1994). A babesiose 

complicada pode ser uma consequência de mecanismos inflamatórios que levam ao 

desenvolvimento de uma resposta inflamatória sistêmica, determinando a disfunção de 

múltiplos órgãos (WELZL et al., 2001). 
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 A apresentação clínica da babesiose não complicada inclui mucosa pálida, febre, 

anorexia, depressão, esplenomegalia e pulso fraco (TABOADA & MERCHANT, 1991). 

Manifestações clínicas da forma complicada são variáveis, incluindo quadros de falência renal 

aguda, babesiose cerebral, coagulopatia, icterícia, disfunção aguda do fígado, anemia 

hemolítica imunomediada, casos de babesiose hiperaguda, síndrome do estresse respiratório 

agudo, hemoconcentração, pancreatite aguda, rabdomiólise, disfunção do miocárdio e choque 

(WELZI et al., 2001: JACOBSON, 2006; MOHR et al., 2000). A mortalidade na babesiose 

complicada, em geral, ultrapassa 80% (MONTEIRO, 2017). 

 Existem algumas alterações clinicopatológicas que diferem entre as espécies de 

Babesia que infectam os cães (BILIC et al., 2018). As principais alterações determinadas pelas 

mesmas seguem descritas. 

 

1.1.5.7.1 Infecção por Babesia vogeli 

 

 Entre as grandes babesias, a infecção com B. vogeli pode cursar de forma subclínica 

ou determinar nos hospedeiros parasitados manifestações clínicas de patogenicidade moderada 

(CARRET et al., 1999). Tal fato parece estar relacionado à longa adaptação desse protozoário 

ao hospedeiro intermediário. Nos filhotes a infecção por essa espécie pode determinar uma 

anemia severa, enquanto que nos animais adultos, geralmente, a infecção é assintomática ou 

apresenta manifestações clínicas de caráter brando a moderado (SCHOEMAN, 2009). A 

parasitemia por B. vogeli frequentemente é baixa, o que dificulta o seu diagnóstico nos exames 

laboratoriais de rotina (KOSTER et al., 2015). As principais anormalidades clínicas patológicas 

são a anemia hemolítica regenerativa imunomediada, anemia arregenerativa, leucocitose, 

leucopenia e trombocitopenia (SOLANO-GALLEGO et al., 2008a; CARLI et al., 2009). 

  

1.1.5.7.2 Infecção por Babesia canis 

 

 Babesia canis causa uma doença que pode variar de média a elevada patogenicidade. 

No entanto, a parasitemia geralmente é baixa e a anemia não necessariamente está 

correlacionada com a carga parasitária. Os principais sintomas determinados por essa espécie 

são febre, anorexia, inapetência, letargia, fraqueza, desidratação, icterícia, palidez das mucosas 

e presença de pigmentos na urina (FURLANELLO et al., 2005; MATHE et al., 2006). As 
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alterações clinicopatológicas são anemia normocítica normocrômica regenerativa, anemia 

hemolítica arregenerativa, trombocitopenia, leucopenia, neutropenia, linfopenia, presença de 

pigmentos na urina, bilirubinemia, bilirubinúria, hiperfibrinogenemia e esplenomegalia 

(FURLANELLO et al., 2005; RAFAJ et al., 2005). 

 

1.1.5.7.3 Infecção por Babesia rossi 

 

 Babesia rossi é considerada, dentre as grandes babesias, a espécie mais virulenta, 

podendo causar quadros clínicos severos nos cães parasitados (JACOBSON, 2006). Os animais 

quando infectados podem apresentar diferentes complicações, e o tratamento para eliminar a 

infecção é considerado um desafio, pois nem sempre é eficaz. A taxa de mortalidade 

determinada por essa espécie atinge índices maiores do que 45%. Cães com B. rossi podem 

apresentar manifestações clínicas que atingem vários órgãos, destacando as hepatopatias, 

falência renal aguda, babesiose cerebral, síndrome do estresse respiratório, hemoconcentração, 

pancreatite, rabdomiólise e disfunção do miocárdio (WELZL et al., 2001). 

 

1.1.5.7.4 Infecção por Babesia gibsoni 

 

 A infecção por Babesia gibsoni pode causar nos cães parasitados manifestações 

clínicas de moderada virulência, até quadros clínicos assintomáticos (SOLANO-GALLEGO et 

al., 2011). Geralmente, a infecção por essa espécie está associada à perda de peso e fraqueza. 

Infecções subclínicas são comuns em American Pit Bull Terrier nos Estados dos Unidos 

(BIRKENHEUER et al., 2005). Também têm sido evidenciados quadros clínicos de azotemia 

e proteinúria (ULLAL et al.,2018). A maioria dos cães infectados por B. gibsoni tem histórico 

de anorexia, letargia, anemia regenerativa, embora existam casos na literatura de animais que 

são assintomáticos, e que atuam como reservatórios (BIRKENHEUER et al., 2003; 

BIRKENHEUER et al., 2005). 

  

1.1.6 EPIDEMIOLOGIA 

 

A babesiose tem sido considerada como uma das parasitoses de cães mais importantes 

mundialmente, devido a sua rápida dispersão entre os canídeos pelos ixodídeos. Todas as 
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espécies desse gênero são transmitidas por esses artrópodes, e no caso da babesiose canina 

existe uma relação de especificidade das suas espécies por determinada espécie de hospedeiro 

definitivo. Geralmente, a frequência da babesiose está associada com a atividade sazonal do 

artrópode (BILIC et al., 2018).  

A prevalência de Babesia spp. depende de vários fatores, tais como, as técnicas de 

diagnóstico utilizadas, país e população analisada, bem como as espécies de Babesia que estão 

sob investigação (SOLANO – GALLEGO et al., 2016). A soroprevalência da parasitose tem 

sido significativamente maior em cães de caça, sem raça definida, que vivem nas ruas e que 

tem acesso à ambiente externo (MRLJAK et al., 2017). Tem sido relatado também que o 

aumento da soroprevalência está diretamente relacionado com o aumento da idade do animal, 

ou seja, o período de tempo, ao longo dos anos de exposição ao artrópode parece favorecer à 

infecção pelo protozoário (DANTAS-TORRES & FIGUEREDO, 2006; BILIC et al., 2018).  

Alguns autores relataram observar que a prevalência de anticorpos para B. canis foi 

significativamente maior entre cães da raça Pastor alemão e Komondor. Essa associação da raça 

a infecção também foi relatada entre B. gibsoni com American Pit Bull Terrier (COSTA- 

JÚNIOR et al., 2009; IMRE et al., 2013) e também em cães da raça Greyhound (TABOADA 

& MERCHANT, 1991). Contudo, outros autores ressaltaram que não há uma predisposição da 

infecção por Babesia com a raça do cão, mas sim com as condições de vida do animal 

(BOURDOISEAU et al., 2006; ADASZEK et al., 2011). Segundo Bilic et al. (2018) não há 

também uma associação de predisposição a infecção pelo sexo dos canídeos. 

Estudos moleculares em babesiose canina relataram B. canis em diferentes países da 

Europa como Itália, Croácia, Eslovênia, Polônia e na Romênia. Já B. vogeli tem distribuição 

mundial e tem sido diagnosticada principalmente na África, Ásia, Europa, Austrália, América 

do Norte e América do Sul. Finalmente, B. rossi, a espécie mais patogênica, tem sido 

considerada endêmica no sudeste da África, sendo também relatada no Leste desse continente 

(BILIC et al., 2018).  

Em relação às pequenas espécies de Babesia, B. gibsoni tem sido considerada a mais 

prevalente, com distribuição mundial. Casos clínicos de cães que se infectaram com esta espécie 

foram relatados na Espanha, Alemanha, Croácia, Itália e Sérvia, mas também em outras partes 

do mundo como na Ásia, Estados Unidos, Austrália e no Brasil (JEFFERIES et al., 2007; 

TRAPP et al., 2006; BILIC et al., 2018). Entre as pequenas espécies de Babesia, B. microti – 
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like sp., já foi identificada em cães de Portugal, Espanha, França, Croácia, Sérvia e Suécia 

(BILIC et al., 2018).  

Apesar da literatura ressaltar a especificidade das espécies desse protozoário em relação 

aos seus hospedeiros, já há relatos de identificação de infecção em cães de espécies de 

piroplasmídeos que naturalmente infectam equídeos, como Theileria equi e Babesia caballi. O 

diagnóstico de tais espécies só foi possível por meio dos métodos moleculares (BECK et al., 

2009). 

 A infecção de Babesia sp. no ser humano, ou seja, a transmissão zoonótica já foi descrita 

nos Estados Unidos. Contudo, ainda não é considerada um problema de saúde pública. A 

babesiose humana nos Estados Unidos foi determinada pela Babesia microti, espécie específica 

de roedores. A infecção humana teve caráter autolimitante. Na Europa, casos de babesiose 

humana, foi determinada por espécies de Babesia que infectam bovinos, como Babesia bovis e 

Babesia divergens. Apesar da possibilidade de transmissão zoonótica o ser humano é 

considerado um hospedeiro acidental (TABOADA & MERCHANT, 1991). No Brasil, o 

primeiro registro de infecção por Babesia sp. em ser humano foi relatado em 1983 no estado de 

Pernambuco, em um auxiliar veterinário, que trabalhava em uma fazenda. Apesar de ter sido 

detectado no Brasil, não foi identificada a espécie que infectou o rapaz (ALECRIM et al., 1983).

  

No Brasil há uma predominância de infecção canina por B. vogeli (SÁ et al., 2006; 

DUARTE et al., 2008). No entanto, em território nacional já houve relatos da ocorrência de B. 

gibsoni. Essa espécie foi detectada utilizando ferramentas moleculares pela primeira vez na 

região sul do país (TRAPP et al., 2006). O principal vetor da babesiose canina a nível nacional 

é o ixodídeo, Rhipicephalus sanguineus, comumente conhecido como carrapato vermelho do 

cão (SILVA et al., 2012). Babesia vogeli foi introduzida no Brasil com a introdução de R. 

sanguineus, um ixodídeo afrotropical, durante a colonização europeia. No início do século 

passado a área de ocorrência de R. sanguineus ainda era muito restrita. Atualmente, esse 

artrópode tem sido encontrado praticamente em todo o país. Em território brasileiro, R. 

sanguineus tem sido o hospedeiro definitivo de B. vogeli e B. gibsoni (DANTAS – TORRES 

& FIGUEREDO, 2006). 

A babesiose canina é uma doença de grande importância no Brasil, sendo considerada 

endêmica no país, tendo sido evidenciado altos índices de prevalência em algumas áreas. Os 

casos de babesiose canina tem sido relatado em vários estados brasileiros, incluindo o Rio 
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Grande do Sul, Paraná, Maranhão, Pernambuco, Bahia, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Rio 

de Janeiro. Embora a babesiose esteja amplamente presente no Brasil, em vários estados os 

dados epidemiológicos da babesiose canina ainda são desconhecidos (DANTAS – TORRES & 

FIGUEREDO, 2006).  

Na região semiárida de Pernambuco, Araujo et al. (2015) avaliaram a frequência de 

infecções em cães e ixodídeos por B. vogeli. Na ocasião, foram coletados sangue de veias 

cefálicas de 404 cães de diferentes sexos, raças e idades, tanto de áreas urbanas, quanto de 

rurais. As amostras de sangue após serem coletadas foram colocadas em tubos sem 

anticoagulante e mantidas em temperatura ambiente até que houvesse a retração do coágulo. 

Ao final, o soro foi obtido pela centrifugação. Além das amostras de soro, lâminas de distensão 

delgada de sangue capilar de ponta de orelha dos animais também foram obtidas, sendo estas 

coradas com kit de coloração rápido. O ensaio de imunofluorescência indireta (RIFI) foi 

realizada com antígenos de B. vogeli obtidos a partir um cão esplenectomizado que foi 

experimentalmente infectado. Com relação aos ixodídeos, um total de 370 foram coletados 

aleatoriamente dos cães avaliados e 50 foram escolhidos para serem analisados 

individualmente, enquanto que os outros 320 foram separados em grupos de quatro, sendo 

analisados em pool. Todas as amostras contendo esses invertebrados foram submetidas à 

extração de DNA e a reação em cadeia da polimerase utilizando primers que amplificam o 

fragmento do gene RNAr 18S Bab 143-167. Além disso, foi aplicado a cada tutor dos cães um 

questionário para se obter informações dos animais e de seu manejo. Foi evidenciada pela 

análise microscópica da lâmina de distensão delgada uma positividade de formas evolutivas de 

piroplasmídeos de 0,5% em cães oriundos de áreas rurais. Anticorpos anti-B. vogeli foram 

detectados em 57,9% dos animais pela RIFI, sendo a soroprevalência nas áreas urbanas de 

48,5% e nas áreas rurais de 67,3%. Foram encontrados 54,5% dos cães infestados com 

ixodídeos. Os animais pertencentes à zona rural apresentaram uma maior prevalência a esses 

invertebrados do que os da zona urbana, sendo que o número de cães infestados por ixodídeos 

foi de 61,4% e 47,5%, respectivamente. Por fim, foi detectado o DNA de Babesia sp. em apenas 

6% dos invertebrados analisados separadamente e 8,7% nos analisados em grupos de quatro. 

Também em Pernambuco, Silva et al. (2016) analisaram a infecção por Babesia sp. em 

146 cães de raças, idade e sexo variados atendidos no Hospital Escola Veterinário de Recife. 

Os cães selecionados para esse estudo foram aqueles que apresentaram sinais característicos de 

babesiose, ou seja, que tinham icterícia, hematúria, letargia, anemia, desidratação e perda de 
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peso. As amostras de sangue coletadas foram submetidas à pesquisa de hemoparasitos por 

distensão delgada em microscopia óptica e pela reação em cadeia da polimerase utilizando 

primers Bab1 e Bab 4 que amplificam especificamente B. vogeli. A positividade para o parasito 

por meio da distensão delgada foi detectada em 1,4% das amostras e com a reação molecular 

em 4,8%. A maior frequência da infecção por Babesia sp. foi evidenciada em cães machos, com 

mais de dois anos de idade e com raça definida. No entanto, tais variáveis não foram 

estatisticamente significativas. 

Na microrregião de Imperatriz, Maranhão, Silva et al. (2012) realizaram testes 

moleculares em 300 cães de três municípios diferentes. Destes, foram coletados 5 mL de sangue 

de cada animal por meio da punção das veias cefálica ou jugular. Os autores também 

inspecionaram os cães quanto a presença de ixodídeos e destes coletaram um carrapato macho, 

uma fêmea e uma ninfa. As amostras de sangue e os artrópodes foram submetidos a reação em 

cadeia da polimerase utilizando primers Bab1 e Bab4 para amplificar a região RNAr 18S. Estes 

primers amplificam o fragmento de nucleotídeos específicos para B. vogeli. Verificou-se que 

95 (31,67%) cães estavam infestados por ixodídeos, sendo que 42 (14%) eram da área urbana 

e 57 (17,67%) da área rural. Rhipicephalus sanguineus foi a única espécie de ixodídeo 

identificada. Das 300 amostras de sangue caninas analisadas, 3,33% foram positivas para B. 

vogeli, sendo que 1% dos cães eram de área urbana e 2,33% de área rural. Dos 369 ixodídeos 

recuperados somente seis foram positivos para B. vogeli. No entanto, os cães, hospedeiros 

desses ixodídeos tiveram as suas amostras de sangue negativas na PCR. Não foram verificadas 

associações da infecção com variáveis ambiente de coleta, raça, sexo e controle de carrapatos. 

Contudo a taxa de positividade foi maior entre os cães jovens. 

Em área urbana no sudeste da Bahia, foi realizado um estudo casa – casa afim de 

verificar ocorrência de Babesia spp. e Ehrlichia chaffeensis e seus fatores de risco. Para tal 

foram coletados sangue capilar de ponta de orelha e venoso de 380 cães. Além disso, foi 

recuperado informações dos animais por meio de um questionário aplicado aos tutores dos 

animais. Lâminas de distensão de sangue do sangue capilar foram realizadas e foram coradas 

com kit de coloração rápido. Já o sangue venoso foi submetido a análise sorológica para 

pesquisar de anticorpos anti – Babesia canis por meio da Reação de Imunofluorescência 

Indireta, a análise molecular foi realizada por meio da reação em cadeia da polimerase 

utilizando primers Bab 7 e Bab 9 que amplificam o RNAr 18S de B. canis e a presença de DNA 

de Ehrlichia com primers HE1 e HE3 que amplificam o RNAr 16S de E. chaffeensis. Além 
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disso, o sangue também foi destinado a análise hematológica e os cães também foram 

analisados clinicamente. Dos 380 cães avaliados, 115 estavam infestados por ixodídeos e 68 

foram positivos para Babesia sp. Somente duas amostras positivas (0,5%) foram detectadas 

pela distensão delgada e anticorpos anti – B. canis 36,8%. Por meio da PCR, DNA de Babesia 

foi detectado em 38,7% dos animais, mas nenhum foi positivo para Ehrlichia. Nenhum sintoma 

clínico e nenhuma alteração hematológica foi associado ser significativo com a infecção. Dentre 

as variáveis recuperadas com os questionários, a condição de semi – restrição do cão foi 

associado ser significativo com a infecção (HARVEY et al., 2017).  

Ao analisar amostras sanguíneas de 890 cães que foram atendidos no Hospital 

Veterinário da Universidade Federal de Goiás, Duarte et al. (2011), por meio da distensão 

delgada do sangue dos animais corada por solução de Giemsa detectaram 35 (3,9%) dos animais 

positivos para piroplasmídeos intraeritrocitários que se assemelhavam a trofozoítas ou 

merozoítas de B. canis. Essas amostras foram submetidas a técnicas de biologia molecular, ou 

seja, PCR utilizando primers Bab7 e Bab9 que amplificam o gene RNAr 18S seguida do 

sequenciamento. Das 35 amostras positivas pela técnica microscópica, seis foram descartadas 

para o sequenciamento, pois apresentaram bandas do amplificado com baixa intensidade de 

coloração na eletroforese. Das 29 amostras restantes, somente 17 tinham quantidade de produto 

amplificado adequado para sequenciamento e apresentaram pelo menos 269 nucleotídeos na 

sequência adequados para serem interpretados. Dessas, todas apresentaram sequências 

compatíveis com B. vogeli ao serem comparadas com as depositadas no Genbank. 

Na região Sul do Brasil, Trapp et al. (2006a) pesquisaram a prevalência de anticorpos 

anti-B. vogeli e Ehrlichia canis em cães atendidos no Hospital Veterinário da Universidade 

Estadual de Londrina, Paraná. Os autores também investigaram por meio de questionários 

aplicados aos tutores dos animais os fatores de risco inerentes as infecções nos cães, bem como 

a chance desse tutor já ter se infestado por ixodídeo. Utilizando a reação de imunofluorescência 

indireta, os autores verificaram que 36% dos cães já tinham sido expostos a B. vogeli. Por meio 

das informações obtidas com os questionários, pode-se verificar que as variáveis 

epidemiológicas associadas a infecção pelo protozoário nos cães foram: estarem infestados por 

carrapatos, terem idade superior a um ano, viverem em áreas suburbanas e apresentarem 

sangramento superficial. Além disso, os autores também evidenciaram que os tutores que 

interagiam com maior frequência com os cães que tinham infestação por ixodídeos, acabavam 
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também apresentando maior chance de se infestar com o artrópode do que aqueles tutores que 

interagiam com cães que não tinham a infestação. 

Também na região Sul do Brasil, Trapp et al. (2006b) analisaram molecularmente a 

frequência de Babesia gibsoni infectando os cães. Para as análises os autores utilizaram 16 

amostras de sangue de diferentes cães que apresentaram na distensão delgada corpos de 

inclusão intraeritrocitários. Foi evidenciado que duas dessas amostras tinham corpos de 

inclusão intraeritrocitários morfologicamente semelhantes a piroplasmídeos. Por meio da 

imunofluorescência indireta (RIFI) comprovou-se que todos eram soronegativos para Babesia 

canis. Foram desenhados primers como Piro F e o Piro R que amplificam fragmentos do gene 

RNAr 18S de B. gibsoni, B. conradae e T. annae, respectivamente. Nos cães positivos para B. 

gibsoni, foi realizada a PCR para identificar se haviam coinfecções com Ehrlichia canis ou 

Mycoplasma haemocanis. Fragmentos amplificados do gênero Babesia foram observados em 

quatro desses animais, sendo que a sequência do RNAr 18S tinha uma homologia de 100% com 

o genótipo Ásia 1 de B. gibsoni. Desses quatro animais, dois estavam coinfectados com E. canis 

e dois com M. haemocanis. Este foi o primeiro caso confirmado de B. gibsoni na América do 

Sul. 

Na área rural de três cidades do interior de São Paulo, O' Dwyer et al. (2009) 

determinaram a ocorrência de infecções por Babesia sp. em 150 cães utilizando as técnicas de 

biologia molecular, ou seja, a reação em cadeia da polimerase seguida do sequenciamento e o 

diagnóstico parasitológico microscópico por meio da distensão delgada corada pela solução de 

Giemsa. Os primers Piro-A1 e o Piro-B foram utilizados para amplificar aproximadamente um 

fragmento de 450 pb da região do gene RNA 18S, fragmento esse compatível com Babesia sp.. 

Evidenciou-se uma positividade em 12 (8%) dos animais para Babesia sp. por meio da PCR. 

No entanto, o diagnóstico microscópico do parasito por meio de lâminas de distensão delgada 

somente foi detectado em três animais. Quatro das doze amostras dos animais positivos pelo 

método molecular foram submetidas ao sequenciamento e ao serem comparadas com 

sequências de referência do GenBank foi evidenciado uma identidade de 100% para B. vogeli. 

Não foi verificada associação da infecção entre a idade e o sexo dos animais. Além das amostras 

de sangue, também foram coletados ixodídeos de 36 cães, tendo sido identificado Rhipicephalus 

sanguineus, Amblyomma sculptum e Amblyomma ovale. A infecção por Babesia sp. a partir da 

reação em cadeia da polimerase, somente foi detectada em cinco cães. Além da identificação 

de Babesia sp. na PCR, foi verificado que algumas amostras na eletroforese, apresentaram 
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bandas com cerca de 500 pb. A partir disso, quatro amostras com o produto de PCR foram 

submetidas ao sequenciamento, tendo sido verificado sequências nucleotídicas compatíveis 

com Hepatozoon canis. 

Também no estado de São Paulo, Campinas, Benigno et al. (2011) ao analisarem 1.593 

cães atendidos em duas clínicas veterinárias em regiões distintas da cidade, relataram que 744 

tinham sinais clínicos sugestivos de babesiose. Apesar de não ter sido mencionado no artigo 

quais técnicas de diagnóstico foram utilizadas, foi evidenciado que somente 74 cães estavam 

infectados e que os cães com raça definida apresentaram maior predisposição às infecções do 

que os sem raça definida. Além disso, os autores identificaram que a raça Poodle foi a que 

apresentou a maior frequência a infecção. Com relação aos sinais clínicos, a esplenomegalia foi 

a mais relatada nos cães infectados por Babesia sp., seguida pelo emagrecimento progressivo. 

Os autores ressaltaram também que os cães machos foram mais suscetíveis a infecção pelo 

protozoário do que as fêmeas. 

No município de Lavras, Minas Gerais, Guimarães et al. (2009) ao pesquisarem os 

fatores associados à soropositividade para Babesia sp. em 300 cães atendidos em clínicas 

particulares utilizando a reação de imunofluorescência indireta (RIFI), evidenciaram 220 

(73,3%) animais sororeagentes para Babesia sp.. Além disso, foi observado que a maioria dos 

cães sororeagentes eram adultos, o que mostra que há um risco crescente de infecção com o 

avançar da idade. Também se observou que as variáveis sexo e raça não tiveram nenhuma 

associação com a soropositividade. 

A primeira análise molecular de Babesia sp. no Brasil foi realizada em sangue de quatro 

de cães de Minas Gerais e um cão de São Paulo. O sangue desses animais foi coletado de ponta 

de orelha e foi submetido a análise microscópica por meio da distensão delgada corada com 

solução de Giemsa. Todas as amostras apresentaram trofozoítos e merozoítos compatíveis com 

Babesia sp. e tinham mais do que 2,5 µm de comprimento. Posteriormente essas amostras foram 

submetidas a análise molecular utilizando primers RIB que amplificam o gene RNAr 18S de 

piroplasmídeos. O produto da reação de polimerase em cadeia foi amplificado e as sequências 

foram comparadas com sequências de referência que estavam depositadas no Genbank. A partir 

dessas análises foi verificado que todas as sequências analisadas foram compatíveis com B. 

vogeli (PASSOS et al., 2005). 

No município de Abadia dos Dourados, Minas Gerais, amostras de sangue capilar de 

ponta de orelha foram coletadas de 250 cães no período da campanha de vacinação anti – rábica, 
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afim de pesquisar hemoparasitos. As amostras de sangue foram submetidas a distensão delgada 

e posteriormente foram coradas com solução de Giemsa. Os hemoparasitos detectados foram 

Hepatozoon sp. (24%), Ehrlichia sp. (2%) e Babesia sp. (1,6%). Tendo sido Babesia sp. 

somente detectada em cães de área rural (SILVA et al., 2014). 

No Rio de Janeiro, em Campos dos Goytacazes, Miranda et al. (2008) pesquisaram 

Babesia sp. em 2031 cães domiciliados da cidade, mais especificamente no Hospital Veterinário 

da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro. As amostras foram coletadas de 

sangue periférico e foram submetidas a exame parasitológico microscópico por meio da 

distensão delgada corada com kit de coloração rápido. Na ocasião foram evidenciadas 30 

(1,47%) cães positivos, ou seja, com formas evolutivas compatíveis com Babesia sp. 

A primeira análise molecular de Babesia sp. no Rio de Janeiro em amostras de sangue 

de cães foi realizada por Sá et al. (2006). Sangue de 45 cães já sabidamente positivos para 

Babesia sp. coletados de diferentes clínicas médicas privadas do Rio de Janeiro foram 

analisados utilizando gene do RNAr 18S e por enzimas de restrição Hinf I e Taq I. A partir 

dessas análises foi verificado que todos os protozoários pertenciam a B. vogeli.  

No município de Seropédica, também em território fluminense, Vilela et al. (2013) 

avaliaram a frequência da infecção por B. vogeli em 311 amostras de sangue de cães 

encaminhadas ao laboratório de Hemoparasitos e Vetores da Universidade Federal Rural do 

Rio de Janeiro e analisaram também possíveis alterações clínicas e hematológicas relacionadas 

a infecção. Parte do sangue coletado foi submetido a PCR em tempo real para amplificar o 

fragmento específico de aproximadamente 71 pb do gene RNAr 18S do gênero Babesia com 

primers Real-F e Real-R. As amostras que foram positivas para a PCR em tempo real, ou seja, 

apresentaram um limiar de detecção (CT) inferior a 35 ciclos foram submetidas a outro processo 

de amplificação, utilizando primers Piro-A e Piro-B que amplificam 450 pb. Os produtos 

amplificados dessa segunda PCR foram submetidos a restrição, utilizando as enzimas Hinf I e 

Taq I. Os produtos digeridos foram visualizados em gel de agarose a 3% corado com brometo 

de etídio para distinguir as espécies de Babesia sp. Do total de 311 cães avaliados no município, 

37 (11,9%) foram positivos para Babesia sp. por meio da PCR em tempo real. A partir da análise 

de restrição do fragmento amplificado pela PCR das amostras positivas, pôde-se diagnosticar a 

espécie em B. vogeli. Os parâmetros clínicos avaliados não apresentaram associação com a 

infecção. Já os parâmetros hematológicos observados foram anemia, hemoglobinemia e 

trombocitopenia, os quais apresentaram associação estatística significativa com a infecção. 
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1.1.7 DIAGNÓSTICO DA BABESIOSE CANINA 

 Para o diagnóstico acurado da babesiose canina deve ser realizada uma abordagem 

integrativa que reúna as informações obtidas com o exame clínico do animal associado as 

técnicas laboratoriais, como o diagnóstico microscópico do exame de sangue e/ou os testes 

sorológicos, bem como a confirmação da espécie mediante as técnicas moleculares (BILIC et 

al., 2018). 

 

1.1.7.1 Exame parasitológico microscópico do sangue 

 

 A microscopia ainda é o método mais realizado para o diagnóstico de Babesia sp., 

pois permite diagnosticar diretamente o parasito, apresentando baixo custo. Além disso, a 

microscopia é um método simples, podendo ser realizado pelo médico veterinário clínico que 

atende o paciente. As técnicas microscópicas requerem coleta adequada da amostra sanguínea 

e treinamento do microscopista para realizar o diagnóstico. O sangue fresco é recomendado 

para a realização do diagnóstico microscópico da infecção e a detecção do parasito pode ser 

melhorada se for examinada material da capa leucocitária ou se for utilizado sangue coletado 

de capilar sanguíneo de ponta de orelha (TABOADA & MERCHANT, 1991; BILIC et al., 

2018).  

 O tamanho e a morfologia dos parasitos intraeritrocitários têm sido os principais 

parâmetros para diagnóstico da parasitose. As grandes e pequenas babesias podem ser 

distinguidas na microscopia na leitura da lâmina com distensão delgada, embora os pequenos 

piroplasmídeos sejam difíceis de serem observados na microscopia. Dessa forma, a 

sensibilidade dos métodos microscópicos varia de baixa a moderada. Os métodos 

microscópicos são confiáveis quando a parasitemia varia de moderada a alta, mas é considerada 

de baixa sensibilidade nos casos de babesiose crônica e subclínica (GUIMARÃES et al., 2004). 

Devido as baixas limitações, principalmente no que tange a sensibilidade e a incapacidade de 

distinguir as espécies, o exame microscópico deve ser realizado de forma associada com os 

métodos moleculares no diagnóstico da babesiose (BILIC et al., 2018). 

O diagnóstico da babesiose canina geralmente se baseia na identificação dos parasitos 

no interior dos eritrócitos ou livres no plasma, utilizando a técnica de distensão delgada, 

geralmente corada, na qual se pesquisa o parasito em lâmina de microscopia óptica (UNGAR 

DE SÁ et al., 2007). O exame microscópico é o método convencionalmente empregado para o 
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diagnóstico diferencial as grandes e pequenas babesias, tendo como base as características 

morfométricas de referência para grupo de espécies, pois B. vogeli, B. canis e B. rossi são 

consideradas grandes babesias e B. gibsoni uma pequena Babesia (CARRET et al., 1999, 

DUARTE et al., 2008). 

Tem sido observado divergências de resultados para Babesia sp. entre as técnicas de 

coloração quando se compara diferentes corantes aplicados as lâminas de material sanguíneo 

dos cães. Tal fato foi relatado por Olicheski (2003) ao comparar a positividade para Babesia sp. 

em lâminas de distensão delgada coradas por solução de Giemsa e pelo corante Panótico rápido 

em sangue de 250 cães atendidos no Hospital das Clínicas Veterinária da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul, clínicas e hospitais veterinários particulares do município de Porto 

Alegre, RS. Das 250 amostras coletadas, 25 (10%) foram positivas para piroplasmídeos 

compatíveis com Babesia sp., sendo esse parasito mais detectado em cães com mais de um ano 

de idade do que naqueles com menos de um ano, e principalmente em cães fêmeas. No entanto, 

as variáveis idade e sexo não foram estatisticamente significativas para a infecção pelo 

protozoário. Nas lâminas de microscopia de distensão delgada coradas pela solução de Giemsa 

foram diagnosticados 22 (8,4%) animais positivos, enquanto que somente em sete (2,3%) 

amostras coradas pelo kit de coloração Panótico rápido foi detectado formas evolutivas do 

parasito. Somente três amostras apresentaram copositividade entre as duas colorações 

aplicadas, sendo observado, portanto, diferença significativa entre as duas colorações no 

diagnóstico do parasito.  

Apesar da morfometria ser a ferramenta mais utilizada para diferenciar o grupo das 

grandes e pequenas babesias na rotina de diagnóstico clínico, a mesma tem sido apontada por 

alguns autores como uma ferramenta pouco confiável. As formas evolutivas do parasito, 

principalmente os merozoítas podem apresentar diferentes formatos, piriforme, ovalado, 

alongado ou até mesmo irregular e distintos tamanhos, sendo, portanto, considerado um 

protozoário pleomórfico. Esse fato foi relatado em um estudo de diagnóstico de babesiose 

canina em Goiânia, Goiás. Dos cães atendidos no Hospital Veterinário da Universidade Federal 

de Goiás, 30 animais foram positivos para Babesia sp. somente realizando a distensão delgada 

corada com a solução de Giemsa. O estudo morfométrico das formas evolutivas do protozoário 

demonstrou dimensões de merozoítas próximos ou superiores às medidas de referência para B. 

gibsoni e inferiores às das grandes babesias. No entanto, ao se utilizar as técnicas moleculares, 

todos os isolados ficaram classificados como B. vogeli. Portanto, o diagnóstico molecular 
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permitiu a identificação conclusiva sobre o agente etiológico de cada isolado, ao contrário do 

método de identificação morfométrica que não foi apropriado para o diagnóstico da espécie de 

Babesia sp. (DUARTE et al., 2008). 

 

1.1.7.2 Testes sorológicos para diagnóstico da babesiose 

 

 Testes sorológicos são empregados para o diagnóstico da babesiose canina, a nível de 

triagem, tanto para vigilância quanto para pesquisa. Os anticorpos anti – Babesia podem 

persistir por meses a alguns anos mesmo após cura parasitológica. Dessa forma, é importante 

ressaltar que as técnicas sorológicas têm pouco valor na ausência de sinais e sintomas da 

infecção nos pacientes. Estes testes sorológicos são utilizados para investigar infecções antigas, 

ou seja, a exposição prévia do animal ao parasito (DANTAS – TORRES & FIGUEREDO, 

2006).  

Os testes sorológicos de Reação de Imunofluorescência Indireta (RIFI) e o Ensaio 

Imunoenzimático (ELISA) são úteis para identificar animais portadores assintomáticos e 

infecções crônicas quando o seu nível de parasitemia está baixo ou não detectável na distensão 

delgada (DANTAS – TORRES & FIGUEIREDO, 2006). No entanto, resultados falso negativos 

podem ocorrer em infecções hiperagudas e agudas, pois os anticorpos anti – Babesia levam de 

8 a 10 dias para serem produzidos (SOLANO- GALLEGO E BANETH, 2011).  

   

1.1.7.3 Diagnóstico molecular da babesiose 

  

Além da sorologia, a reação em cadeia da polimerase (PCR) pode ser utilizada para 

detectar DNA de Babesia sp. Esta técnica é sensível, específica e rápida para o diagnóstico de 

babesiose. A PCR pode diagnosticar o parasito tanto nas infecções agudas ou subclínicas , 

mesmo nos casos de baixa parasitemia. Essa técnica pode ser utilizada para monitoramento de 

tratamentos, detecção de animais portadores e quando utilizada junto com o sequenciamento 

permite identificar as espécies de Babesia sp. relacionada com a infecção, descrevendo perfis 

de prevalência no âmbito da epidemiologia molecular (VIDOTTO & TRAPP, 2004). 

 As técnicas moleculares são extremamente uteis em identificar o protozoário nas 

amostras de sangue dos cães infectados. Além disso, estas técnicas têm elevada sensibilidade e 

especificidade. A utilização da biologia molecular para determinar a prevalência e incidência 
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desta parasitose tem aumentado consideravelmente. Os genes do RNA ribossomal 18S, 5.8S, 

28S e a região ITS tem sido os alvos mais empregados no diagnóstico de Babesia sp. na PCR 

convencional. Uma variedade de PCRs tem sido empregados para o diagnóstico da parasitose, 

incluindo PCR semi-nested, blotting em linha reversa e polimorfismo de comprimento de 

fragmentos de restrição (RFLP). Além disso, a PCR para diagnóstico de Babesia sp. tem sido 

utilizada em amostras de sangue coletadas em papel de filtro, tais como a FTA cards e o 

IsoCode Strix. Esta ferramenta tem facilitado o transporte das amostras de sangue a longas 

distâncias em estudos epidemiológicos de babesiose (BILIC et al., 2018).  

 O ensaio da PCR, baseado na detecção da pequena subunidade de RNAr e a análise 

das sequências dos amplicons por meio do sequenciamento fornece o diagnóstico mais 

poderoso em exatidão na identificação das espécies, devido ao elevado grau de especificidade 

das sequências gênicas do fragmento 18S de Babesia sp.. O genoma completo do RNAr 18S, 

possui cerca de 1.700 bp. Este deve ser sempre analisado, especialmente, para se identificar 

espécies de novas Babesia. Resultados falsos negativos de PCR podem ocorrer na babesiose 

crônica, sendo importante reconhecer esta limitação no rastreamento de potenciais reservatórios 

e de cães assintomáticos (BILIC et al., 2018). As sequências nucleotídicas amplificadas do 

RNAr 18S obtidas de B. vogeli tem demonstrado elevada similaridade entre as sequências 

obtidas do Egito, Espanha, França, Japão, Austrália e com outros países da América do Sul. 

Apesar da elevada sensibilidade da PCR no diagnóstico de Babesia, no Brasil, o diagnóstico da 

babesiose canina por meio de técnicas moleculares ainda se restringe somente a área da 

pesquisa, não sendo aplicado a rotina dos laboratórios de Análises Clínicas (DANTAS – 

TORRES & FIGUEREDO, 2006).  

 

1.1.8 TRATAMENTO DA BABESIOSE CANINA 

 

 Fármacos antiprotozoários, antimicrobianos e de suporte representam os pilares na 

terapia anti-Babesia. O dipropionato de imidocarb é o tratamento de escolha para a babesiose 

canina provocada pelas espécies incluídas no grupo das grandes babesias. Este fármaco tem 

mostrado alta eficácia contra B. vogeli, B. canis e B. rossi. O tratamento recomendado com a 

dose inicial é de 6,6 mg/kg aplicado pela via intramuscular (IM) ou subcutânea (SC) 

(SCHOEMAN, 2009; PENZHORN et al.,1995; UILENBERG et al., 1981). A administração 

do dipropionato de imidocarb pode estar relacionada, ainda que raramente, a efeitos adversos, 
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como dor no local da injeção e sinais colinérgicos, tais como salivação, lacrimejamento, 

vômitos, diarreia, espasmos musculares, taquicardia e dispneia (AYOOB et al., 2010). Os 

efeitos colaterais tendem a desaparecer muito rapidamente, alguns efeitos podem melhorar 

através da pré-medicação com atropina e glicopirrolato (UILENBERG et al, 1981; VIAL & 

GORENFLOT, 2006). Os efeitos tóxicos do imidocarb podem ocorrer espontaneamente a partir 

de uma dose de 10 mg/kg (BOURDOISEAU, 2006). Espécies que estão inseridas no grupo das 

pequenas babesias, tais como Babesia gibsoni e Babesia microti-like, parecem ser mais difíceis 

de tratar, não existindo um tratamento específico para destas (SOLANO-GALLEGO et al., 

2016). 

 O aceturato de diminazeno é considerado o mais eficaz para eliminar a infecção pelas 

espécies do protozoário que estão inseridos no grupo das grandes babesias, porém em muitos 

países a sua utilização não está aprovada. As grandes babesias (B. canis, B.  rossi e B. vogeli) 

na maioria dos casos são tratadas com sucesso com diminazeno em dose única de 3,4mg/kg SC, 

IM ou 5 a 3mg/kg IM (SCHOEMAN, 2009; PENZHORN et al., 1995; JACOBSON et al., 

1996). Entretanto, é importante salientar que o diminazeno tem efeitos tóxicos secundários que 

são observados após a sua utilização (SAKUMA et al., 2009). Seus efeitos secundários podem 

causar toxicidade do sistema nervoso central em cães (MILLER et al., 2005). Atualmente, a 

sua utilização está restrita a casos clínicos de cães infectados que são refratários a outros 

tratamentos (JACOBSON et al., 1996; MILLER et al., 2005). No Brasil, tanto o diminazeno 

quanto o imidocarb estão disponíveis para tratamento (DANTAS – TORRES & FIGUEREDO, 

2006). 

 Os antibióticos não são o tratamento de escolha para a babesiose, porém há tentativas 

de eliminar infecções causadas por B. gibsoni utilizando combinações de antibióticos triplos. 

Existem uma gama de combinações, tais como doxiciclina, clindamicina e metronidazol ou 

doxiciclina, enrofloxacina e metronidazol (SUZUKI et al., 2007; LIN & HUANG, 2010). 

Alguns autores sugerem a utilização de uma terapia alternativa com a combinação de drogas 

antimaláricas como a atovaquona e a azitromicina (BIRKENHEUER et al., 2004). 

 O tratamento da infecção é por vezes útil e requer o tratamento de suporte, incluindo 

a restauração da oxigenação tecidual, pela correção da anemia, da desidratação e dos distúrbios 

eletrolíticos (AYOOB et al., 2010). A transfusão sanguínea deve ser considerada quando o 

hematócrito do animal estiver menor ou igual que 15% e sempre deve ser feita quando o 

hematócrito estiver menor que 10% (DANTAS – TORRES & FIGUEREDO, 2006). 
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1.1.9 PROFILAXIA  

 

 Várias estratégias podem ser utilizadas na prevenção da babesiose canina, incluindo o 

uso de acaricidas para eliminar os ixodídeos transmissores, a quimioprofilaxia contra os 

parasitos, a vacinação dos cães e a prevenção comportamental, evitando levar os cães para áreas 

onde esses artrópodes estão mais ativos. É importante remover imediatamente os ixodídeos 

fixados no corpo do cão, assim que sejam visualizados para prevenir a infecção antes da 

maturação e transmissão dos esporozoítas, através da saliva do artrópode. Apesar de ser rara, 

Babesia sp. também pode ser transmitida por meio de transfusões sanguíneas. Dessa forma, 

todos os cães doadores de sangue devem ser submetidos ao diagnóstico desse protozoário por 

meio de ensaios sorológicos e moleculares (KJEMTRUP & CONRAD, 2006).  

 Uma abordagem importante na profilaxia da babesiose, é o controle dos ixodídeos por 

meio dos acaricidas. Drogas acaricidas possuem diferentes mecanismos de ação. Elas podem: 

repelir os ixodídeos pelo contato, inibir a fixação e a alimentação desses artrópodes ou mata-

los diretamente. Esse acaricidas podem ser apresentados em produtos spray, pipetas e coleiras. 

Os colares contêm flumetrina, imidacloprida ou deltametrina com duração de eficácia de cinco 

a oito meses, enquanto os produtos spot-on aplicados na pele contêm permetrina ou fipronil. 

Estes têm eficácia de até quatro semanas (PANTCHEV et al., 2015). Os acaricidas são 

comprovadamente úteis na prevenção da babesiose canina, estudos mostram uma proteção entre 

88 a 100% com duração de um a três meses (SOLANO-GALLEGO et al., 2016). 

 Para proteger os cães da infecção por B. canis, existe também a possibilidade de 

vacinação com uma vacina comercialmente disponível na Europa chamada Pirodog® (Merial, 

França), que contém antígenos parasitários solúveis (SPA) derivados de sobrenadantes de 

Babesia sp. em culturas in vitro (SCHETTERS, 2005). A imunidade anti-Babesia em cães é 

amplamente baseada em reações imunes humorais, envolvendo produção específica de 

anticorpos e ativação de complemento. A vacina disponível é produzida com esses antígenos 

parasitários solúveis induzindo ao aumento dos títulos de anticorpos, porém tal vacina não 

protege contra a invasão do protozoário no organismo do cão, mas resulta em sintomas clínicos 

mais brandos, como um período mais curto de anemia, parasitemia e hipertermia 

(SCHETTERS, 2005). Tal vacina induz proteção apenas contra a infecção homóloga com B. 

canis, e não contra as cepas heterólogas, resultando num grau variável de eficácia 

(SCHETTERS et al., 1995). Portanto, uma vacina bivalente de maior alcance foi desenvolvida, 
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contendo uma combinação de antígenos de B. canis que circula na Europa e de B. rossi que 

circula no continente Sul Africano, que podem fornecer proteção contra infecção por B. canis 

e B. rossi heterólogas (SCHETTERS et al., 2001; SCHETTERS et al., 2009).  Esta vacina 

bivalente, chamada Nobivac Piro®, foi aprovada para uso no mercado europeu por alguns anos, 

mas atualmente não está disponível. Recentemente, um novo antígeno protetor como novo 

candidato a vacina foi descoberto e produzido como proteína recombinante, chamada antígeno 

de Babesia canina. A vacina produzida com esse antígeno forneceu proteção em cães vacinados 

após o desafio da infecção, limitando a multiplicação do parasito e prevenindo os sintomas 

clínicos (MOUBRIA et al., 2018).  

 

1.2 RANGELIA EM CÃES DOMÉSTICOS 

 

Rangelia vitalii é um protozoário do Filo Apicomplexa, Classe Aconoidasida, Ordem 

Piroplasmida e Família Babesiidae. Morfologicamente as formas intraeritrocitárias de R. vitalii 

são similares a B. canis, sendo que além dos eritrócitos, R. vitalii infecta leucócitos e células do 

endotélio vascular. Técnicas de biologia molecular são fundamentais para diferenciar R. vitalii 

de B. canis, quando são observadas formas evolutivas do piroplasmídeo infectando somente os 

eritrócitos. A rangeliose é conhecida como “nambiuvú” palavra de origem guarani que significa 

orelhas que sangram, pois geralmente a infecção causa sangramento espontâneo cutâneo ou na 

ponta da orelha. A transmissão de R. vitalii no Brasil tem sido atribuída ao carrapato 

Amblyomma aureolatum. Os canídeos Cerdocyon thous e Lycalopex gymnocercus são descritos 

como reservatórios silvestres. No entanto, Rhipicephalus sanguineus também tem sido 

apontado como seu vetor (LORETTI & BARROS, 2004). Além do Brasil, R. vitalii também já 

foi detectado em cães de outros países da América do Sul, como Argentina e Uruguai (EIRAS 

et al., 2014; SOARES et al., 2015). 

No Rio Grande do Sul, amostras de cinco cães coletados de atendimento veterinário 

positivas em lâmina de distensão delgada para piroplasmídeos foram analisadas 

molecularmente. Os cães tinham febre, apatia, icterícia, anemia e sangramento na orelha, 

compatíveis com rangeliose. A partir da análise molecular utilizando um conjunto primers Bab 

e hsp 70 foi verificado que as sequências anelaram em 100% com R. vitalii e em 92 a 94% com 

B. vogeli e B. gibsoni. Em todas as árvores filogenéticas analisadas foi verificado que o cluster 
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de R. vitalii ficou inserido dentro do cluster das espécies Babesia sp. Esta foi a primeira 

caracterização molecular de R. vitalii no Brasil (SOARES et al., 2011).  

Também no Rio Grande do Sul, mais especificamente em Passo Fundo, Gottlieb et al. 

(2016) analisaram amostras de sangue de 58 cães que apresentavam sinais clínicos de 

depressão, hemorragia e febre. Estes animais foram avaliados quanto a apresentação clínica, 

hemograma, distensão delgada, sorologia pela RIFI para pesquisa de anticorpos anti-B. vogeli, 

Ehrlichia canis e PCR convencional para Babesia, Rangelia e Ehrlichia. Cinco (8,6%) amostras 

apresentaram sorologia positiva para Babesia vogeli e três (5,1%) para Ehrlichia canis. Quatro 

(6,8%) apresentaram-se positivos para R. vitalii utilizando primers específicos para o parasito 

seguido do sequenciamento.  

A similaridade entre Babesia e Rangelia, fez com que Lemos et al. (2012) realizassem 

um estudo para detectar e caracterizar molecularmente esses protozoários em cães naturalmente 

infectados no município de Teresópolis, Rio de Janeiro. Para isto, foram coletadas amostras de 

sangue capilar e venoso de 103 cães examinados em uma clínica particular. Essas amostras 

foram submetidas a distensão delgada e a técnicas de biologia molecular, ou seja, PCR seguida 

da análise do polimorfismo de comprimento por meio de fragmentos de restrição (RFLP) 

utilizando as enzimas Hinf I e Taq I. Primers utilizados na PCR foram Piro-A e Piro-B para 

amplificar o fragmento RNAr 18S. As amostras que apresentaram diferentes padrões de 

restrição em relação às espécies de piroplasmídeos descritas na literatura, foram submetidas a 

novas PCRs utilizando primers Bab 33-57 e Bab 432-409 que amplificaram o fragmento de 370 

pb e uma segunda amplificação foi feita com os primers Bab 143-167 e Bab 858-834 que 

amplificaram o fragmento 715 pb. Esses amplicons foram ao final submetidos ao 

sequenciamento. Na microscopia foi observado uma positividade para piroplasmídeos de quatro 

(3,9%) cães. Essas quatro amostras e outras três que não foram positivas na microscopia, 

totalizando sete que apresentaram produtos de amplificação compatível com piroplamídeo. 

Após o sequenciamento os autores observaram que, uma dessas sete amostras apresentou 100% 

de compatibilidade com B. vogeli, enquanto que as outras seis apresentaram de 99 a 100% de 

compatibilidade com R. vitalii.  

Em 2017, Lemos e colaboradores avaliaram 36 cães da região serrana do estado do Rio 

de Janeiro, incluindo os municípios de Miguel Pereira, Nova Friburgo, Petrópolis e Teresópolis. 

Desses animais, foram coletadas amostras de sangue para avaliar por meio da distensão delgada 

e biologia molecular a presença de piroplasmídeos. Além disso, esses animais também foram 
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avaliados clinicamente e hematologicamente. Dos animais estudados, 32 (88,9%) apresentavam 

anemia, sendo que 26 (72,2%) tinham anemia normocítica normocrômica. Foi observado que 

12 (33,3%) cães apresentavam anemia regenerativa por meio da observação dos reticulócitos, 

enquanto que 20 (55,5%) tinham anemia arregenerativa. A avaliação clínica foi realizada em 

24 (66,6%) cães estudados. Uma grande variedade de sinais e sintomas foram observados como 

apatia e prostração em 21/24 (87,5%), febre 18/24 (75%), sangramento de orelhas, patas e 

focinho 10/24 (41,6%), diarreia 10/24 (41,6%), anorexia 9/24 (37,5%), palidez de mucosa 9/24 

(37,5%), esplenomegalia 7/24 (29,1%), melena 5/24 (20,8%), dor abdominal 5/24 (20,8%), 

hiporexia 4/24 (16,6%), mucosas ictéricas 3/24 (12,5%). Desses 24 animais avaliados, quatro 

(16,6%) faleceram. Na análise molecular, os primers utilizados foram Bab 143-167 e Bab 858-

834 que amplificaram fragmentos de aproximadamente 700 pares de base do gene que codifica 

a região do RNAr 18S. As sequências obtidas a partir da amplificação foram comparadas com 

as depositadas no GenBank. Ao analisar os resultados, foi observado que pela distensão delgada 

corada com kit de coloração rápido, 75% (27/36) das amostras foram positivas para 

piroplasmídeos. Estes parasitos estavam no interior de hemácias, leucócitos e livres no sangue, 

sendo estes caracterizados morfologicamente como ovais, piriformes, ameboides, solitários, 

pareados, agrupados e basofílicos. Em relação ao diagnóstico molecular, 100% (36/36) das 

sequências nucleotídicas analisadas foram caracterizadas como pertencentes a espécie R. vitalii. 

Em 2019, Silva e colaboradores relataram um caso clínico de um Rottweiler, 6 anos, 

macho, que foi atendido no hospital veterinário da zona norte de São Paulo, apresentando 

emagrecimento progressivo, apatia e lesão na cauda. Foi observado no hemograma anemia e 

trombocitopenia. A amostra foi submetida a PCR em tempo real e constatou-se a presença de 

DNA de R. vitalli, e mesmo após o tratamento de suporte preconizado, o diagnóstico molecular 

continuou apresentando DNA do protozoário.  

 

 

1.3 OUTROS PIROPLASMÍDEOS QUE INFECTAM OS CÃES 

 

No Brasil, mas especificamente na região sul e sudeste, além do gênero Babesia sp., há 

relatos de infecção em cães com o protozoário Rangelia vitalii.  

Em 2004, Birkenheuer et al. avaliaram um cão da raça labrador, de 7 anos, que tinha 

linfoma e apresentava trombocitopenia, anemia e leucopenia. O cão não tinha histórico de 
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exposição à ixodídeos e nunca havia viajado para fora do estado da Carolina do Norte, Estados 

Unidos. Segundo relatos do tutor, o cão havia adquirido uma ferida na face antes da 

apresentação dos sinais clinícos, e acreditava ser uma mordida de um animal, seis semanas antes 

de apresentar sinais de babesiose. Na microscopia da distensão delgada e aspirado de medula 

óssea corado por solução de Giemsa, foram visualizados piroplasmídeos piriformes 

intraeritrocitários simples ou pareados, oval ou ameboides. Além disso, foi realizado a 

caracterização molecular deste protozoário, sendo evidenciado uma sequência que 

compartilhava 93,9% de identidade com Babesia bigemina e 93,5% de identidade com Babesia 

caballi, em 91,2% a 91,6% de identidade com Babesia canis, Babesia vogeli e B. rossi. Na 

sorologia, não foram detectados anticorpos anti - Babesia canis, Babesia gibsoni (genótipo 

Asiático ou Califórnia). Sendo então, o parasito relatado como uma grande Babesia sp. 

geneticamente única, que não recebeu nome.  

No sul da Europa, Criado – Fornelio e colaboradores em 2004, relataram novos dados 

referentes às sequencias do gene RNAr 18S de piroplasmídeos. Foi encaminhado para o 

laboratório clínico, 400 amostras de sangue total, sendo 100 de felinos, 150 de caninos e 150 

de equinos. Todas as amostras foram negativas para piroplasmose no exame microscópico 

parasitológico. Apenas sete amostras (5,7%), dentre as positivas foram utilizadas para o 

sequenciamento; os isolados foram obtidos de um gato doméstico infectado com Cytauxzoon 

felis, um cão com Theileria equi e cinco equinos, três infectados com Babesia caballi e dois 

com Theileria equi.  

Em 2006, Kjemtrup e colaboradores revisaram os isolados de um pequeno 

piroplasmídeos detectado em cães da Califórnia, EUA oriundos de vários municípios do Sul, 

em 1988 e 1991. Estes piroplasmídeos foram detectado por meio de lâminas de distensão 

delgada, por meio de análises moleculares e a partir da imunofluorescência. Os parasitos na 

lâmina de microscopia foram mensurados, sendo evidenciados 83 formas evolutivas variando 

entre 0,3 a 3,0 µm, sendo identificados formas em anel, piriforme, tetraédrica, ameboide e 

anaplasmoide. Além disso, dados fenotípicos e genéticos deste parasito sustentaram a 

diferenciação deste piroplasmídeo, que foi então denominado como uma espécie distinta de 

Babesia gibsoni, sendo então chamado de Babesia conradae. Morfologicamente, Babesia 

conrade possui algumas características similares a Babesia microti e Theileria sp.   
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2 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar as espécies de piroplasmídeos detectadas em amostras de sangue de cães de 

municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro utilizando diferentes técnicas de 

diagnóstico microscópicas e os fatores de risco associados a infecção. 

 

2.1 Objetivos específicos 

 

 Detectar a frequência de formas evolutivas de piroplasmídeos em amostras de sangue de 

cães por técnicas laboratoriais; 

 Correlacionar a frequência de piroplasmídeos com variáveis associadas a infecção nos cães; 

 Comparar a eficiência das técnicas de distensão delgada e distensão espessa para recuperar 

formas evolutivas de piroplasmídeos em amostras de sangue de cães; 

 Caracterizar as espécies de piroplasmídeos presentes nas amostras de sangue de cães 

utilizando técnicas moleculares. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética Animal da Universidade Federal 

Fluminense em 10 de maio de 2018 e seu parecer segue em Anexo. 

 

3.2 DELINEAMENTO DO ESTUDO, AMOSTRAGEM E REALIZAÇÃO DAS 

DISTENSÕES HEMATOLÓGICAS 

 

Segue por meio do fluxograma o delineamento geral do estudo que será descrito 

detalhadamente abaixo (Figura 3). 

Figura 3. Fluxograma da metodologia empregada no estudo.  

 

Foram incluídos nesse estudo as amostras de sangue de cães encaminhadas a um 

laboratório particular de Análises Clínicas localizado no município de Niterói, Rio de Janeiro. 

O Setor de hematologia deste laboratório rotineiramente recebe amostras de sangue de cães 

atendidos em Clínicas Médicas Veterinárias localizadas nos seguintes municípios da região 



 
 

    42 
 
metropolitana de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá. Além destas, também foram incluídas 

no estudo, amostras de sangue de cães que foram coletadas no mesmo laboratório pelos médicos 

veterinários responsáveis pelo Setor de coleta de amostras.  

A amostragem total do estudo foi composta por dois grupos de amostras de sangue de 

cães. O primeiro grupo foi constituído por amostras de sangue total já sabidamente positivas na 

leitura da lâmina de distensão delgada para piroplasmídeos que estavam estocadas em freezer 

do laboratório, sendo totalizadas 31 amostras de sangue. Este grupo amostral foi denominado 

neste estudo de “amostras retrospectivas”. Cabe ressaltar que estas amostras estavam 

armazenadas no laboratório desde de janeiro de 2016 a abril de 2018. 

O segundo grupo de amostras de sangue incluídas no estudo foram aquelas que 

chegaram ao laboratório entre junho de 2018 a maio de 2019, totalizando 407 amostras de 

sangue. Este grupo amostral foi nomeado de “amostras prospectivas” e as mesmas, na verdade, 

corresponderam a uma amostragem de conveniência. Este “n” amostral foi definido de acordo 

com os insumos presentes nos laboratórios e o tempo de processamento logístico das amostras, 

sendo analisado cerca de 34 amostras por mês.  

Dessa forma, foram totalizadas 438 amostras de sangue de cães encaminhadas ao 

laboratório de Análises Clínicas particular. Cabe ressaltar, que todas as amostras de sangue 

foram rotineiramente encaminhadas para o laboratório de Análises Clínicas em tubos contendo 

anticoagulante (EDTA).  

No laboratório de Análises Clínicas as amostras de sangue dos cães prospectivas foram 

aliquotadas conforme a seguinte padronização preconizada neste estudo: 

 120 µL foram utilizados para a realização do hemograma;  

 10 µL foram destinados para realização da lâmina de distensão delgada, sendo produzidas 

duas lâminas para cada amostra; 

 40 µL foram destinados para realização das lâminas de distensão espessa, sendo produzidos 

duas lâminas para cada amostra; 

 o remanescente da amostra de sangue, que não foi utilizado para o hemograma e nem para 

os testes bioquímicos foram estocados em freezers a – 20ºC.  

 

Tanto a distensão delgada quanto a espessa foram produzidas em lâminas de 

microscopia novas e previamente desengorduradas com solução de éter. A distensão delgada do 

sangue foi realizada com lâmina extensora em superfície plana. Já a distensão espessa foi 
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produzida com o auxílio de um gabarito confeccionado em papel cartolina, que possuía o 

formato de um quadrado 2 x 2 cm, sendo a alíquota de sangue espalhada nessa área com auxílio 

de uma ponteira. O material foi deixado secar a temperatura ambiente e depois foi mergulhado 

em cubeta com água destilada para desemoglobinização. Passado essa etapa, a lâmina 

permaneceu em repouso para secar em temperatura ambiente.  

 Ainda no laboratório de Análises Clínicas, uma lâmina da distensão delgada e uma da 

espessa foram coradas com kit de coloração do tipo rápida utilizando os corantes da marca 

NewProv®. As outras duas lâminas, de distensão delgada e espessa foram fixadas em metanol 

PA (Merck®) por cinco minutos. Passado esse tempo, o metanol foi descartado da lâmina e a 

mesma foi deixada secar verticalmente em plano inclinado a temperatura ambiente.  

O sangue dos cães das amostras retrospectivas, já estavam armazenados em freezers e 

já possuíam uma lâmina de distensão delgada corada pelo kit de coloração rápida. Como o 

material sanguíneo não era fresco, já estando armazenado desde janeiro de 2016 a abril de 2018, 

o mesmo não foi submetido as demais etapas da microscopia, ou seja, não foi produzido lâminas 

de distensão espessa e nem lâmina de distensão delgada corada pela solução de Giemsa. 

Todas as lâminas coradas pelo corante do tipo rápido e as fixadas em metanol foram 

então armazenadas em caixas porta-lâmina para transporte. Estas lâminas e as alíquotas de 

sangue que estavam estocadas em freezers foram semanalmente encaminhadas aos Laboratórios 

de Parasitologia do Instituto Biomédico da Universidade Federal Fluminense (UFF) para 

posterior análises. No laboratório de Imunodiagnóstico da Disciplina de Parasitologia da UFF, 

as outras lâminas de distensão delgada e espessa que estavam fixadas em metanol foram 

submetidas a coloração com solução de Giemsa (Merck®). Além disso, o sangue total presente 

no tubo hematológico foi aliquotado em microtubos de 1,5 mL, sendo os mesmos armazenados 

em caixas específicas em freezers do laboratório. As amostras também foram catalogadas em 

bancos de dados recebendo a numeração do projeto. Esta numeração era colocada, tanto nas 

lâminas, quanto nos microtubos.  

 

3.3 COLORAÇÃO RÁPIDA DAS LÂMINAS HEMATOLÓGICAS 

 

A coloração, como a da marca NewProv®, é conhecida como coloração rápida, uma vez 

que atua sobre o material distendido na lâmina em cerca de 15 segundos. O kit é composto por 

três reagentes, o primeiro consiste no fixador composto por uma solução alcoólica de 
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ciclohexadienos a 0,1%, o segundo é uma solução aquosa de coloração de azobenzeno sulfônico 

a 0,1% e o terceiro é uma solução alcoólica de fenotiazina a 0,1%.  

A coloração das lâminas seguiu a recomendação do fabricante. Dessa forma, as 

distensões com o sangue seco foram mergulhadas na primeira cubeta que continha a solução 1, 

mantendo-se a lâmina em movimento contínuo de cima para baixo ou para os lados durante 5 

segundos. Ao final, o excesso do líquido foi escorrido em papel absorvente antes da lâmina ser 

introduzida na próxima cubeta. Após essa etapa, as lâminas foram submersas na solução 2 e 3 

da mesma forma que na solução 1, e ao final o verso da lâmina foi lavado em água corrente e 

posteriormente foi deixada secar a temperatura ambiente.  

 

3.4 COLORAÇÃO PELA SOLUÇÃO DE GIEMSA DAS LÂMINAS 

HEMATOLÓGICAS 

 

As lâminas fixadas em metanol foram dispostas horizontalmente em suportes e 

posteriormente cobertas pela solução de Giemsa (Merck®) permanecendo assim por uma hora. 

Passado esse período, o verso das lâminas foi lavado em água corrente e as mesmas 

permaneceram na horizontal em plano inclinado até que secassem completamente em 

temperatura ambiente.  

 

3.5 LEITURA DAS LÂMINAS DE MICROSCOPIA 

 

Todas as preparações das lâminas foram visualizadas em microscópio óptico com 

aumento de aproximadamente 1000 X. Foram mensurados no máximo 30 formas evolutivas de 

piroplasmídeos por lâmina quando eram visualizadas tal quantidade. As formas evolutivas 

foram mensuradas para classificar as espécies de Babesia sp. em grande Babesia ou pequena 

Babesia com ocular micrométrica acoplada ao microscópio Olympus BX 41. Todas as lâminas 

foram fotomicrografadas no mesmo microscópio utilizando software Hosnestech TVR em 

aumento de 1000 X. 
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3.6 HEMOGRAMA 

 

 No laboratório de Análises Clínicas particular, os tubos com EDTA primeiramente 

foram dispostos em um homogeneizador mecânico (Homolaby®) por 10 minutos. Logo após, 

os tubos foram encaminhados para um sistema de leitura hematológico mecânico (Icounter 

3D®). Este aparelho aspira cerca de 100 µL de sangue para a realização das análises. Passado 

o período de 35 segundos o aparelho libera uma fita contendo os resultados do eritrograma, 

leucograma e contagem plaquetária. Para este estudo foram recuperadas as informações 

referentes ao: 

 

 hematócrito, ou seja, a porcentagem de eritrócitos no volume total de sangue; 

 contagem total de leucócitos em mm3; 

 quantidade de plaquetas em mm3. 

 

Os valores normais do hematócrito, contagem de leucócitos e plaquetas, chamados de 

valores de referência em cães adultos e filhotes seguem descritos no Quadro 3. Estes valores 

foram utilizados para verificar se o cão apresentava: 

 anemia, ou seja, se tinha o hematócrito abaixo do valor de referência; 

 leucopenia ou leucocitose, valores para contagem de leucócitos abaixo ou acima do 

valor de referência, respectivamente; 

 trombocitopenia ou trombocitose, valores para contagem de plaquetas abaixo ou 

acima do valor de referência, respectivamente. 

 

Quadro 3. Valores hematológicos de referência de cães adultos e filhotes utilizados no 

laboratório hematologia do PCA.  

 

Fonte: Rizzi et al. (2010) 

Cães filhotes: cães que possuem idade menor ou igual a um ano. 

Cães adulto: cães com idade maior que um ano. 

Cães adultos Cães filhotes

Hematócrito (%) 37 a 55 26 a 36

Leucometria global (mm
3
) 6000 a 17000 6000 a 15000

Contagem de plaquetas (mm
3
) 200.000 a 500.000 200.000 a 500.000

Valores de referência 
Parâmetros hematológicos
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3.7 BIOLOGIA MOLECULAR 

 

3.7.1 Seleção de amostras destinadas a análises moleculares 

 

As amostras de sangue dos cães destinadas a análises moleculares foram aquelas que 

apresentaram: 

 formas evolutivas de piroplasmídeos nas lâminas de distensão delgada e/ou na 

espessa; 

 alterações na membrana dos eritrócitos em lâmina de microscopia associada a 

trombocitopenia no hemograma. 

3.7.2 Extração de DNA e Reação em cadeia da polimerase (PCR) 

 

Toda esta etapa foi realizada nos Laboratórios de Parasitologia do Instituto Biomédico da 

Universidade Federal Fluminense. A extração de DNA das amostras de sangue foi realizada 

com o kit High Pure PCR Template Preparation – Lote 11796828001 (Roche®) seguindo as 

recomendações do fabricante utilizando 200 µL da amostra. Ao final da extração, o DNA obtido 

foi aliquotado para microtubos de 0,6 mL e armazenados em caixa específica que foram 

mantidas em a -20ºC. Para a realização da reação em cadeia da polimerase (PCR) foi utilizado 

o master mix PCR Lote 0000188158 (Promega®) e os primers forward Bab143-167 (5’-

CCGTGCTAATTGTAGGGCTAATACA-3’) e reverse Bab858-834 (5´- 

CCTCTGACAGTTAAATACGAATGCC-3’) desenhados por Soares et al. (2011) e Lemos et 

al. (2012) que amplificam o fragmento do DNA que codifica o RNAr 18S de piroplasmídeos 

que contém cerca de 700 bp. A PCR foi realizada com temperatura de desnaturação de 95ºC por 

5 minutos, seguido de 40 ciclos a 95ºC por 1 minuto, anelamento de 64ºC por 1 minuto, 

extensão de 72ºC por 1 minuto e uma extensão final de 72ºC por 5 minutos.  

 

3.7.3 Purificação e sequenciamento do DNA 

 

Os produtos de PCR obtidos nas reações foram encaminhados para o laboratório de 

Referência Nacional em Vetores das Riquetsioses do Instituto Oswaldo Cruz/Fiocruz, RJ. 

Nesse laboratório o produto da PCR foi purificado com o kit Wizard SV Gel and PCR clean-up 
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System (Promega®) seguindo as recomendações do fabricante. Desse material, 2 µL do DNA 

purificado foi sequenciado, junto com 1 µL de cada primer a 3,2 micromolar. Todas as amostras 

foram sequenciadas com os mesmos primers empregados na reação de PCR em um 

sequenciador automático 3730xl DNA Analyzer (Applied Biosystems® Carlsbard, EUA) na 

plataforma de Sequenciamento de DNA (PDTIS) da Fiocruz, RJ para a determinação das 

sequências de ambas as direções. As sequências nucleotídicas resultantes foram editadas usando 

o software SeqMan (DNAstar, Larsegene, versão 7.0) e alinhadas com sequências de 

referências que estão depositadas no Genbank para confirmar e identificar a espécie e 

subespécie de piroplasmídeo. A árvore filogenética foi inferida utilizando a análise Neighbor 

Joining, por meio do software Seaview® com bootstraps de 1.000 replicações e modelo 

Kimura-2 parâmetro (TAMURA et al., 2007).  

 As sequências de referências utilizadas do Genbank para análise foram: Babesia canis 

vogeli (MK881094.1) - China - (Zhang, 2019, artigo não publicado somente depositado); 

Babesia canis vogeli (AY371195.1) - Brasil - (Passos et al., 2005); Babesia canis canis 

(AY072926.1) - Europa - (Caccio et al., 2002); Babesia canis rossi (DQ111760.1) - Sudão -

(Oyamada et al., 2005); Babesia canis odocoilei (AY237638.1) - EUA - (Holman et al., 2003); 

Babesia gibsoni (EU084677.1) (Lehtinen & Holman, 2007 artigo não publicado somente 

depositado); Babesia divergens (U07885.1) - Austrália - (Luton, 1994); Rangelia vitalii 

(HQ150006.1) - Brasil - (da Silva et al., 2011); Rangelia vitalii (JN880431.1) (Lemos, 2011 

artigo não publicado somente depositado); Babesia motasi (AY260180.1) - Holanda – 

(Schnittger et al., 2004); Babesia ovata (AY603400.1) - China - (Luo et al. 2005); Babesia 

bigemina (X59607.1) - EUA – (Dame, 1991); Babesia caballi (Z15104.1) - África do Sul – 

(Allsopp et al. 1994); Cytauxzoon felix (GU903911.1) - Brasil - (Filoni et al., 2012 artigo não 

publicado somente depositado); Theileria equi (Z15105.1) - África do Sul - (Allsopp et al., 

1994); Theileria annae (AF188001.1) - Alemanha - (Zahler et al., 2000); Babesia microti - 

África do Sul (U09833.1) (Allsopp,1994); Theileria parva (L02366.1) - Reino Unido – 

(Allsopp, 1993), Theileria annulata (EU083801.1) - China – (Liu et al., 2007) e Plasmodium 

falciparum (M19172.1) (McCutchan et al., 1988). 
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3.8 INQUÉRITO E ANÁLISES DOS RESUTADOS  

 

Informações como localização do munícipio da clínica médica veterinária onde o cão 

foi atendido, sexo, raça e idade dos animais foram recuperadas a partir das requisições dos 

exames encaminhadas das clínicas para o laboratório de Análises Clínicas. Todas as 

informações coletadas das requisições e os obtidos do hemograma, exame parasitológico das 

distensões delgadas e espessa, bem como das técnicas moleculares foram armazenados em 

bancos de dados do Microsoft Office Excel 2007®.  

Nas amostras de sangue prospectivas as análises estatísticas foram realizadas para 

verificar se havia alguma associação significativa das informações obtidas nas requisições do 

exame e no hemograma do animal com a infecção pelo piroplasmídeo detectado. Para tal 

verificação, uma análise estatística univariada foi realizada utilizando o programa GraphPad 

Prism versão 6 com o teste estatístico exato de Fisher. As análises foram expressas em Odds 

Ratio (OR) utilizando um intervalo de confiança de 5% com 95% de precisão. Além disso, 

nessas amostras os resultados obtidos pelas lâminas hematológicas de distensão delgada e 

espessa foram comparados para verificar se houve alguma concordância no diagnóstico 

parasitológico. Para esta comparação foi realizada análises estatísticas utilizando o teste de 

McNemar e o coeficiente de concordância Kappa. O índice Kappa foi interpretado de acordo 

com Landis e Koch (1977), sendo Kappa < 0 não existe concordância; entre 0 a 0,20, 

concordância mínima; 0,21 a 0,40, concordância razoável; 0,41 a 0,60, concordância moderada; 

0,61 a 0,80, concordância substancial e 0,81 a 1,0, concordância quase perfeita. Já o teste de 

McNemar foi interpretado com base nas hipóteses nula e alternativa. A hipótese nula (H0), 

significou que as técnicas concordaram na maioria dos seus resultados. Já a hipótese alternativa 

(H1) reforça que as técnicas não concordaram na maioria dos seus resultados. Quando o p valor 

foi maior que 0,05 aceitou-se a H0, e quando for menor que 0,05 rejeitou-se a H0 e aceitou-se 

a H1. 

Além da comparação na frequência de detecção dos piroplasmídeos entre as técnicas de 

distensão delgada e espessa, também foi analisado as características morfológicas das formas 

evolutivas de acordo com a técnica de diagnóstico utilizada incluindo as mensurações e 

formatos do parasito. Seguiu-se como parâmetro para classificação da mensuração do parasito 

o valor de 2,5 µm de comprimento, pois este foi o ponto corte utilizado por diversos autores 
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(MEHLHORN & SCHEIN, 1984; BOOZER & MACINTIRE, 2003; SOLANO – GALEGO et 

al., 2016) para classificar o piroplasmídeo do gênero Babesia em “grande e pequena Babesia”. 

Todas as amostras, tanto as retrospectivas, quanto as prospectivas, foram analisadas 

pelas análises moleculares, hemograma e a partir das informações obtidas pelas requisições dos 

cães. No entanto a comparação das técnicas parasitológicas microscópicas de distensão delgada 

e espessa foi somente realizada nas amostras de sangue prospectivas.  
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4. RESULTADOS  

 

4.1 RESULTADOS DAS AMOSTRAS PROSPECTIVAS 

 

Das 407 amostras de sangue de cães prospectivas, positividade para piroplasmídeos 

foram evidenciados em 38 amostras (9%) a partir da associação das técnicas parasitológicas 

microscópicas e das análises moleculares. A PCR seguida pelo sequenciamento foi realizada 

nas 32 amostras que foram positivas em lâminas de microscopia para piroplasmídeos. Destas, 

27 apresentaram sequências nucleotídicas adequadas para interpretação compatível com 

Babesia vogeli com uma identidade maior que 90% ao se comparar com as sequências 

depositadas no Genbank de piroplasmídeos obtidas de amostras de sangue de cães da China 

(MK881094) e do Brasil (MK881094). Três amostras não apresentaram produtos amplificados 

na PCR e duas não geraram sequências nucleotídicas adequadas para interpretação. Além destas 

amostras positivas para piroplasmídeos em lâmina, também foram submetidas a análise 

molecular 26 amostras de sangue que foram denominadas como suspeitas, ou seja, 

apresentaram trombocitopenia e alterações na morfologia do eritrócito. Destas, seis amostras 

apresentaram produtos que amplificaram na PCR e sequências nucleotídicas adequadas para 

interpretação, sendo estas também compatíveis com B. vogeli. Desta forma, ao se totalizar todas 

as amostras prospectivas que apresentaram sequências nucleotídicas, pode-se verificar que 33 

foram positivas para B. vogeli, ou seja, 27 mais 6. (Tabela 1).  

Todas as sequências geradas foram depositadas no Genbank com o nome Babesia vogeli 

RJ ME (Rio de Janeiro, região metropolitana) e com o número de acesso MN912663 a 

MN912695. Na filogenia verificou-se que todas as sequências ficaram inseridas no clado de B. 

vogeli com elevado valor de bootstrap, como exemplificado na árvore com três amostras deste 

estudo denominadas de RJ ME, com os números de acesso MN912681, MN912682, 

MN912695 (Figura 4).  
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Ao associar todas as amostras positivas para piroplasmídeos (38/407), positivos na 

microscopia e na análise molecular, pode-se observar que a maioria dos cães positivos para 

estes parasitos eram machos e tinham mais de um ano de idade. No entanto, pode-se verificar 

que proporcionalmente aos grupos amostrais incluídos por idade, a maior frequência de 

detecção de piroplasmídeos ocorreu nas amostras de sangue de cães que tinham menos de um 

ano 12/38 (15%). Os animais com raça definida corresponderam a grande parte das amostras 

de sangue dos cães analisadas e positivas para piroplasmídeos. Ao longo desse período, as 

amostras de sangue analisadas foram provenientes de cães atendidos nos municípios de São 

Gonçalo, Niterói, Itaboraí e Maricá, sendo que maioria das amostras de sangue positivas eram 

provenientes de cães atendidos em clínicas localizadas em São Gonçalo 19/38(12%). 

Entretanto, nesse estudo, as variáveis sexo, idade, raça e município de localização da clínica 

médica veterinária não foram estatisticamente significativas a infecção (p>0,05) (Tabela 1). 

Associando a frequência do diagnóstico de cães positivos por meio das técnicas 

microscópicas e moleculares com os dados do hemograma, pode-se evidenciar que grande parte 

dos cães positivos estavam com anemia 22/38 (10%), trombocitopenia 29/38 (13%) e 

leucopenia 17/38 (20%). No entanto, somente as variáveis trombocitopenia e leucopenia foram 

estatisticamente significativas (p<0,05). Cães trombocitopênicos apresentaram 2,6 vezes mais 

chances de estarem parasitados quando comparados com cães que tinham contagem de 

plaquetas dentro do padrão de referência, considerados normais e cães leucopênicos 

apresentaram 3,1 vezes mais chances de estarem parasitados quando comparados com cães que 

tinham a contagem de leucócitos no padrão de referência (Tabela 1).  
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Tabela 1. Frequência de amostras de sangue de cães positivas e negativas para piroplasmídeos 

e Babesia vogeli encaminhadas para laboratório de Análises Clínicas em Niterói, RJ entre junho 

de 2018 e maio de 2019 analisadas por diferentes variáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Árvore filogenética gerada do DNA que codifica o RNAr 18S de piroplasmídeos 

contendo as sequências de Babesia vogeli RJ ME obtidas de amostras de sangue de cães 

encaminhadas ao laboratório de Análises Clínicas entre junho de 2018 e maio de 2019, 

comparadas com sequências de piroplasmídeos obtidas do Genbank por meio do algoritmo 

Neighbor-joining com 1000 replicações no bootstraps e distância evolutiva com o parâmetro 

Kimura-2.  

Análise univariada

n % n % n % n % Odds ratio (95%)

Macho* 210 21 10 20 10 23 11 187 89

Fêmea 191 11 5,8 11 6 13 7 178 93

Indeterminado 6 0 0 2 33 2 33 4 67

≤ 1 ano* 81 9 11,1 11 14 12 15 69 85

> 1 ano 283 19 6,7 20 7 22 8 261 92

Indeterminado 43 4 9,3 2 5 4 9 39 91

Raça definida* 241 22 10 20 8 24 10 217 90

SRD 158 9 6 10 6 11 7 147 93

Indeterminado 8 1 14 3 38 3 38 5 63

São Gonçalo* 159 15 9,4 17 11 19 12 147 92

Niterói 183 13 7,1 11 6 14 8 171 93 1,6 (0,76 - 3,3) 0,2719

Itaboraí 37 3 8,1 4 11 4 11 25 68 0,81 (0,25 - 2,6) 0,755

Maricá 27 1 3,7 1 4 1 4 15 56 1,9 (0,24 - 1,6) 1

Indeterminado 1 0 0 0 0 0 0 1 100

Sim* 228 18 7,9 20 9 22 10 206 90

Não 179 14 7,8 13 7 16 9 163 91

Baixa* 231 25 10,8 25 11 29 13 202 87

Normal 152 7 3 7 5 8 5 144 95 2,6 (1,1 - 5,8) 0,0209

Alta 24 0 0 1 4 1 4 23 96 3,3 (0,43 - 25) 0,3276

Baixo* 83 16 19,3 13 16 17 20 63 76

Normal 217 13 7,4 16 7 17 8 197 91 3,1 (1,5 - 6,5) 0,0034

Alta 107 3 15,0 4 4 4 4 87 81 5,9 (1,9 - 18) 0,0009

407 32 7,9 33 8 38 9 369 91

Plaquetas

Leucócitos

Total 

Raça 1,478 (0,7024 - 3,110) 0,367

Município

Anemia 1,1 (0,55 - 2,1) 0,8649

p valor

Sexo 1,7 (0,83 - 3,4) 0,1644

Idade 2,1 (0,9727 - 4,376) 0,0803

Variável Total

 Piroplasmídeos detectados por 

técnicas microscópicas

Babesia vogeli detectados por 

técnicas moleculares

Positivo 

Piroplasmídeo total

Negativo 

Piroplasmídeo total
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Todas as 32 amostras prospectivas positivas para formas evolutivas de piroplasmídeos 

pelas técnicas parasitológicas microscópicas, foram detectadas na distensão delgada corada 

pelo kit de coloração rápida. A distensão delgada corada pela solução de Giemsa, recebeu o 

segundo maior resultado de recuperação de formas evolutivas dos parasitos 28/407 (6,9%), 

seguidos pela distensão espessa corada pelo Giemsa 27/407 (6,6%)  e pela distensão espessa 

corada pelo kit de coloração rápida 25/407 (6,1%) (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Frequência de amostras de sangue de cães encaminhadas para o laboratório de 

Análises Clínicas em Niterói, RJ entre junho de 2018 e maio de 2019 positivas e negativas para 

piroplasmídeos detectados por técnicas microscópicas de distensão delgada e espessa coradas 

com solução de Giemsa e por kit de coloração rápida. 

 

 

 

 

 

Ao se comparar os resultados do diagnóstico para piroplasmídeos obtidos entre as 

técnicas de distensão e coloração, pode-se verificar uma concordância quase perfeita entre a 

maioria das comparações, ou seja, Kappa > 0,85. Esta elevada concordância foi corroborada 

pelo índice de McNemar, que teve o valor de p maior que 0,05, sendo dessa forma considerada 

a H0. Tal fato não foi observado na comparação entre a distensão delgada e espessa coradas 

pelo kit rápido de coloração e nem mesmo entre as distensões espessas coradas com o kit rápido 

e com a coloração de Giemsa (Tabela 3).   

 

Tabela 3. Concordância entre as técnicas de distensão delgada e espessa coradas com a solução 

de Giemsa e por kit de coloração rápido no diagnóstico microscópico de piroplasmídeos em 

sangue de cães encaminhados para o laboratório de Análises Clínicas de Niterói entre junho de 

2018 e maio de 2019. 

 

 

Técnica de coloração Total + Total - Kappa p valor McNemar

Coloração rápida - distensão delgada X Coloração rápida - distensão espessa 25 375 0,864 0,023

Coloração rápida - distensão delgada X Giemsa - distensão espessa 27 375 0,906 0,073

Coloração rápida - distensão delgada X Giemsa - distensão delgada 28 375 0,926 0,133

Coloração rápida - distensão espessa X Giemsa - distensão espessa 21 376 0,787 0,751

Coloração rápida - distensão espessa X Giemsa distensão delgada 23 377 0,854 0,449

Giemsa distensão delgada X Giemsa distensão espessa 25 377 0,899 1

Coloração rápida - distensão delgada 32 (7,9%) 375 (92,1%)

Coloração rápida - distensão espessa 25 (6,1%) 382 (93,9%)

Giemsa - distensão delgada 28 (6,9%) 379 (93,1%)

Giemsa - distensão espessa 27 (6,6%) 380 (93,4%)

Tipo de distensão/coloração No+ No-
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Ao se analisar a morfologia dos piroplasmídeos nas 27 amostras de sangue dos cães 

positivas para B. vogeli nas técnicas moleculares. Pode-se verificar que os morfotipos mais 

observados nas distensões delgada e espessa, tanto nas coradas pela solução de Giemsa, quanto 

com o kit de coloração rápida foram os formatos piriformes e ovais. Pode-se verificar, também, 

que em todas as técnicas microscópicas e nas colorações empregadas, que a maioria das 

amostras que apresentavam parasitos com formato anelar, tinham a sua mensuração menor ou 

igual que 2,5 µm. Enquanto que grande parte das amostras com parasitos caracterizados com 

formatos piriformes, aberrantes e ovais, possuíam suas medidas maiores que 2,5 µm em todas 

as técnicas microscópicas empregadas (Figuras 5,6,7,8, Tabela 4).  

Tabela 4. Morfometria de piroplasmídeos detectados nas amostras de sangue de cães positivos 

para Babesia vogeli por técnicas moleculares encaminhadas ao laboratório de Análises Clínicas 

de Niterói entre junho de 2018 e maio de 2019 submetidas as distensões delgada e espessa 

coradas com solução de Giemsa e por kit de coloração rápido.  

 

 

 

 

 

 

 

Técnica de coloração - Mensuração 

n % n % n % n %

> 2,5 µm 1 5 23 88,5 14 53,8 11 91,7

≤ 2,5 µm 19 95 3 11,5 12 46,2 1 8,3

Subtotal de amostras (n=27) 20 74,1 26 96,3 26 96,3 12 44,4

n % n % n % n %

> 2,5 µm 2 21,4 16 84,2 10 58,8 2 100

≤ 2,5 µm 11 78,6 3 15,8 7 41,2 0 0

Subtotal de amostras (n=27) 14 51,9 19 70,4 17 63 2 7,4

n % n % n % n %

> 2,5 µm 6 35,3 22 95,6 16 72,7 10 90,9

≤ 2,5 µm 11 64,7 1 4,4 6 27,3 1 9,1

Subtotal de amostras (n=27) 17 63 23 85,2 22 81,5 11 40,7

n % n % n % n %

> 2,5 µm 3 25 15 71,4 9 45 5 71,4

≤ 2,5 µm 9 75 6 28,6 11 55 2 28,6

Subtotal de amostras (n=27) 12 44,4 21 77,8 20 74,1 7 25,9

Coloração rápida - distensão delgada

Coloração rápida - distensão espessa

Giemsa - distensão delgada

Giemsa - distensão espessa

Morfologia - Quantidade 

Anelar 

Anelar 

Anelar Piriforme AberranteOval

Piriforme

Piriforme Oval

Oval Aberrante

Aberrante

Anelar Piriforme Oval Aberrante
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Figura 5. Fotomicrografia da distensão delgada de sangue de cães corada com kit de coloração 

rápida. Nas figuras A, B, C, D observa-se formas evolutivas de piroplasmídeos no interior de 

hemácias. Em A o parasito apresenta o formato aberrante. B. Formato anelar. C. Formato ovalar. 

D. Formato piriforme. Todas as formas evolutivas foram mensuradas em aumento de 1000 x. A 

barra de escala tem 2,7 µm. Fonte: Foto do autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Fotomicrografia da distensão delgada de sangue de cães corada com solução de Giemsa. 

Nas figuras A, B, C, D observa-se formas evolutivas de piroplasmídeos no interior de hemácias. 

Em A o parasito apresenta o formato aberrante. B. Formato anelar. C. Formato ovalar. D. Formato 

piriforme. Todas as formas evolutivas foram mensuradas em aumento de 1000 x. A barra de escala 

tem 2,7 µm. Fonte: Foto do autor. 
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Figura 7. 

Fotomicrografia da distensão espessa de sangue de cães corada com kit de coloração rápida. Nas 

figuras A, B, C, D observa-se formas evolutivas de piroplasmídeos no interior de hemácias. Em A 

o parasito apresenta o formato aberrante. B. Formato anelar. C. Formato ovalar. D. Formato 

piriforme. Todas as formas evolutivas foram mensuradas em aumento de 1000 x. A barra de escala 

tem 2,7 µm. Fonte: Foto do autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Fotomicrografia da distensão espessa de sangue de cães corada com solução de Giemsa. 

Nas figuras A, B, C, D observa-se formas evolutivas de piroplasmídeos no interior de hemácias. 

Em A o parasito apresenta o formato aberrante. B. Formato anelar. C. Formato ovalar. D. Formato 

piriforme. Todas as formas evolutivas foram mensuradas em aumento de 1000 x. A barra de escala 

tem 2,7 µm. Fonte: Foto do autor. 
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Ao se contabilizar os morfotipos de até 30 piroplasmídeos por lâmina de microscopia 

nas 27 amostras de sangue em que foram identificadas sequências de B. vogeli, verificou-se que 

a maioria dos parasitos detectados tinham o formato piriforme, seguido pelo formato oval, 

apresentando comprimento maior que 2,5 µm. Assim como foi evidenciado na Tabela 4 que 

pleiteou a identificação dos morfotipos contabilizados por amostra de animal, na Tabela 5, o 

formato anelar também apresentou a mensuração menor ou igual que 2,5 µm de comprimento 

em sua predominância. Os piroplasmídeos que não apresentavam uma morfologia típica, 

caracterizados como aberrantes foram os menos evidenciados em todas as técnicas. De forma 

geral, a maioria dos parasitos identificados e caracterizados morfologicamente foram 

detectados nas lâminas de distensão delgada corada pela coloração rápida, seguido pela 

distensão delgada corada pela solução de Giemsa (Tabela 5). 

 

Tabela 5. Análise morfológica de até trinta piroplasmídeos detectados em cada lâmina de 

sangue de cães submetidas as distensões delgada e espessa coradas por solução de Giemsa e 

por kit de coloração rápido.  

 

 

 

 

 

Técnica de coloração - Mensuração 

n % n % n % n %

> 2,5 µm 14 15,1 233 88,3 89 42,4 17 63

≤ 2,5 µm 79 84,9 31 11,7 121 57,6 10 37

Subtotal de piroplasmídeos  (n=594) 93 15,6 264 44,4 210 35,3 27 4,5

n % n % n % n %

> 2,5 µm 7 18,4 79 95,2 0 0 0 0

≤ 2,5 µm 31 81,6 4 4,8 65 100 2 100

Subtotal de piroplasmídeos (n=188) 38 20,2 83 44,1 65 34,6 2 1

n % n % n % n %

> 2,5 µm 26 38,8 247 98 129 76,3 11 91,7

≤ 2,5 µm 41 61,2 5 2 40 23,7 1 8,3

Subtotal de piroplasmídeos (n=500) 67 13,4 252 50,4 169 33,8 12 2,4

n % n % n % n %

> 2,5 µm 9 24,3 96 87,3 35 52,2 6 60

≤ 2,5 µm 28 75,7 14 12,7 32 47,8 4 40

Subtotal de piroplasmídeos (n=224) 37 16,5 110 49,1 67 29,9 10 4,5

Morfologia - Quantidade 

Giemsa - distensão espessa

Giemsa - distensão delgada

Coloração rápida - distensão delgada

Coloração rápida - distensão espessa

Anelar 

Anelar Piriforme Oval Aberrante

Anelar Piriforme Oval Aberrante

Anelar Piriforme Oval Aberrante

Piriforme Oval Aberrante
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4.2 RESULTADOS DAS AMOSTRAS RETROSPECTIVAS 

 

Dentre as 31 amostras de cães que foram positivas por meio da distensão delgada para 

piroplasmídeos denominadas de retrospectivas, 28 amplificaram com primer Bab. Destas, 

quatro não apresentaram sequências nucleotídicas adequadas para interpretação, permanecendo 

nas análises 24 amostras que apresentaram identidade variando entre 95,23% a 100% com B. 

vogeli e elevado valor de bootstraps ao serem comparadas com sequências do Genbank de 

piroplasmídeos obtidas de amostras de sangue de cães da China e do Brasil (Tabela 6, Figura 

9). As sequências desta parte do estudo também foram depositadas no Genbank com número 

de acesso MN912639 a MN912662. 

A maioria das amostras de sangue retrospectivas positivas eram de cães machos, com 

raça definida, que foram atendidos em clínicas médicas veterinárias em São Gonçalo. As 

alterações hematológicas mais evidenciadas foram: anemia e trombocitopenia. 

 

Tabela 6. Amostras de cães positivas para piroplasmídeos em lâmina de distensão delgada e 

para Babesia vogeli nas técnicas moleculares mantidas no laboratório de Análises Clínicas em 

Niterói, RJ entre janeiro de 2016 a abril de 2018, distribuídas em diferentes variáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n % n %

Macho 19 61,3 15 62,5

Fêmea 12 38,7 9 37,5

≤ 1 ano 11 35,5 8 33,3

> 1 ano 11 35,5 9 37,5

Indeterminado 9 29 7 29,2

Raça definida 16 51,6 13 54,2

SRD 13 41,9 10 41,7

Indeterminado 2 6,5 1 4,2

São Gonçalo 18 58 14 58,3

Niterói 8 25,8 6 25

Itaboraí 1 3,2 1 4,2

Maricá 4 12,9 3 12,5

Sim 22 71 15 62,5

Não 9 29 9 37,5

Baixa 30 96,8 23 95,8

Normal 1 3,2 1 4,2

Baixo 11 35,5 9 37,5

Normal 18 58 15 62,5

Alta 2 6,5 0 0

24

Município

Variável

Babesia vogeli                      

detectado por técnicas moleculares

Sexo

Idade

Raça

Piroplasmídeos detectados 

por técnicas microscópicas

31

Anemia

Plaquetas

Leucócitos

Total 
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Figura 9. Árvore filogenética gerada do DNA que codifica o RNAr 18S de piroplasmídeos 

contendo as sequências de Babesia vogeli RJ ME obtidas de amostras de sangue de cães 

encaminhadas ao laboratório de Análises Clínicas entre janeiro de 2016 e abril de 2018, 

comparadas com sequências de piroplasmídeos obtidas do Genbank por meio do algoritmo 

Neighbor-joining com 1000 replicações no bootstraps e distância evolutiva com o parâmetro 

Kimura-2.  
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5. DISCUSSÃO  

 

Neste estudo, pode-se verificar uma frequência de piroplasmídeos de 38/407 (9%) nas 

amostras de sangue de cães atendidos em diferentes clínicas médicas veterinárias localizadas 

na região metropolitana do Rio de Janeiro, entre junho de 2018 e maio de 2019, ao se associar 

os resultados das técnicas parasitológicas microscópicas com as análises moleculares que foram 

realizadas nas amostras que tinham formas evolutivas do parasito em lâmina e naquelas 

denominadas como suspeitas por apresentarem perfil hematológico compatível com a infecção 

por esses agentes.  

Ao se associar somente as técnicas microscópicas de distensão delgada e espessa coradas 

com solução de Giemsa e kit de coloração rápido pode-se verificar uma frequência de 32/407 

(7,9%). Frequências de positividade de piroplasmídeos inferiores à desse estudo foram relatadas 

em amostras de sangue venoso de cães analisadas em lâmina de microscopia de distensão 

delgada em Pernambuco, 0,5% (2/404) e 1,4% (2/146) (ARAUJO et al., 2015; SILVA et al. 

2016) e em Goiás 3,9% (35/390) (DUARTE et al., 2011). Positividade de piroplasmídeos 

inferior à do presente estudo também foi relatada em amostras de sangue coletadas de sangue 

capilar, analisadas em microscopia por meio da distensão delgada em cães oriundos da Bahia 

0,5% (2/380) (HARVEY et al., 2017), 1,6% (4/250) em Minas Gerais (SILVA et al., 2014), em 

cães de área rural de São Paulo 2% (3/150) (O’DWYER et al., 2009) e no Rio de Janeiro, 

especificamente em Campos dos Goytacazes 1,47% (30/2031) e em Teresópolis 6,8% (7/103) 

(MIRANDA et al., 2008; LEMOS et al., 2012). 

A positividade um pouco mais elevada observada nas amostras prospectivas, pode estar 

atrelada ao fato de que o laboratório de Análises Clínicas associado a esse estudo atende a 

diversas clínicas médicas veterinárias da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. 

Cabe ressaltar que a região metropolitana fluminense, de acordo com a classificação de 

Köppen- Geiger possui um clima Aw, ou seja, do tipo tropical úmido, com uma estação seca 

curta, que favorece a manutenção e o desenvolvimento dos artrópodes, incluindo os ixodídeos, 
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praticamente durante todo o ano. Tal fato, pode ter favorecido a transmissão dos piroplasmídeos 

detectados. Ainda é importante ressaltar que as amostras de sangue encaminhadas para o 

laboratório de Análises Clínicas localizado em Niterói, chegam rotineiramente acondicionadas 

em tubos contendo anticoagulante EDTA, sendo oriundas de coletas de veias cefálicas ou 

jugulares, que são realizadas, na grande maioria das vezes na própria clínica veterinária, sendo, 

então, as lâminas de distensão confeccionadas de sangue venoso. No entanto, sabe-se que a 

coleta de sangue de capilar de ponta de orelha tem sido a mais recomendada, pois aumenta a 

porcentagem de recuperação de formas intraeritrocitários de piroplasmídeos (TABOADA & 

MERCHANT, 1991). Dessa forma, se as lâminas de distensão tivessem sido produzidas de 

sangue capilar, talvez a positividade fosse ainda maior, mas infelizmente na prática clínica, os 

médicos veterinários, cada vez mais vem abandonando esse procedimento de coleta. 

Em 27 amostras dentre as 32 positivas para piroplasmídeos em lâminas de microscopia e 

submetidas a análise molecular foi evidenciado sequências nucleotídicas compatíveis com 

Babesia vogeli. Nas amostras prospectivas, a reação em cadeia da polimerase também foi 

realizada naquelas que não tinham parasitos em lâminas, mas que apresentaram alterações de 

membrana no eritrócito e trombocitopenia no hemograma denominadas de suspeitas. Destas, 

seis apresentaram sequências nucleotídicas compatíveis com B. vogeli. É importante ressaltar 

que as técnicas de biologia molecular apresentam elevada sensibilidade e especificidade 

(DANTAS – TORRES & FIGUEREDO, 2006). Dessa forma, por meio da PCR pode-se 

detectar DNA do parasito mesmo que estes não estejam íntegros e se multiplicando, podendo 

indicar casos de infecções ativas com baixa parasitemia ou a presença de DNA parasitário 

residual respectivamente, que pode ocorrer em casos de convalescência após tratamento 

terapêutico. Dessa forma, o ideal, era que a técnica de biologia molecular fosse realizada em 

todas as amostras coletadas. No entanto, devido à falta de recurso financeiro, priorizou-se 

investir na pesquisa do parasito em amostras que apresentaram maior chance de evidenciação 

das sequências nucleotídicas. 

Além das amostras prospectivas, amostras de sangue de cães positivas para piroplasmídeos 

na técnica de distensão delgada que estavam armazenadas por um longo tempo em freezers do 

laboratório de Análises Clínicas localizado em Niterói, RJ também foram submetidas a análise 

molecular para pesquisar e identificar de forma mais acurada a espécie do piroplasmídeo 

presente no material biológico dos cães. Das 31 amostras nesta condição, em 24 também foram 

identificadas sequências nucleotídicas de B. vogeli.  
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Apesar da elevada sensibilidade da PCR e de inúmeras tentativas na realização da 

mesma com o primer Bab nem todas as amostras de sangue dos cães que eram positivas em 

lâminas para piroplasmídeos, tanto as prospectivas quanto as retrospectivas apresentaram 

bandas na eletroforese e nem todas apresentaram fragmentos nucleotídicos adequados para 

interpretação. Panorama similar foi evidenciado por Duarte et al. (2011) em Goiás em 35 

amostras de sangue de cães positivas para piroplasmídeos em lâmina de microscopia, no qual 

somente 29 amostras apresentaram amplicons e destas, 17 apresentaram sequências 

nucleotídicas de elevada qualidade para interpretação utilizando primers Bab 7 e Bab 9. Apesar 

da elevada sensibilidade da PCR e de inúmeras tentativas na realização da mesma com o primer 

Bab não foi possível identificar as espécies e subespécies em todas as amostras positivas para 

piroplasmídeos em lâmina de microscopia. Tal fato pode ter ocorrido, devido à baixa carga 

parasitária na amostra, devido a degradação de nucleotídeo, o que dificultou o anelamento do 

primer ou até mesmo devido a situações técnicas, incluindo a baixa qualidade da amostra 

biológica, uma vez que no caso das retrospectivas, as mesmas estavam por muito tempo 

estocadas em freezer do laboratório. Este fato é importante de ser comentado, pois nem sempre 

o resultado da biologia molecular em diferentes circunstâncias será positivo. 

Dentre os artigos recuperados na literatura realizados no Brasil com piroplasmídeos que 

infectaram cães, poucos analisaram os parasitos utilizando técnicas de biologia molecular, 

como a realizada neste estudo, ou seja, associando a reação em cadeia da polimerase com o 

sequenciamento. Destes artigos recuperados, somente um relatou por meio de tal metodologia 

no Brasil, o diagnóstico de Babesia gibsoni genótipo Ásia 1 em quatro amostras coletadas de 

cães da região sul (TRAPP et al., 2006). Além deste, sequências compatíveis com B. vogeli 

foram evidenciadas em 17 amostras de sangue cães em Goiás, quatro cães de áreas rurais de 

São Paulo, quatro de Minas Gerais, um cão de São Paulo e um de Teresópolis, Rio de Janeiro 

(DUARTE et al., 2011; O’DWEYER et al., 2009; PASSOS et al., 2005; LEMOS et al., 2012).  

Neste estudo, por meio das sequências analisadas pode-se verificar que todas foram 

compatíveis com Babesia vogeli. De forma geral esta tem sido a espécie de Babesia mais 

detectada no Brasil. No entanto, além de B. vogeli, na região Sul do Brasil, incluindo Santa 

Maria e Rio Grande do Sul e também nas cidades da região serrana do estado do Rio de Janeiro, 

o piroplasmídeo Rangelia vitalii também foi comprovado no diagnóstico da infecção de cães 

ao se comparar as sequências nucleotídicas com as do Genbank (SOARES et al., 2011; LEMOS 

et al. 2012; LEMOS et al., 2017). É importante ressaltar que R. vitalii é morfologicamente 



 
 

    63 
 
similar a B. vogeli quando infecta os eritrócitos, sendo a análise molecular a única forma de 

identificar e diferenciar as infecções por esses agentes infectantes. Deste modo, no presente 

estudo priorizou-se a utilização de primers que amplificam regiões conservadas de Babesia e 

Rangelia.   

Ao se analisar as variáveis demográficas caninas nas amostras prospectivas associando as 

técnicas microscópicas com o diagnóstico molecular, pode-se verificar que a maior frequência 

de detecção de piroplasmídeos foi detectada em cães machos, com menos de um ano de idade, 

com raça definida que foram atendidos em clínicas médicas veterinárias localizadas em São 

Gonçalo. Na análise descritiva das amostras retrospectivas, os cães machos, de raça definida, 

atendidos em clínica em São Gonçalo também fizeram parte da maioria da casuística incluída 

neste estudo.  

Panorama similar ao deste estudo em relação ao sexo masculino e a raça definida foi 

relatado em cães em Campinas – SP por meio da distensão delgada e em Recife – PE associando 

o exame microscópico com a reação em cadeia da polimerase (PCR) (BENIGNO et al., 2011; 

SILVA et al., 2016). Em Pernambuco, a maior frequência da infecção por piroplasmídeos 

esteve atrelada as raças Pinsher e Pit Bull, enquanto que nesse estudo, nas amostras prospectivas 

a frequência dentre os cães com raça definida esteve presente principalmente nos Yorkshires e 

também nos Pit Bulls, enquanto que nas amostras restrospectivas deste estudo não foi 

evidenciado um padrão de raça mais frequentemente infectado, sendo recuperado nesse grupo 

amostral animais de raças diversificadas. Vários autores já ressaltaram a maior suscetibilidade 

à infecção por Babesia sp. principalmente em cães de raça pura, destacando os Pit Bulls 

(COSTA- JÚNIOR et al., 2009; IMRE et al., 2013; SOLANO – GALEGO, 2016). Assim como 

nesse estudo, Silva et al. (2012) no Maranhão, por meio da reação em cadeia da polimerase, 

relataram a maior casuística para piroplasmídeos em cães filhotes.  

Apesar da frequência da infecção nas amostras prospectivas deste estudo ter sido relatada 

em cães com menos de um ano idade, machos e com raça definida, tais variáveis não foram 

associadas a infecção por piroplasmídeos. De forma geral, na literatura não há uma 

concordância em relação a estas variáveis demográficas, pois já foi relatado também uma maior 

frequência de piroplasmídeos em grupos de cães sem raça definida, adultos e fêmeas (TRAPP 

et al., 2006a; GUIMARÃES et al., 2009; ARAUJO et al., 2015). Além disso, dentre os artigos 

consultados e supracitados, poucos foram aqueles que relataram relevância estatística com tais 

variáveis, o que demonstra que todos os tipos de cães independentes da raça, sexo e idade 
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podem estar suscetíveis a infecção. Dessa forma, a casuística parece estar atrelada ao manejo 

sanitário dos cães pelos seus tutores, incluindo o controle dos ixodídeos com substâncias 

acaricidas. No entanto, este dado não foi recuperado, pois as informações inseridas neste estudo 

foram coletadas diretamente das requisições dos exames que não incluem este tipo de pergunta.  

Por meio da logística de recebimento das amostras de sangue no laboratório de Análises 

Clínicas de Niterói, pode-se evidenciar que a maioria do material de sangue dos cães foi oriundo 

de clínicas veterinárias localizadas nesse mesmo município. Entretanto, a maior frequência de 

piroplasmídeos foi detectada nas amostras provenientes de clínicas de São Gonçalo. Embora 

não se possa garantir que o cão incluído no estudo resida neste município, é importante destacar, 

que São Gonçalo, é o segundo município fluminense mais populoso (IBGE, 2019), perdendo 

somente para a cidade do Rio de Janeiro. Apesar de não saber o sensu da população canina, de 

uma forma geral na população fluminense, o número de pets vem aumentando junto com a 

população humana, consequentemente favorecendo o aumento da população de ixodídeos e dos 

agentes infecciosos transmitidos por esses vetores, como os piroplasmídeos.  

Associando o diagnóstico parasitológico microscópico e molecular com o hemograma, 

observou-se no presente estudo que a maioria dos cães infectados por piroplasmídeos 

apresentavam no hemograma anemia, trombocitopenia e leucopenia. Perfil no hemograma 

semelhante em relação a anemia e trombocitopenia foi evidenciada na análise descritiva do 

material retrospectivo dos cães. A anemia não foi um parâmetro hematológico que esteve 

presente em todos os animais infectados com o protozoário. Sabe-se que a anemia é uma das 

alterações hematológicas mais esperadas nas infecções por piroplasmídeos, incluindo a 

babesiose. No entanto, nem sempre essa alteração hematológica é observada quando há 

infecções pelas subespécies de Babesia que possuem patogenicidade variando de leve a 

moderada, como Babesia vogeli, a mais detectada no Brasil (VILELA et al., 2013; SÁ et al., 

2006; DUARTE et al., 2008). Além disso, a anemia nem sempre está diretamente relacionada 

a carga parasitária, uma vez que a mesma também pode estar associada a fatores não 

parasitários, como a resposta inflamatória e/ou imunológica (BILIC et al., 2018).  

Tanto a leucopenia quanto trombocitopenia foram alterações hematológicas nesse estudo 

possivelmente associadas a infecção pelos piroplasmídeos detectados. Panorama similar foi 

relatado por Vilela et al. (2013) em amostras de sangue de cães analisadas na UFRRJ em 

Seropédica, RJ ao detectar o parasito B. vogeli por meio da PCR associada a enzimas de 

restrição. Sabe-se que a leucopenia na babesiose canina pode ser causada pelas três espécies de 
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Babesia como B. canis, B. vogeli e B. rossi. Esta alteração geralmente é observada na fase aguda 

da infecção. As possíveis causas da leucopenia são formação de agregados constituídos por 

plaquetas com leucócitos, sequestro dos leucócitos, aumento da sua utilização devido a 

eritrofagocitose e redução da sua produção (BILIC et al., 2018). Apesar da leucopenia ser uma 

alteração esperada na piroplasmose canina, nesse estudo a mesma pode ter ocorrido devido a 

outros processos patogênicos, que não foram associadas a esse estudo.  

Além da leucopenia, no hemograma também foi observado uma diminuição na contagem 

das plaquetas nas amostras de sangue dos cães positivos. A trombocitopenia é uma alteração 

quase sempre observada na infecção por piroplasmídeos, incluindo o gênero Babesia, sendo, 

portanto, considerada a alteração hematológica mais importante na piroplasmose canina. A 

trombocitopenia na babesiose pode ser resultante da destruição das plaquetas, do sequestro 

plaquetário pelo baço, pela elevação da temperatura corporal no animal e pela coagulação 

intravascular disseminada (RAFAJ et al., 2013). Dessa forma, a trombocitopenia evidenciada, 

já era uma alteração hematológica esperada nas amostras de sangue dos cães infectados.  

Neste estudo, optou-se por realizar nas amostras prospectivas as distensões delgadas e 

espessas com duas colorações distintas. Para coloração da amostra de sangue distendida em 

lâminas optou-se por utilizar as soluções de Giemsa e um kit de coloração rápido comercial do 

tipo Panótico, pois essas técnicas de colorações têm sido utilizadas na pesquisa de 

piroplasmídeos. De forma geral, por meio da distensão delgada corada pelo kit de coloração 

rápida pode-se recuperar todas as amostras de sangue que foram consideradas positivas pela 

microscopia 32/407 (7,9%), seguido da distensão delgada corada pela solução de Giemsa 28 

(6,9%). Diferentemente desse estudo, Olicheski (2003) ao pesquisar Babesia sp. em 250 

amostras de sangue de cães em Porto Alegre, RS, detectou maior frequência de positividade ao 

corar as lâminas de distensão delgada com solução de Giemsa 21/250 (8,4%) do que com kit de 

coloração rápido 7/250 (2,8%). Apesar das técnicas parasitológicas microscópicas nas amostras 

de sangue dos cães do presente estudo não terem concordado em 100% nos resultados, a 

concordância entre as mesmas foi bastante elevada, tendo sido considerada como quase perfeita 

na maioria das comparações, principalmente entre a distensão delgada corada pela solução de 

Giemsa e o kit de coloração rápida. 

A frequência na detecção de piroplasmídeos por meio da distensão espessa ficou mais baixa 

do que nas lâminas de distensão delgada. Apesar de inúmeras tentativas na leitura das lâminas 

de distensão espessa no microscópio óptico, tanto nas lâminas coradas pela solução de Giemsa 
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e principalmente nas coradas pela coloração rápida, ainda assim a frequência no diagnóstico e 

a visualização das formas evolutivas ficou abaixo da frequência diagnosticada nas lâminas de 

distensão delgada. A distensão espessa foi analisada para pesquisa de piroplasmídeos, pois essa 

tem sido, uma das técnicas parasitológicas microscópicas mais realizadas e recomendadas no 

diagnóstico de outros protozoários Apicomplexa intraeritrocitários, como Plasmodium sp. 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005). No entanto, na Parasitologia veterinária a realização da 

distensão espessa do sangue em lâmina de microscopia para pesquisa de protozoário não tem 

sido realizada, não tendo sito recuperado nenhum estudo que tenha utilizado essa técnica 

laboratorial como forma de diagnóstico. Nas lâminas de distensão espessa dos cães pode-se 

evidenciar que os muitos piroplasmídeos detectados apresentavam a sua morfologia alterada, 

estando muitas vezes retraídos, ou seja menores. Estas alterações morfológicas e a falta de 

treinamento da equipe em detectar o parasito morfometricamente alterado, pode ter dificultado 

a leitura e consequentemente o diagnóstico dos piroplasmídeos nas lâminas de distensão 

espessa. 

A morfometria das formas evolutivas foi analisada mediante a mensuração e por meio da 

classificação das formas dos protozoários. A forma piriforme clássica dos livros de 

parasitologia, que deram o nome ao Grupo dos piroplasmídeos, ou seja, aqueles que tem 

formato de pera foi uma das mais detectadas, assim como as formas ovalares. Sabe-se que tais 

formatos, geralmente caracterizam os merozoítas (ALMONSY et al., 2002; LAHA et al., 2015). 

Além destas, formas intra-eritrocitárias com formato anelar também foram detectadas, sendo 

similares as descrições de Shortt (1973) e de Duarte et al. (2008) para os trofozoítas, formas 

evolutivas que dão início a multiplicação. Piroplasmídeos com morfologias diferentes das 

demais, chamados de aberrantes foram evidenciados em todas as técnicas parasitológicas 

microscópicas utilizadas. É importante ressaltar que as formas não típicas como as aberrantes 

sempre devem ser esperadas no diagnóstico da piroplasmose canina. Este formato pouco 

característico, pode ter ocorrido devido ao processamento laboratorial, uma vez que logo após 

a distensão delgada e espessa das amostras de sangue em lâmina de microscopia, as mesmas 

passavam por soluções químicas, como os fixadores a base de álcool e corantes como os 

derivados de Romanovsky. No entanto, não pode ser descartado, que a produção das formas 

aberrantes, podem ser originadas de um processo natural da multiplicação do próprio do 

parasito. 
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Na avaliação morfométrica dos parasitos, pode-se verificar formas evolutivas menores que 

2,5 µm de comprimento, compatíveis com as pequenas babesias, grupo onde está inserido 

Babesia gibsoni e também formas evolutivas maiores do que 2,5 µm de comprimento, similares 

as grandes babesias, como Babesia vogeli. Pôde-se detectar dentro da mesma lâmina de 

distensão formas pequenas e grandes de piroplasmídeos. Se a interpretação do diagnóstico fosse 

feita somente com a morfometria, poderia se considerar o diagnóstico de Babesia gibsoni, uma 

pequena Babesia, que por meio de biologia molecular no Brasil até hoje, só foi detectada por 

Trapp et al. (2006b) na região Sul. No entanto, assim como nesse estudo a questão do 

pleomorfismo de Babesia também foi ressaltada por Duarte et al. (2008) ao analisarem sangue 

de cães em Goiânia, Goiás. Os autores também relataram formas evolutivas pequenas e grandes 

nas lâminas de distensão delgada. No entanto, quando realizaram a reação em cadeia da 

polimerase, somente detectaram B. vogeli, assim como neste estudo, ou seja, uma grande 

Babesia. Este fato, ressalta o caráter pleomórfico de B. vogeli e a importância da realização de 

técnicas moleculares para caracterizar as espécies desses piroplasmas. 

De forma geral, foi possível identificar o piroplasmídeo B. vogeli em todas as sequências 

analisadas oriundas de amostras de sangue de cães atendidos em diferentes cidades do Rio de 

Janeiro, não tendo sido identificado outro piroplasmídeo. É importante ressaltar que este foi o 

primeiro estudo que caracterizou molecularmente os piroplasmídeos em região metropolitana 

do Rio de Janeiro por meio da reação em cadeia da polimerase associada ao sequenciamento, 

ressaltando a necessidade de mais pesquisas nessa temática. A trombocitopenia evidenciada nas 

amostras analisadas parece ser uma alteração hematológica diretamente associada a infecção 

por esse agente. Tal fato, demonstra que médicos veterinários clínicos e patologistas devem 

trabalhar em conjunto, estando sempre atentos ao diagnóstico destas parasitoses, afim de 

intervir de forma rápida e, consequentemente, se obter sucesso na recuperação do animal. 

Neste estudo, ao se realizar diferentes técnicas parasitológicas microscópicas observou-se 

que a distensão delgada foi a que recuperou maior número de amostras positivas, sendo estes 

parasitos visualizados com diferentes morfotipos. Apesar dos formatos piriforme e oval terem 

sido os mais detectados, e serem os mais descritos na literatura, ao se realizar o diagnóstico dos 

piroplasmídeos, o microscopista deve estar preparado para evidenciar também formas anelares 

e até mesmo as atípicas, como as aberrantes. Cabe ressaltar que no caso dos piroplasmídeos, as 

técnicas parasitológicas microscópicas acabam sendo pouco confiáveis para se identificar o 

parasito com acurácia, ressaltando neste caso a importância do diagnóstico molecular, que deve 
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ser usado cada vez mais, de forma associada ao diagnóstico parasitológico microscópico. O 

diagnóstico conclusivo do piroplasmídeo infectante, incluindo a identificação do gênero e 

espécie, pode direcionar o tratamento dos cães, uma vez que os agentes infectantes têm 

sensibilidade diferente aos fármacos e, ainda ampliar informações sobre a epidemiologia da 

piroplasmose.  
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6. CONCLUSÃO 

 Nas amostras prospectivas de sangue dos cães foram detectados 9% de positividade para 

piroplasmídeos associando as técnicas parasitológicas microscópicas e moleculares; 

 A maioria dos cães positivos para piroplasmídeos nas amostras prospectivas eram machos, 

com menos de um ano de idade, raça definida atendidos em clínicas médicas veterinárias 

localizadas em São Gonçalo. 

 As informações demográficas não foram associadas a infecção a partir da análise 

univariada. Já nas amostras retrospectivas por análise descritiva foi possível verificar que 

grande parte do sangue dos cães também eram de animais machos, com raça definida e 

atendidos em clínicas médicas veterinárias em São Gonçalo; 

 A partir da análise univariada, realizada na amostragem prospectiva, verificou-se que as 

alterações hematológicas trombocitopenia e leucopenia, estiveram diretamente associadas 

a infecção por piroplasmídeo. A trombocitopenia também foi uma alteração hematológica 

bastante evidenciada, na análise descritiva, das amostras retrospectivas positivas para B. 

vogeli. 

 Ao se comparar os resultados obtidos entre as técnicas parasitológicas microscópicas de 

distensão delgada e espessa coradas por solução de Giemsa e kit de coloração rápida foi 

possível verificar que as mesmas apresentaram concordância substancial, sendo os parasitos 

principalmente detectados na distensão delgada; 

 Babesia vogeli foi a espécie identificada nas sequências analisadas, tanto nas amostras 

prospectivas positivas em lâmina de microscopia e nas suspeitas, quanto nas retrospectivas. 
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