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RESUMO 

 

O presente estudo teve como objetivo caracterizar a importância da rickettsia 

Anaplasma marginale e dos protozoários Babesia bovis e Babesia bigemina na ocorrência de 

Tristeza Parasitária Bovina (TPB) em rebanhos leiteiros do Noroeste de Minas Gerais, Brasil. 

Nas propriedades Trombas, Pico e Primavera houve respectivamente prevalência molecular 

para A. marginale em 50,00% (41/82), 23,52% (8/34) e 42,50% (34/80) dos animais e  

presença da DNA de Babesia spp.  foi de 0,00% (0/82), 5,88% (2/34) e 1,25% (1/80) dos 

animais, respectivamente. As prevalências do A. marginale nas fases de cria e recria foram de 

40,00% e 54,83% Trombas, 85,7% e 95,0% Pico e 26,6% e 84,00% Primavera, 

respectivamente. Dentre os animais positivos na PCR para A. marginale, 17,1% (13/76) 

apresentaram, na avaliação clínica, mucosas hipocorada, ictéricos e prostração. Esses 

resultados confirmam a anaplasmose bovina como causa mais relevante na ocorrência da 

tristeza parasitária bovina nas bezerras dos rebanhos estudados. 

 

Palavras chave: Anaplasmose, Babesiose, Carrapatos, Oxitetraciclina 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The present study aimed to characterize the importance of Anaplasma marginale 

rickettsia and the Babesia bovis and Babesia bigemina protozoa in the occurrence of 

Bovine Parasitic Sadness in dairy herds of the northwest of Minas Gerais, Brazil. In the 

Trombas, Pico and Primavera farms were molecular prevalence for A. marginale 

50.00% (41/82), 23.52% (8/34) and 42.50% (34/80) of the animals, respectively, that 

the presence of Babesia spp. was 0.00% (0/82), 5.88% (2/34) and 1.25% (01/80) of the 

animals, respectively. The prevalence of A. marginale in the breeding and rearing 

phases was 40.00% - 54.83% Trombas, 85.7% - 95.0% Pico and 26.6% - 84.00% 

Primavera, respectively. Among the animals positive in the PCR for A. marginale, 

17.1% (13/76) showed, in the clinical evaluation, hypocoric mucosa, icteric and 

prostrate. These results confirm bovine anaplasmosis as the most relevant cause in the 

occurrence of bovine parasitic sadness in the calves of the studied herd of cattle. 

 

Keywords: Anaplasmosis, Babesiosis, Ticks, Oxytetracycline 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Pesquisas apontam uma ampla variedade de patógenos transmissíveis por 

carrapatos, sendo transmitidos através da saliva durante o repasto sanguíneo, pelos 

excrementos ou por sua ingestão pelos vertebrados (MAGNARELLI et al., 1979). 

Dentre as formas de transmissão ocorrem situações variadas e os agentes patogênicos 

podem proliferar no organismo dos vetores, podendo ainda ocorrer desenvolvimento 

periódico através dos diferentes estágios evolutivos e entre gerações sucessivas 

(BALASHOV 1972, HARWOOD & JAMES, 1979).  

Estes artrópodes alimentam-se de sangue, linfa e restos tissulares dos 

hospedeiros, secretando uma saliva extremamente funcional que impossibilitam a 

coagulação sanguínea do bovino, bloqueando as reações de defesa do organismo 

hospedeiro, liberando substâncias vasoativas, facilitando a ingestão de sangue e a 

transmissão de bioagentes patogênicos (HARWOOD & JAMES, 1979). 

A transmissão dos agentes patogênicos pelo carrapato Rhipicephalus 

(Boophilus) microplus determinam severos prejuízos para a saúde dos bovinos e 

consequentes prejuízos econômico e social. A Tristeza Parasitária Bovina (TPB) é 

decorrente da presença simultânea do carrapato R. (B.) microplus e protozoários 

Babesia bigemina e Babesia bovis, e rickettsia Anaplasma marginale. Estes patógenos 

assumem importância pelas perdas econômicas em virtude de processo anemiante e 

febril, levando a morbidade e mortalidade dos animais, tornando-se um problema 

sanitário, especialmente em animais sensíveis transportados para áreas enzoóticas 

(SILVA et. al., 2016). 

Os bezerros, ao nascerem, são em sua maioria naturalmente resistentes aos 

agentes da TPB, em virtude da imunidade passiva transferida pelo colostro da mãe, que 

perdura por aproximadamente 56 dias. Após o parasitismo por carrapatos infectados, o 

sistema imune dos animais é constantemente desafiado, levando ao desenvolvimento da 

imunidade adquirida contra os agentes da TPB. Entretanto, se em um determinado 

período de tempo não acontecer o contato com o vetor, há uma forte diminuição dos 

títulos de anticorpos circulantes, tornando os animais vulneráveis à ocorrência de casos 

clínicos (SILVA et. al., 2016). 
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A TPB é menos severa e a taxa de morbidade e mortalidade é mais baixa em 

raças zebuínas devido à evolução que os tornaram mais resistentes já às raças europeias 

são menos resistentes ao clima tropical devido a sua origem e, consequentemente, às 

adversidades que ele proporciona. Em virtude disso, quando raças altamente produtivas 

como Holandês e Jersey são introduzidas em áreas tropicais, casos da doença ocorrem 

frequentemente. O número de carrapatos alimentando-se em um animal ao mesmo 

tempo é um fator de risco. Se há inoculação muito elevada de agentes da TPB, a 

resistência previamente adquirida pode ser extrapolada e a doença então ocorre (SILVA 

et al., 2016). 

O controle da TPB é geralmente feito através do uso sistemático de 

pesticidas. Entretanto, o manejo inadequado dos produtos carrapaticidas pode resultar 

em aumento da população de carrapatos e consequente surtos da doença. Quando os 

animais são tratados para TPB, eles podem recuperar-se, porém lentamente, com severo 

prejuízo para a relação custo/benefício. No Brasil, estima-se que milhões de reais sejam 

perdidos todos os anos em decorrência da alta morbidade e mortalidade, e elevados 

custos no controle de carrapatos e insetos hematófagos (SILVA et al., 2016). 

A visualização dos hemoparasitos, parasitas de corrente sanguínea, em 

microscopia ótica constitui-se um procedimento seguro para diagnóstico etiológico, 

porém pouco produtivo para o estudo epidemiológico, devido a grande variedade de 

cepas circulantes. O desenvolvimento e aperfeiçoamento de métodos de diagnósticos 

etiológicos, sorológicos, molecular e modelos de transmissão tornam-se imprescindíveis 

para os estudos visando ampliar os conhecimentos da epidemiologia. O diagnóstico 

continuado é importante para o sucesso no tratamento, controle e profilaxia dessas 

enfermidades (SILVA et al., 2016). 

Os estudos moleculares e filogenéticos têm evidenciado que proteínas 

imunogênicas possam estar envolvidas no processo de co-evolução do patógeno e 

carrapato, porém esses estudos não forneceram informações filogeográficas em escala 

global por causa do alto nível de diversidade genética entre estirpes geográficas 

(ESTRADA-PEÑA et al., 2009). Estudos relacionados à tristeza parasitária bovina têm 

mostrado uma diversidade de cepas de A. marginale, B. bovis e B. bigemina circulando 

nos rebanhos das regiões Norte (SILVA et al., 2014), Sudeste (SILVA et al., 2015), 

Centro-Oeste (MACHADO et al., 2015) e Sul (ELIAS et al., 2016) do Brasil, o que 
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ocasionalmente impede o controle em massa dos parasitas. Adicionalmente, alguns 

estudos têm correlacionado a presença de algumas cepas com a ocorrência de surtos de 

anaplasmose bovina (SILVA et al., 2015; MACHADO et al., 2015). 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

A Tristeza Parasitária Bovina (TPB), é um complexo de doenças frequentes 

em bovinos no Brasil. Esse complexo é causado por protozoários da espécie Babesia 

bovis e Babesia bigemina, provocando a babesiose, e pela rickettsia Anaplasma 

marginale, que provoca a anaplasmose (MASSARD & FREIRE, 1985). Os agentes 

causadores da babesiose bovina são transmitidos apenas pelo carrapato Rhipicephalus 

(Boophilus) microplus, porém a rickettsia causadora da anaplasmose pode ser 

transmitida biologicamente por carrapatos, mecanicamente por insetos hematófagos 

como moscas e mosquitos, fômites e via transplacentária (FARIAS, 2001). 

O complexo TPB é conhecido desde o final do século XIX onde a 

enfermidade era considerada como entidade única. Em 1888, BABÉS descreveu um 

microrganismo intraeritrocítico em bovinos na Romênia, denominando-o 

Haematococcus bovis, posteriormente classificado como Babesia bovis. No Sudoeste 

dos Estados Unidos da América (EUA), em 1893, SMITH & KILBORNE identificaram 

o hematozoário Pyrosoma bigeminum, classificado posteriormente como Babesia 

bigemina, causador de grandes perdas econômicas no rebanho bovino texano, 

enfermidade então denominada “Febre do Texas”. Neste mesmo trabalho, os autores 

identificaram o vetor Rhipicephalus (Boophilus) annulatus e o modo de transmissão. 

Esta foi uma das mais importantes descobertas na história da parasitologia, por ter sido 

a primeira demonstração de que os carrapatos são hábeis transmissores de patógenos. 

No início do século XX, na África do Sul, foi identificado o terceiro agente etiológico 

do “complexo TPB”, o Anaplasma margilane, descrito como agente do “mal da bile” 

(THEILER, 1910). 

A ocorrência de TPB está relacionada à distribuição do seu vetor, os 

carrapatos do subgênero Boophiplus, que são encontrados normalmente entre os 

paralelos 32ºN e 32ºS, e somente a anaplasmose pode ser encontrada em ausência do 

carrapato vetor, porém em presença de insetos hematófagos (KOCAN et al., 2010). 
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Estas são enfermidades de alta morbidade e mortalidade, que provocam grandes perdas 

para o produtor devido aos custos de tratamento, a redução da produção e infertilidade 

temporária de fêmeas e machos, por essa razão é importante serem relatadas. Acometem 

principalmente animais adultos, pois os jovens costumam ser mais resistentes 

(GONÇALVES, 2000).    

No Brasil, a relação entre a população de R. (B.) microplus e dípteros com a 

anaplasmose bovina gera duas situações epidemiológicas: a primeira é observada nas 

regiões onde há uma flutuação sazonal na população de vetores, que pode ser devida às 

condições climáticas ou pode ser provocada por estratégias inadequadas no controle de 

ectoparasitas (ARAÚJO et al., 2003). Nestas condições, quando os animais estão por 

um longo período sem contato com o agente e se infectam com A. marginale, 

apresentam uma sintomatologia clínica aguda, com altas taxas de mortalidade. Nestes 

casos, a situação é denominada de instabilidade enzoótica, o que se caracteriza por 

menos de 75% de soropositividade dos animais (RIBEIRO et al., 1984; OLIVEIRA et 

al., 1992).  

A segunda situação ocorre em áreas endêmicas, onde a população de vetores 

está presente durante o ano todo. Nestas regiões, os animais apresentam maior 

resistência à infecção, pois desenvolvem imunidade nos primeiros meses de vida, ao 

serem infectados por Anaplasma quando ainda estão protegidos pelos anticorpos 

colostrais, e passam a serem portadores (ARAÚJO et al., 2003). Esta situação 

caracteriza áreas de estabilidade enzoótica, determinado por mais de 75% de 

soropositividade dos animais, onde não são esperados surtos, nem altas taxas de 

mortalidade (RIBEIRO & REIS, 1981; SOUZA et al., 2000). 

Nesse contexto, ainda se encontram no Brasil áreas livres da ocorrência de 

carrapatos como no Rio Grande do Sul, no extremo sul (Santa Vitória do Palmar, e 

partes dos municípios de Jaguarão e Arroio Grande) e, neste caso, todos os animais são 

susceptíveis e a doença ocorre somente quando há entrada acidental de carrapatos em 

períodos favoráveis ou quando os animais, que não têm imunidade, são transferidos 

para zonas endêmicas (FARIAS 1995, 2001). 

A variação sazonal do R. (B.) microplus tem sido demonstrada no estado de 

Minas Gerais (MAGALHÃES & LIMA, 1991). Deve-se levar em conta que as 

mudanças na quantidade da população de carrapatos em bovinos afetam a taxa de 
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inoculação dos protozoários e rickettsias nos hospedeiros. Uma população de carrapatos 

deve ser controlada em níveis economicamente viáveis, favorecendo dose infectante ao 

animal que proporcione capacidade de resposta imunológica anterior ao aumento da 

parasitemia. 

A transmissão dos agentes causadores da TPB é feita principalmente por 

carrapatos Rhipicephalus (Boophilus) microplus. Adicionalmente, A. marginale também 

pode ser transmitido via placenta e, mecanicamente por moscas, mosquitos e outros 

insetos picadores, como os tabanídeos e Stomoxys calcitrans (MARQUES, 2003; 

ARTECHE et.al., 1992). Segundo SCOLES et al. (2005 p.03) “A transmissão biológica 

feita por carrapatos é pelo menos duas vezes mais eficiente que a transmissão mecânica 

feita pela mosca de estábulo.” 

Na babesiose causada por B. bovis e B. Bigemina, as fêmeas do carrapato 

fixadas na epiderme dos bovinos se ingurgitam de sangue, ingerindo com ele, certo 

número de parasitas intraglobulares. O ixodídeo, após completar o ciclo de vida 

parasitária, abandona o hospedeiro e inicia a ovoposição no solo das pastagens. Dessa 

forma, transmitirá a sua descendência os parasitos babesídeos com os quais se infectou, 

e a reconhecida transmissão efetiva da B. bovis se dará, portanto, pelas formas larvares 

de R. (B.) microplus originário de teleógenas infectadas que, após transmissão se tornam 

negativas, (MAHONE & MIRRE, 1979) e a B. bigemina tem um ciclo mais longo, 

sendo transmitida a partir do estágio de ninfa e adulto (CALLOW & HOYTE, 1961). 

O A. marginale, é uma rickettisia que faz multiplicação nas células do 

epitélio intestinal do carrapato e este pode infectar-se em qualquer estágio. A 

transmissão para o bovino ocorre de estágio para estágio e os machos, por sua maior 

longevidade e mobilidade, são considerados mais importantes na transmissão da 

anaplasmose (KESSLER et al., 1998). Na anaplasmose, os corpúsculos iniciais, ao 

serem inoculados no bovino, se aderem aos eritrócitos, esses corpúsculos vão se 

multiplicando e invadindo outros eritrócitos até a morte do hospedeiro ou controle da 

infecção. O carrapato pode se infectar em qualquer fase desse processo, ainda não é bem 

definido como ocorre o ciclo nos casos de infecções por insetos. O período de 

incubação da doença varia de 21 a 45 dias (KESSLER & SCHENK, 1998). 

Na TPB, a eritrólise é decorrente da multiplicação assexuada dos 

piroplasmídeos, de forma gradual e progressiva, levando a acentuada diminuição do 
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número de hemácias circulantes. A destruição de eritrócitos é bem marcada pela B. 

bigemina, enquanto a B. bovis é considerada menos hemolítica (ARAGON, 1976). Na 

anaplasmose não há hemólise intravascular, as hemácias parasitadas e/ou marcadas são 

fagocitadas pelas células do sistema fagocítico mononuclear, no nível de baço 

principalmente; assim a anemia é consequência da remoção dos eritrócitos parasitados 

da circulação. Entretanto na anaplasmose pode ocorrer um processo imunomediado, 

determinado pela destruição de eritrócitos normais (BOERO, 1974). 

As observações mais comumente relacionadas ao diagnóstico clínico de  

anaplasmose são pirexia e anemia (KOCAN et al., 2010). Pirexia normalmente é o 

primeiro sinal grave da anaplasmose e pode ocorrer antes da infecção de 1% dos 

eritrócitos circulantes. Febre superior a 40,0 ºC geralmente persiste associado ao 

período de parasitemia do animal. A gravidade dos sinais clínicos é caracterizada pela 

palidez associada com o grau de anemia e pelo aumento das taxas respiratórias e 

batimento cardíaco. À medida que o volume celular diminui, coincidente com o 

aumento da parasitemia, os animais tornam-se fracos, anoréxicos e apáticos. Em vacas 

lactantes pode haver diminuição da produção de leite, vacas prenhes podem abortar e 

touros podem desenvolver infertilidade temporária (KOCAN et al., 2010).  

Quando não é submetido a tratamento quimioterápico, o animal desenvolve 

atonia gastrointestinal, estase ruminal e constipação associada à desidratação e à perda 

de peso (KOCAN et al., 2010). Icterícia geralmente se desenvolve mais tarde no curso 

da doença (KOCAN et al., 2010). Os animais jovens recuperam-se com mais facilidade, 

já em adultos são relatadas taxas de mortalidade de 50-60%. Os achados de necropsia 

são previsíveis a partir dos sinais clínicos e incluem anemia severa, icterícia, 

esplenomegalia e hepatomegalia. Frequentemente são observadas hemorragias nas 

superfícies serosas, especialmente sobre o coração e o pericárdio (COETZEE et al., 

2005).   

Em propriedades com determinados tipos de bezerreiros, onde os animais se 

encontram permanentemente estabulados, ocorre frequentemente à presença da doença 

clínica, logo que esses animais vão a pasto. Práticas de manejos instituídas no sistema 

de criação como o uso de instalações tipo “Free Stall”, onde as vacas ficam estabuladas 

sem contato com carrapatos, favorecem o aparecimento de surtos quando esses animais 

são colocados em pastagens infestadas. Nesses casos, ocorrem eliminação da infecção 
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assintomática e perda de imunidade. Em áreas endêmicas, os bezerros recebem proteção 

passiva de anticorpos presentes no colostro, aproximadamente até três meses de idade 

(JAMES et al., 1985).  

Alguns fatores influenciam a susceptibilidade dos animais às 

hemoparasitoses, destacando-se: os animais Bos taurus taurus são mais sensíveis aos 

carrapatos e assim às hemoparasitoses, enquanto o gado zebu, Bos taurus indicus, é 

naturalmente mais resistente; os bovinos jovens são mais resistentes do que os adultos. 

Essa resistência decorre da presença de anticorpos colostrais, rápida resposta da 

imunidade celular, maior eritropoese da medula óssea e da presença de hemoglobina 

fetal nos eritrócitos. Sendo assim, a infecção precoce é importante devido a menor 

susceptibilidade dos animais jovens que apresentam quadros clínicos menos severos 

(RISTIC, 1960).  

O diagnóstico da TPB é feito através da anamnese e sinais clínicos, mas a 

confirmação deve ser feita com base em exames laboratoriais ou necropsia (FARIAS, 

2001; KESSLER & SCHENK, 1998). Nas áreas de estabilidade enzoótica, os efeitos da 

TPB são minimizados pela exposição precoce dos animais ao agente logo após o 

nascimento, pela primo-infecção, embora essa normalmente assegure apenas a uma 

imunidade temporária. Entretanto, nas áreas de instabilidade e em bovinos importados 

de áreas indenes a doença ocorre sob forma aguda causando altos índices de 

mortalidade (CORRIER & GUZMAN, 1977).  

Dentre as doenças que devem ser lembradas no diagnóstico diferencial da 

anaplasmose aguda, destacam-se: leptospirose, hemoglobinúria bacilar, linfossarcoma 

multicêntrico, babesiose bovina, theileriose e tripanossomíase. A leitura de esfregaço 

sanguíneo corados com Giemsa, pode facilmente mostrar a presença dos corpúsculos de 

A. marginale nos eritrócitos. Entretanto, esta técnica pode não ser confiável em casos 

avançados da doença quando os animais estão sofrendo de uma grave anemia 

(POTGIETER & STOLTSZ, 1994), sendo a PCR mais indicado para animais com 

parasitemia baixa. 

O dipropionato de imidocarb tem sido utilizado por mais de 30 anos no 

tratamento da doença em determinados territórios (KOCAN et al., 2010). Nos Estados 

Unidos, o dipropionato de imidocarb é restrito para o tratamento da babesiose canina, 

devido à retenção prolongada da droga em tecidos comestíveis do animal (EMEA, 
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2005). Clortetraciclina e oxitetraciclina são os únicos compostos aprovados para uso 

contra a anaplasmose aguda nos Estados Unidos (BAYLEY, 2005). Oxitetraciclina é 

um derivado de tetraciclina obtido de Streptomyces rimosus. 

Antes do desenvolvimento do dipropionato de imidocarb e dos 

antimicrobianos a base de tetraciclina, uma variedade de agentes quimioterápicos, 

incluindo arsenicais, antimaláricos, antimônios, derivados e corantes, foram utilizados 

no tratamento da anaplasmose aguda. Estes compostos tiveram pouco ou nenhum efeito 

quimioterápico (POTGIETER & STOLTSZ, 1994). 

Onde a utilização é autorizada, o dipropionato de imidocarb é geralmente 

administrado aos bovinos por injeção subcutânea na dose de 2,1 mg/kg para a atividade 

contra anaplasmose aguda. ROBY & MAZZOLA (1972) relataram que duas injeções de 

dipropionato de imidocarb, administradas a 5 mg/kg com 14 dias de intervalo, 

eliminaram A. marginale de animais portadores. As tetraciclinas são drogas 

bacteriostáticas que funcionam através da ligação aos ribossomos e RNA mensageiro e 

a inibição da síntese protéica é mediada principalmente através da ligação reversível 

com a subunidade ribossômica 30S (COETZEE et al., 2005; COETZEE et al., 2006). 

Estudos anteriores relataram sucesso no tratamento com oxitetraciclina, administrada 

intravenosa em 11-22mg/kg de 5-12 dias, em bovinos com infecções persistentes de A. 

marginale (MAGONIGLE & NEWBY, 1982; ROBY et al., 1978).  

As medidas de controle do A. marginale não sofreram mudanças 

significativas ao longo dos últimos 60 anos. As medidas variam de acordo com 

localização geográfica e incluem controle de artrópodes, administração profilática de 

antibióticos e vacinação. Controle de artrópodes vetores biológicos e mecânicos não é 

fácil de ser realizado em regiões tropicais e protege apenas parcialmente contra a 

transmissão de A. marginale, visto que que muitas vezes ocorre transmissão mecânica 

através de sangue infectado ou de forma transplacentária (KOCAN et al., 2010; SILVA 

et al., 2015; SILVA et al., 2016). 

A quimioterapia, provavelmente seja menos utilizada para a prevenção de 

anaplasmose no Brasil do que nos Estados Unidos, pois é cara e muitas vezes não é 

aplicada no gado com intervalo correto (SILVA et al., 2015). Adicionalmente, o uso 

intensivo de antibióticos além de gerar resíduos no leite, leva a risco inaceitável de 

emergência de cepas resistentes.  



18 

 

 

 

A vacinação tem sido uma maneira econômica no controle da anaplasmose 

bovina no mundo, porém, apresenta apenas eficácia parcial. As vacinas para o controle 

de anaplasmose incluem dois tipos principais: viva e morta (KOCAN et al., 2003). O 

mecanismo de ação de ambos os tipos de vacinas, basicamente consiste em utilizar 

eritrócitos de bovinos infectados por A. marginale como fonte de antígeno e induzem 

imunidade protetora que silencia ou impede a doença clínica, mas não impede que 

bovinos se tornem persistentemente infectados com A. marginale (KOCAN et al., 2010) 

Nos Estados Unidos, na década de 1960, foram desenvolvidas as vacinas 

mortas, as quais foram comercializadas até 1999, quando foram retiradas do mercado 

(KOCAN et al., 2010). As vantagens das vacinas mortas em relação às vacinas vivas, 

por exemplo, têm baixo risco de contaminação com doenças indesejáveis, podem ser 

armazenadas de forma barata e geralmente causam mínimas reações pós-inoculação.  

Entre as desvantagens das vacinas mortas, incluem os altos custos devido à 

necessidade de reforços anuais e, além disso, a proteção conferida pela vacina morta 

geralmente é inferior a da vacina viva. O sucesso de novas vacinas para anaplasmose 

utilizando tecnologias moleculares dependerá de sua capacidade de gerar proteção 

cruzada entre os diferentes genótipos circulantes nas diferentes áreas fisiogeográficas. 

Assim, a vacina ideal contra A. marginale deverá ser capaz de induz imunidade 

protetora duradoura, evitar a posterior infecção de bovinos e conter a capacidade 

vetorial de carrapatos (KOCAN et al., 2010). 

O entendimento dos fatores que levam ao aparecimento da TPB em um 

rebanho requer um estudo epidemiológico, ou seja, que se conheça o complexo inter-

relacionamento entre os agentes causadores, vetores, meio ambientes e hospedeiros. Por 

conseguinte, é preciso conhecer a biologia, a distribuição e a dinâmica dos vetores, a 

interação entre vetores e hospedeiros, a taxa de infecção dos vetores no campo, a taxa 

de inoculação nos bovinos, a taxa de infecção dos bovinos, a composição genética do 

rebanho, a idade dos animais afetados, métodos de controle dos vetores, alterações no 

manejo do campo e dos rebanhos e dados climáticos.  

 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 



19 

 

 

 

A pesquisa de prevalência molecular e caracterização filogenética dos 

agentes da TPB contribuirão para a compreensão da epidemiologia do A. marginale, B. 

bovis e B. bigemina em bovinos de propriedades leiteiras da Região Noroeste do Estado 

de Minas Gerais, Brasil. Assim, os resultados da presente pesquisa auxiliarão futuros 

estudos na busca de possíveis alternativas de controle deste significativo problema na 

pecuária leiteira do país. Ainda, contribuirá para as elaborações de futuros modelos 

espaciais de mapeamentos de áreas de ocorrência e risco de infecção pelos agentes da 

TPB para a população bovina no Brasil. 

O diagnóstico molecular dos agentes A. marginale, B. bovis e B. bigemina 

propicia a formulação de um banco de dados referente à circulação dos agentes da TPB 

no rebanho bovino e futuramente correlaciona-los com variáveis produtivas dos 

rebanhos. Além disso, a comparação entre as estirpes patogênicas isoladas de bovinos 

do Estado de Minas Gerais com estirpes isoladas de animais de outros estados e até 

mesmo de outros países poderá levar a elucidação de problemas relacionados à 

patogenicidade de diferentes isolados geográficos. 

O Brasil possui três áreas fisiogeográficas distintas: área de estabilidade 

enzoótica, área de instabilidade enzoótica e área livre da doença. Porém, a 

comercialização de bovinos entre estados localizados nestas diferentes áreas é feita sem 

critério científico adequado para evitar a ocorrência da doença. O conhecimento da 

prevalência e características patogênicas dos agentes A. marginale, B. bovis e B. 

bigemina irá auxiliar na prevenção de casos clínicos de anaplasmose e babesiose bovina 

em bovinos comercializados entre diferentes regiões do Brasil.  

Levando-se em conta esses aspectos, justifica-se a realização de estudos que 

possam identificar alternativas para complementar os procedimentos de controle 

tradicionais. Dentro desse contexto, conhecer os animais mais vulneráveis do rebanho, 

sistemas que favoreçam a ocorrência da doença e estirpes mais ou menos patogênicas, 

podem constituir pontos promissores para o controle dessa enfermidade em diferentes 

unidades epidemiológicas da região Noroeste do Estado de Minas Gerais, Brasil. 

 

4. OBJETIVOS 

 

O presente estudo teve como objetivo caracterizar a importância da 

rickettsia Anaplasma marginale e dos protozoários Babesia bovis e Babesia bigemina 
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na ocorrência de Tristeza Parasitária Bovina em rebanhos leiteiros da Região Noroeste 

do Estado de Minas Gerais, Brasil. Para tal, de forma mais específica, o estudo teve os 

seguintes objetivos específicos: 

 

4.1 Objetivos específicos 

 

 Conhecer a prevalência, por meio de diagnóstico em esfregaço sanguíneo e PCR 

para B. bovis, B. bigemina e A. marginale em bovinos leiteiros; 

 

 Caracterizar epidemiologicamente como áreas de estabilidade ou instabilidade 

enzoótica para os patógenos B. bovis, B. bigemina e A. marginale as 

propriedades avaliadas no estudo;  

 

 Conhecer as possíveis categorias de animais mais vulneráveis ao 

desenvolvimento de doença clínica e os possíveis fatores envolvidos na 

ocorrência de babesiose e anaplasmose bovina;  

 

 Propor possíveis programas de prevenção e controle para A. marginale, B. bovis 

e B. bigemina em bovinos; 

 

 Caracterizar as diferentes estirpes de A. marginale, B. bovis e B. bigemina 

envolvidas em surtos de anaplasmose e babesiose. 

 

 

5. MATERIAL E MÉTODOS  

 

5.1 Rebanhos amostrados 

 

Foram selecionados para um estudo de prevalência, aleatoriamente animais 

provenientes de três propriedades leiteiras, localizadas na Região Noroeste do Estado de 

Minas Gerais, Brasil. As propriedades foram previamente selecionadas tendo como critério 
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o relato dos produtores de ocorrência de casos clínicos de Tristeza Parasitária Bovina nos 

últimos cinco anos.  

Assim, selecionaram-se para o estudo as Fazendas Primavera e Pico, 

localizada no município de Unaí e a Fazenda Trombas, localizada no município de 

Cabeceira Grande, Minas Gerais, Brasil. Segundo KÖPPEN & GEIGER, o clima da 

região é classificado como Aw, 23.5 °C e a temperatura média e a média anual de 

pluviosidade é de 1275 mm.  O clima em Unaí é tropical, onde no inverno existe menor 

pluviosidade do que no verão. 

O cálculo do tamanho mínimo da amostra foi determinado pela fórmula, 

N=p.(100-p)Z
2
/(d.p/100)

2
 desenvolvida no Centro Panamericano de Zoonoses (1997), 

em que N=número de amostras; p=prevalência esperada; Z=grau de confiança; 

d=margem de erro. A prevalência esperada para os agentes da TPB foi estimada pelo 

estudo piloto previamente desenvolvido (SILVA, J.B., Dados não publicados). O 

intervalo de confiança foi de 95%, margem de erro de 5% e a prevalência esperada foi 

de 50%. Assim, o tamanho amostral constitui 196 animais.   

 

5.2 Animais  

 

Foram utilizados 196 bovinos na fase de cria e recria, com idade variada de 

10 a 300 dias e submetidos a diferentes tipos de manejo e alimentação (Figura 1). Os 

rebanhos onde os animais do estudo foram selecionados são constituídos por raças 

diversas (Holandês, Gir, Jersey, Kiwicross e seus cruzamentos). As visitas às 

propriedades foram realizadas durante a estação chuvosa de 2017.  Os animais avaliados 

foram selecionados ao acaso de acordo a disponibilidade da propriedade.  

Seguindo o manejo adotado em cada uma das propriedades, todos os 

animais recebiam colostro nos primeiros três dias após o nascimento e o posterior 

aleitamento foi realizado através de mamadeira e balde individual. Além do leite, todas 

as bezerras recebiam feno de capim tifton (Cynodon spp.) e ração concentrada para 

bezerros à vontade durante a fase de cria. 

 Nesta fase, o sistema de criação variou entre as propriedades, sendo sistema 

argentino para as fazendas Pico e Primavera, onde os bezerros ficam presos por uma 

corrente permitindo que se movimentem de um lado para outro e há uma cobertura de 
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sombrite para fornecer sombra aos animais e os cochos com água e concentrado ficam 

em uma as extremidades. Na fazenda Trombas utiliza-se o sistema de abrigos 

individuais onde os animais ficam separados uns dos outros, onde é disponibilizado 

água e concentrado.  

O desaleitamento dos animais era realizado em função do peso, ou seja, 

quando os animais atingiam um peso entre 70 kg e 100 kg, variando com o padrão racial 

dos animais. Os animais atingem esse peso, em média, aos 70 dias de idade. Na fase de 

recria os animais foram mantidos a pasto de Brachiaria brizantha, recebendo silagem 

de milho e ração concentrada para novilhas no cocho. Esses animais apresentaram peso 

variando de 100 kg a 220 kg, segundo o padrão racial. As bezerras avaliadas na fase de 

recria apresentavam idade variando entre três a doze meses.   
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Figura 1. Bezerras e novilhas pertencentes a dois rebanhos bovinos leiteiros onde ocorreram surtos de anaplasmose, Região 

Noroeste do Estado de Minas Gerais: A e B - bezerras em fase de aleitamento criadas em sistema argentino; C - bezerras em fase 

de aleitamento criadas em sistema de cria individual; D, E e F - novilhas criadas em sistema de pastejo rotativo. 
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5.3 Históricos das propriedades 

 

As três propriedades participantes do estudo relataram óbitos decorrentes do 

acometimento dos animais pelos agentes patogênicos do Complexo da Tristeza 

Parasitária Bovina (B. bovis, B. bigemina e A. marginale). Os produtores relataram que 

os animais acometidos pela doença eram comumente tratados com diversos 

medicamentos, sendo predominante TERRAMICINA® (Oxitetraciclina, 20 mg/kg, 

Ouro Fino, Brasil) e IMIZOL® (Dipropionato de imidocarb, 2,1 mg/kg, Bayer, Brasil) e 

outros medicamentos de variadas empresas presentes no mercado. O controle de 

carrapatos era realizado principalmente através do endectocida IVOMEC® (Ivermectin, 

1 mg/kg, Merial, Brasil), banhos com o produto que atua por contato COLOSSO 

PULVERIZAÇÃO® (Cipermetrina 15,0 g, Clorpirifós 25,0 g, Citronelal 1,0 g, Ouro 

Fino, Brasil) e aplicação pur-on do produto sistêmico de FLUAZURON® (Fluazuron 

3,00 g e Abamectina 0,50 g, Ouro Fino, Brasil). 

 

5.4 Colheitas de amostras 

 

Colheu-se uma amostra de sangue diretamente da veia jugular ou coccígea de 

cada um dos animais. O sangue total foi colhido em tubo com anticoagulante EDTA 

(Ethylenediamine Tetraacetic Acid) para dosagem do volume globular, confecção de 

esfregaço sanguíneo para posterior identificação de hemoparasitas e extração de DNA 

para posterior realização da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR). Uma alíquota de 

0,08 mL do sangue foi utilizada para confecção dos esfregaços sanguíneos e outra 

alíquota de 1,50 mL foi acondicionada em tubos tipo eppendorf e mantida em freezer a  

-20 ºC para posteriormente serem utilizadas na realização da PCR. Os esfregaços 

sanguíneos e as amostras de sangue armazenadas para PCR foram realizadas sempre em 

duplicata. 

 

5.5 Avaliação da riquetsemia 

 

O sangue colhido diretamente da veia jugular ou coccígea de cada um dos 

animais foi utilizado para confecção de esfregaços sanguíneos finos. Os esfregações 
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sanguíneos foram fixados pelo Metanol (Synth®, São Paulo, SP) durante 4 minutos e 

posteriormente corados pelo Giemsa (Sigma-Aldrich®, St. Louis, Missouri, Estados 

Unidos) durante 45 minutos. A identificação de hemoparasitas e determinação da carga 

parasitária foi realizada pela leitura de campos homogêneos do esfregaço sanguíneo, 

utilizando microscópio (Olympus BX40) com objetiva de imersão de100X, buscou-se a 

presença de corpúsculos de inclusão de A. marginale ou formas bigeminadas pequenas e 

grandes, representando B. bovis e B. bigemina, respectivamente. 

 

5.6 Extração de DNA 

 

A extração de DNA a partir de sangue total foi realizada utilizando o Kit 

comercial Dneasy Blood & Tissue Kit (QIAGEN®, Valencia, Califórnia, EUA) de 

acordo com as recomendações do fabricante. Como controle da extração, tubos 

contendo água estéril ultrapura foram intercalados a cada 10 tubos contendo amostras de 

sangue. O DNA extraído foi quantificado, identificado e armazenado em alíquotas de 10 

µLem freezer a -20 °C para a posterior realização da PCR e sequenciamento. 

 

5.7 PCR para A. marginale, B. bovis e B. bigemina 

 

Para detecção dos protozoários B. bigemina e B. bovis, foi usado a reação 

padronizada por LINHARES et al. (2002) para caracterização a nível genérico. Os 

iniciadores selecionados foram desenhados para identificar o gene 18SrRNA de B. 

bigemina (GenBank nº X59604) e B. bovis (GenBank nº U06105). As amostras de DNA 

obtidas para diagnóstico molecular de A. marginale foram analisadas por meio da 

técnica de PCR padronizada por TORIONI DE ECHAIDE et al. (1998) e otimizada por 

SINGH et al. (2012). Assim, para a detecção de A. marginale foi usado 1,0µL (20 pmol) 

de cada oligonucletídeo para o gene MSP5, Amar MSP-5 eF (5’ GCA TAG CCT CCG 

CGT CTT TC 3’) e Amar MSP5 eR (5’ TCC TCG CCT TGG CCC TCA GA 3’). Os 

iniciadores selecionados foram desenhados para identificar o gene que codifica a 

Proteína Principal de Superfície 5 (MSP5), de acordo com a estirpe de A. marginale 

(GenBank nº M93392).  
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Para a sequência MSP1 foram utilizados os protocolos descritos por LEW et 

al. (2002). A primeira reação foi conduzida com um volume final de 25µL de mistura, 

contendo 5µL de DNA genômico, 12,5µL de PCR Master Mix (Qiagen, Madison, 

Estados Unidos), 6,5 µL de água ultra pura e 1,6µM de concentração de cada um dos 

oligonucleotideos iniciadores. Na segunda reação, também foi utilizado um volume 

final de 25µL de mistura, sendo 1µL de DNA genômico amplificado na primeira 

reação, 12,5µL de PCR Master Mix (Qiagen, Madison, Estados Unidos), 10,5µL de 

água ultra pura e 1,6µM de concentração de cada oligonucleotídeo iniciador. As reações 

foram realizadas utilizando os oligonocleotídeos iniciadores 1733F (5'-TGT GCT TAT 

GGC AGA CAT TTCC-3'), 3134R (5'-TCA CGG TCA AAA CCT TTG CTT ACC-3') 

e 2957R (5-'AAA CCT TGT AGC CCC AAC TTA TCC-3'); (LEW et al., 2002). Na 

primeira reação foram utilizados os oligonucleotídeos iniciadores 1733F e 3134R e, na 

segunda reação os oligonucleotídeos iniciadores 1733F e 2957R. A reação de PCR foi 

realizada nas seguintes condições: desnaturação inicial de 94 °C durante 5 minutos, 40 

ciclos a 94 °C 30 segundos, 1 minuto a 55 °C e 2 minutos a 72 °C, seguido de uma 

extensão final de 7 minutos a 72 °C. As mesmas condições da primeira reação foram 

mantidas para o segundo ciclo de amplificação, sendo exceção que a temperatura de 

anelamento foi alterada para 60 °C. 

Os produtos das reações da PCR foram submetidos à eletroforese em gel de 

agarose 1,5% em tampão TAE, com padrão de massa molecular Ladder 100pb (Ludwig 

Biotec®). Posteriormente, foram corados com brometo de etídio (0,4µg/mL; 

Invitrogen®) e visualizados sob transiluminador UV. A eletroforese foi realizada a 100 

V/350mA durante 55 minutos. Para a determinação dos produtos amplificados foi 

utilizado um marcador de peso molecular de 100 pares de base (Thermo Scientific, San 

Jose, CA, Estados Unidos). Os resultados foram visibilizados e analisados através de 

um transiluminador de luz ultravioleta (2020E) acoplado a um programa computacional 

de análise de imagens (Eagle-Eye II- Stratagene®). 

 

5.8. Análise estatística 

 

As frequências de animais positivos para A. marginale, B. bovis e B. 

bigemina entre as propriedades foram comparadas pelo teste exato de Fisher’s ou Qui-
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quadrado, com nível de confiança de 95%. As operações estatísticas foram realizadas 

com o auxílio do pacote estatístico R Foundation for Statistical Computing, version 

2.12.2 (2011). 

 

5.9. Conselho de ética no uso de animais 

 

O presente estudo “Detecção de Babesia bovis, Babesia bigemina e 

Anaplasma marginale em bovinos leiteiros do município de Unaí, Minas Gerais, 

Brasil” foi submetido ao Conselho de Ética no Uso de Animais (CEUA) da 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) e encontra-se de 

acordo com os preceitos e normas do Conselho Nacional de Experimentação Animal 

(CONSEA), sendo assim aprovado sob o protocolo Nº 060/2016. 

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados das leituras das 196 amostras de sangue examinadas por 

esfregaço sanguíneo mostraram a presença de corpúsculos de inclusão de A. marginale 

em 42,34% (83/196) dos animais. Por outro lado, a presença merozoítos de B. bigemina 

foi encontrada em apenas 1,53% (3/196) dos bovinos avaliados. Não foram observados 

eritrócitos infectados com B. bovis por meio de esfregaço sanguíneo (Figura 2). Nas 

propriedades Trombas, Primavera e Pico foram encontradas positividades para A. 

marginale em 50,00% (41/82), 42,50% (34/80) e 23,52% (8/34), respectivamente. 

Nestas mesmas propriedades, observou-se a presença da positividade para B. bigemina 

em 0,00% (0/82), 1,25% (1/80) e 5,88% (2/34) nos animais testados, respectivamente 

(Tabela 1). 
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Figura 2. Esfregaços de sangue de bovinos corados com Giemsa. A, B e C – corpúsculos de inclusão da rickettsia Anaplasma 

marginale na periferia de eritrócito de bovinos naturalmente infectados; D e E - merozoítos do protozoário Babesia bigemina na sua 

forma bigeminada em eritrócitos de bovinos naturalmente infectados. 
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Tabela 1. Número de animais avaliados por esfregaço sanguíneo nas propriedades 

Trombas, Primavera e Pico, localizadas na Região Noroeste do Estado de Minas Gerais, 

Brasil em 2017.  

Fazendas Nº Animais Anaplasma marginale Babesia bigemina Co-infecção 

Trombas 82 50,00% (41) 0,00% (0) 0,00% (0) 

Primavera 80 42,50% (34) 1,25% (1) 1,25% (1) 

Pico 34 23,52% (8) 5,88% (2) 5,88% (1) 

Total 196 42,34% (83) 1,53% (3) 1,53% (3) 

 

Foi detectada a presença de DNA de A. marginale em 63,26% (124/196) das 

amostras de sangue examinadas. Por outro lado, a presença de DNA de Babesia spp. foi 

encontrada em apenas 3,06% (6/196) dos bovinos avaliados. Nas propriedades 

Trombas, Pico e Primavera foram encontradas positividades para A. marginale em 

51,21% (42/82), 91,17% (31/34) e 62,50% (50/80), respectivamente. Nestas mesmas 

propriedades, observou-se a presença da positividade para Babesia spp. em 0,00% 

(0/82), 11,76% (4/34) e 2,50% (2/80) dos animais testados, respectivamente (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Detecção molecular de Anaplasma marginale (MSP5), Babesia spp. (18S), 

número de animais avaliados em propriedades Trombas, Primavera e Pico, localizadas 

na Região Noroeste do Estado de Minas Gerais, Brasil em 2017. 

Fazendas Nº animais A. marginale  (IC95%) Babesia spp. Co-infecção 

Trombas 82 51,2% (40,3 – 62,0) 

(42) 

0,00% (0) 0,00% (0) 

Primavera 80 62,5% (51,2 – 72,6) 

(50) 

2,50% (2)  2,50% (2) 

Pico 34 91,2% (74,8 – 97,2) 

(31) 

11,76% (4) 14,7% (5) 

Total 196 63,26% (55,7 – 69,3) 

(124) 

3,68% (7) 3,68% (7) 

 

Os resultados das amostras de sangue examinadas na fazenda Trombas, 

Primavera e Pico mostraram a presença de DNA de A. marginale em 40,00%, 26,66% e 
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85,71% dos animais na fase de cria e 54,83%, 84,00% e 95,00% na fase de recria, 

respectivamente (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Detecção molecular de Anaplasma marginale (MSP5) durante a fase de cria e 

recria, número de animais avaliados em propriedades Trombas, Primavera e Pico, 

localizadas na Região Noroeste do Estado de Minas Gerais, Brasil em 2017. 

Fazendas Animais Cria IC 95% Recria IC 95% 

Trombas 82 40,0% (20,8 – 62,9) 54,8% (42,1 – 66,9) 

Primavera* 80 26,6% (13,6 – 45,6) 84,0% (73,8 – 94,2) 

Pico 34 85,7% (54,5 – 96,8) 95,0% (69,1 – 99,3) 

Total* 196 43,7% (32,0 – 56,2) 72,0% (63,6 – 79,0) 

*Diferença estatística entre as fases de cria e recria (p< 0,05) 

 

Os resultados do presente estudo mostram uma prevalência molecular de 

63,26% e 3,68% para A. marginale e Babesia spp., respectivamente. Segundo critérios 

estabelecidos por MAHONE & MIRRE (1979), estes resultados classificam como área 

de instabilidade enzoótica as propriedades estudadas na região Noroeste de Minas 

Gerias, devido à baixa soropositividade que os animais apresentaram. 

 No Brasil, poucas áreas, até o momento, foram caracterizadas como de 

instabilidade para A. marginale, B. bovis e B. bigemina. Entre elas, o estado de Sergipe 

para as regiões climáticas do tipo áridas, semiárida, transição semiárida e transição 

subúmida (OLIVEIRA et al., 1992). Outra região considerada instável é a microrregião 

de Bagé, estado do Rio Grande do Sul (ARTILES et al., 1995). Porém, como existe 

variação entre as técnicas de diagnóstico utilizadas, existe uma dificuldade para 

comparar estes dados e estabelecer um padrão.  

A prevalência molecular média para A. marginale entre os animais na fase 

de cria e na fase de recria foi de 43,7% e 72,0%, respectivamente. Na fazenda 

Primavera, observou-se uma diferença significativa quando comparadas as fases de cria 

e recria, pois os animais na fase de cria não são expostos à infestação por carrapatos 

uma vez que são mantidos em bezerreiro argentino sem cobertura vegetal até os quatro 

meses de idade. Posteriormente na fase de recria esses animais são deslocados para 

áreas de pastejo. A idade é um fator determinante para a imunidade dos animais para A. 
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marginale, uma vez que os animais jovens são mais resistentes à infecção primária 

devido aos anticorpos colostrais (MAHONEY; ROSS, 1972).  

A prevalência sorológica de A. marginale em bezerros aumenta 

gradativamente com a idade (TEMBUE et al., 2011; SILVA et al., 2015; SILVA et al., 

2016). MADRUGA et al. (1985) observaram que, com três dias de idade 64% dos 

bezerros são soropositivos para A. marginale, aumentando para 87,7% aos 15 dias de 

idade. Esses autores observaram as primeiras riquetsemias a partir dos 30 dias de idade, 

sugerindo uma primo-infecção nos primeiros dias de vida. Adicionalmente, os autores 

relataram as maiores riquetsemias entre 60 e 120 dias de vida. Fortalencendo estes 

resultados, MELO et al. (2001), observaram que mais de 90% dos bezerros apresentam 

anticorpos anti-A. marginale antes do primeiro mês de vida, sendo que, dos três aos 

cinco meses, estes valores caem até atingirem um mínimo de 13,6% e a partir dos seis 

meses de idade, por conta da primeira infecção, mais de 96% tornam-se positivos 

novamente decorrentes da imunidade adquirida. 

Os resultados das amostras de sangue examinadas nas fazendas Trombas e 

Primavera mostraram que, 23,5% e 11,90% dos animais positivos na PCR para A. 

marginale, apresentavam sinais clínicos de anaplasmose bovina, respectivamente 

(Tabela 4). 

 

Tabela 4. Prevalência de animais com anaplasmose clínica entre os animais com 

diagnóstico positivo para Anaplasma marginale na PCR (MSP5) durante a fase de 

recria. Número de animais avaliados nas propriedades Trombas e Primavera, localizadas 

na Região Noroeste do Estado de Minas Gerais, Brasil, 2017.  

Fazendas Animais Positivos IC 95% Anaplasmose IC 95% 

Trombas 62 54,8% (42,1 – 66,9) 26,5% (14,0 – 42,2) 

Primavera 50 84,0% (73,8 – 94,2) 9,5% (3,5 – 23,4)  

Total 112 67,8% (58,5 – 75,9)  17,1% (10,1 – 27,4) 

 

As fazendas Trombas e Primavera apresentaram animais doentes 

clinicamente, enquanto que na fazenda Pico não encontraram animais apresentando 

sinais clínicos. Do total de 112 animais provenientes das duas fazendas, Trombas e 

Primavera, 76 deles apresentaram positividade para Anaplasma marginale na PCR 
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(MSP5). Dos 76 animais positivos foram examinados 13 animais com suspeita clínica 

de TPB no momento das visitas nas propriedades, sendo, posteriormente, confirmada a 

positividade para A. marginale através da técnica molecular de Nested PCR (Figura 3).  

Nestes bovinos não foram encontradas a presença molecular de B. bovis e B. 

bigemina. Assim, esses resultados confirmam a ocorrência de anaplasmose bovina nas 

bezerras estudadas. Esses resultados também foram confirmados pela detecção da 

presença de corpúsculo de A. marginale no esfregaço sanguíneo dos animais, ao passo 

que não foi observada a presença de merozoítos de Babesia spp.  

Nas propriedades leiteiras estudadas, os relatos são de casos clínicos de TPB 

em animais na fase de recria, com idade variando de 60 a 180 dias Estes resultados 

implicam em uma baixa parasitemia por carrapatos nos animais na fase de cria, pois 

logo quando foram inseridos no pastejo iniciando a fase de recria eles apresentaram 

sinais clínicos da doença. A área estudada foi classificada como de instabilidade 

enzoótica, pois os animais testados apresentaram menos de 75% de soropositividade 

para A. marginale, o que pode ser devido ao manejo dos animais, ao clima e ao manejo 

inadequado de produtos carrapaticidas, maneiras que proporcionam uma oscilação na 

população de carrapatos. 

JONES et al. (1966) relatam que a anaplasmose clínica é mais comumente 

encontrada em bovinos com idade superior a um ano. JONES & BROCK (1966) 

mostraram que vacas no terço final da gestação e/ou lactantes podem apresentar queda 

do sistema imune e manifestar sinais de anaplasmose aguda. A imunossupressão 

associada ao parto em vacas pode ser a explicação mais plausível para essas 

observações (KEHRLI et al., 1989). Por sua vez, a anaplasmose superaguda, 

caracterizada por uma alta taxa de mortalidade dentro de algumas horas de 

desenvolvimento dos sinais clínicos é mais frequentemente encontrada em raças de 

aptidão leiteira (RISTIC, 1977). 
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Figura 3. Bezerras mestiças (Bos taurus taurus x Bos taurus indicus) pertencentes a fazenda Trombas, Pico e Primavera Região 

Noroeste de Minas Gerais, Brasil. A - Animais manejados em sistema argentino durante a fase de aleitamento; D – Animais 

manejados a pasto na fase de recria em sistema de pastejo rotativo; B, C, E e F - Casos clínicos de anaplasmose (mucosa 

hipocorada e icterícia) posteriormente comprovados na PCR. 
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7. CONCLUSÕES 

 

 Os agentes da Tristeza Parasitária Bovina circulam nos rebanhos bovinos 

da Região Noroeste de Minas Gerais, Brasil, porém, os casos clínicos, ocorrem mais 

frequentemente entre os animais com idade variando de 60 a 180 dias, coincidindo com 

a baixa da imunidade passiva, e estão ligados a rickettsia A. marginale. Assim, os 

protocolos de tratamento comumente recomendados usando alguns fármacos como as 

tetraciclinas, diaceturato de diminazeno e dipropionato de imidocar são inapropriados e 

ineficientes para a região.  

 Dessa maneira alguns procedimentos devem ser realizados para que a 

ocorrência da enfermidade diminua entre os rebanhos bovinos da região, dentre elas: 

colostragem adequada dentro dos primerios dias de vida, sobretudo nas 12 a 24 horas; 

contato com o agente etiológico possibilitando o desenvolvimento da imunidade 

adquirida, medidas como essas podem reduzir a gravidade dos casos clínicos de 

anaplamose.  

Neste contexto, recomenda-se realizar diagnóstico e adaptar os tratamentos 

para medicamentos a base de tetraciclina ou oxitetraciclina. Adicionalmente, observou-

se que é fundamental o emprego da terapia de suporte a base de tranfusão sanguínea nos 

animais clinicamente doentes que apresentarem anemia severa. É importante que haja a 

compatibilidade sanguínea, normalmente usa-se o sangue proveniente das mães dos 

animais doentes.  
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