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Introdução

A babesiose canina é uma grave doença causada
principalmente pelo protozoário Babesia canis, que é 
um parasita apicomplexo, ou seja, sem sistema de 
locomoção, capaz de causar infecção dos glóbulos 
vermelhos, que por sua vez são destruídos, liberando 
hemoglobina e dando origem às manifestações clínicas 
características como anemia hemolítica, prostração, 
tristeza, emagrecimento progressivo, depressão, 
debilidade e febre [1, 2].

Esta doença pode ser transmitida aos cães por várias 
espécies de carrapatos, e dentre eles, o Rhipicephalus 
sanguineus (carrapato vermelho dos cães) é o principal 
responsável pela transmissão do agente. Este carrapato 
é muito cosmopolita, podendo ser encontrado também 
no meio ambiente (residências, canis, muros, 
madeirame dos telhados, batente das portas, cascas de 
árvores, etc) [1].

O carrapato do cão pode andar sobre o corpo do 
homem, porém é incapaz de parasitá-lo. O mais comum 
é que, no homem, as infecções ocorram devido à 
infecção por Babesia microti, que é transmitida pelo 
carrapato Ixodes scapularis [1, 2].

Os métodos para diagnóstico da babesiose canina 
baseiam-se na observação direta do agente ou de seus 
componentes ou na detecção de anticorpos. O agente
pode ser visualizado diretamente nos eritrócitos em 
esfregaços sangüíneos corados pelo Giemsa ou pela 
coloração de Romanowsky [3]. Estas técnicas são
altamente específicas, porém, apresentam baixa 
sensibilidade, pois a parasitemia é variável, 
dificultando a visualização de eritrócitos circulantes 
parasitados [4]. A não detecção do parasita em 

esfregaço sanguíneo não implica na ausência de infecção
[5].

O tratamento da babesiose comporta dois aspectos. Por 
um lado, combate o parasita causador e, por outro, corrige 
as desordens e complicações produzidas pela doença [6].

O controle do carrapato vetor é o principal método para
prevenção da babesiose; podendo ser realizado através da 
inspeção freqüente da pele e pêlos do animal e a
dedetização do ambiente com o uso de carrapaticidas [7].

Com o crescente aumento do número de casos de 
caninos infectados no Hospital Veterinário da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco – UFRPE, o presente projeto 
de extensão tem como objetivo oferecer ações 
socioeducativas no Hospital Veterinário da UFRPE, 
visando à conscientização de proprietários dos animais 
atendidos no mesmo, além de prestar assistência aos 
pacientes infectados por piroplasmose (babesiose) e ainda 
divulgar a importância do controle dessa enfermidade, no 
que diz respeito à saúde pública e o bem-estar animal.

Material e métodos

A. Acompanhamento clínico

Desde o período de maio de 2009, a equipe do projeto de 
extensão, vem acompanhando o atendimento de caninos 
infectados por babesiose nos ambulatórios do Hospital 
Veterinário da Universidade Federal Rural de Pernambuco 
– UFRPE, e dando assistência médico veterinária aos 
mesmos.

Durante este período, também tem sido elaborado um 
levantamento no ambulatório 02 dos casos de cães 
acometidos pela babesiose (Tabela 1).



B. Ações socioeducativas

Folders, panfletagens e palestras têm sido
realizadas com o objetivo de conscientizar e instruir os 
proprietários dos cães, visando à prevenção e 
diminuição da incidência desta enfermidade.

Resultados e Discussão

Durante o período de maio a agosto de 2009, no 
ambulatório 01 do Hospital Veterinário da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE
foram atendidos 345 animais da espécie canina, dos 
quais, foram confirmados através de exames 
complementares (hemograma com contagem de 
plaquetas) juntamente com a clínica que os animais 
apresentaram; 42 casos de babesiose canina.

De acordo com os resultados obtidos, foi dada uma 
maior ênfase na entrega de folders e cartilhas 
educativas aos proprietários de cães em toda a clínica 
de pequenos animais do Hospital Veterinário da 
UFRPE, visando a conscientização da população sobre 
a importância da piroplasmose (babesiose) canina, na 
tentativa de instruir os mesmos quanto aos cuidados 
que devem ser tomados com seus animais, para 
controlar ou prevenir essa enfermidade.

Realizaram-se também ciclos de palestras sócio 
educativas com temas como: O incentivo a posse 
responsável, com ênfase para a prevenção de 
enfermidades e manejo e sanidade higiênica dos 
animais.
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Tabela 1. Incidência de cães com babesiose atendidos no ambulatório 01 do Hospital Veterinário da Universidade Federal Rural de 

Pernambuco - UFRPE, no  período de maio a agosto de 2009.

Total de cães Total de cães com babesiose

mai/09 66 5

jun/09 82 10

jul/09 83 17

ago/09 107 11

338 43
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Gráfico 1. . Incidência de cães com babesiose atendidos no ambulatório 01 do Hospital Veterinário da Universidade Federal Rural 

de Pernambuco - UFRPE, no  período de maio a agosto de 2009.




