
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE VETERINÁRIA

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PATOLOGIA VETERINÁRIA

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA

ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS E INFLUÊNCIA DOS SISTEMAS DE 

CRIAÇÃO DE EQÜINOS NA PREVALÊNCIA DE Babesia equi

(LAVERAN, 1901)

UFRR J 

ITAGUAÍ, RIO DE JANEIRO 

1996 











AGRADECIMENTOS 

Gostaria de prestar meus sinceros agradecimentos a

todas as pessoas que de alguma forma contribuíram na execução

deste trabalho. 

Ao Professor Carlos Luiz Massard pela orientação

deste trabalho e oportunidade. 

Ao Professor Advaldo Henrique da Fonseca, pela

amizade e incentivo frente a coordenação do curso

Ao Professor LUIZ FIGUEIRA PINTO, pelo

profissionalismo, amizade e presteza na realização das

cirurgias. 

Ao professor Dr. GUIDO FONTGALAND COELHO LINHARES

da UFG, pela orientação na execução da prova sorológica e

pelo fornecimento de soro negativo para controle. 



vi i 

Ao professor RONALD BASTOS FREIRE, pelo

despreendimento e facilidade de acesso ao Laboratório de

Imunologia do convênio UFRRJ/EMBRAPA. 

Aos professores LAERTE GRISI e PAULO VARGAS

PEIXOTO, pela ajuda na obtenção dos animais para as

esplenectomias. 

Ao professor SÉRGIO GASPAR DE CAMPOS, pela

colaboração em diversos momentos e amizade. 

Aos colegas JOSÉ ROBERTO KIFER, JUSCELINO FERNANDO

RENNÓ RIBEIRO, LUIZ EUGÊNIO DE OLIVEIRA HENRIQUES, NEWTON

DUARTE e TANJA MARIA HESS, que colaboraram na coleta de

amostras ou que nos proporcionaram o acesso aos haras e

fazendas . 

Aos amigos, colegas e estagiários do setor de

Grandes Animais do Hospital Veterinário da UFRRJ que

colaboraram na execução dos experimentos e coleta de

amostras. 

Aos funcionários do Laboratório de Patologia

Clínica do Instituto de Veterinária da UFRRJ pela colaboração

no processamento das amostras. 



viii 

Aos funcionários do setor de meios de cultura do

Núcleo de Pesquisas em Saúde Animal/EMBRAPA: JOSÉ CARLOS e

MARILDO, pelo pronto atendimento. 

Ao professor Dr. Zelson Giacomo Loos, pela

amizade e orientação. 



ix 

BIOGRAFIA DO AUTOR 

Paulo de Tarso Landgraf Botteon, filho de

Raphael Botteon e Apparecida Landgraf Botteon, nasceu a

19 de junho de 1964, em Pirassununga estado de São Paulo. 

Cursou o 1ºe 2º graus na Escola Estadual de 1º

e 2º graus de Pirassununga em Pirassununga - São Paulo. 

Ingressou no curso de Agronomia da Universidade

Federal Rural do Rio de Janeiro em 1983, tendo obtido

Grau de Engenheiro Agrônomo em Janeiro de 1987. 

Em Março do mesmo ano, iniciou o curso de

Medicina veterinária, também na Universidade Federal

Rural do Rio de Janeiro, colando Grau de Médico

veterinário em Novembro de 1991. 



x 

Bolsista de iniciação científica pelo CNPq

Centro de apoio ao Programa Nacional de Pesquisas em

Biologia do Solo - Empresa Brasileira de Pesquisa

Agropecuária (CAPNPBS/EMBRAPA), sob orientação do Dr.

Segundo Urquiaga Caballero, no período de 1985 a 1987. E

pelo Núcleo de Apoio ao Programa Nacional de Pesquisa em

Saúde Animal (NAPNPSA/EMBRAPA), sob orientação do Dr.

Jürgen Döbereiner em colaboração com o Dr. Iveraldo dos

Santos Dutra, no período de 1988 a 1989. 

Ingressou no curso de Mestrado em Patologia

Veterinária da Universidade Federal Rural do Rio de

Janeiro em Março de 1993. 

Médico Veterinário do Hospital Veterinário da

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro no período

janeiro a Dezembro de 1994. Professor Substituto na área

de Clínica Médica Veterinária do Departamento de Medicina

e Cirurgia do Instituto de Veterinária da UFRRJ de Março

de 1995 a Janeiro de 1996. 

Atualmente atua como Médico Veterinário

Autônomo, em Itaguaí - R.J. 



xi 

Resumo : 

A babesiose é uma doença causada por protozoários

intraeritrocíticos: Babesia equi (Laveran, 1901) e Babesia

caballi (Nuttall & Strickland, 1910), caracterizada por

febre, anemia, icterícia, hepatomegalia e esplenomegalia.

Hemoglobinúria e bilirrubinúria podem ocorrer nos casos mais

graves. Estima-se que cerca de 90% da população de equinos no

mundo habitam regiões endêmicas para babesiose. 

Buscando-se conhecer a influência dos sistemas de

criação de equinos sobre a prevalência da babesiose equina,

foi conduzido um experimento, onde foram coletadas amostras

de sangue para sorologia pelo método da Reação de

Imunofluorescência Indireta (RIFI), para pesquisa de

anticorpos contra Babesia equi e confeccionou-se esfregaços

de sangue periférico para exame direto em microscópio ótico. 

O experimento foi conduzido na região Centro-Sul do

Rio de Janeiro, coletando-se amostras de animais criados no
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Sistema extensivo (A), Sistema Semi-intensivo (B) e Sistema

de confinamento (C) . 

O antígeno para o teste de RIFI foi confeccionado

através da esplenectomia de 2 equinos criados em regime

extensivo, na região em estudo. Após a esplenectomia,

observou-se parasitemias de 45% e 81%, ambos no 6º dia após a

esplenectomia 

Em 121 amostras estudadas, a prevalência verificada

através do exame direto dos esfregaços sangüíneos foi de

12,4% para Babesia equi. Não foi observada nenhuma lâmina

com Babesia caballi. O estudo dos anticorpos contra Babesia

equi, através da RIFI, revelou uma prevalência de 73,55%.

Sendo que a prevalência dentro de cada tipo de manejo foi

89,58% (A), 87,09% (B) e 45,24% (C). Através destes dados,

pode-se considerar que a área estudada é endêmica para

Babesia equi. 
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Summary 

The equine babesiosis is a disease caused by the

intra-erytrocytic protozoa: Babesia equi (Laveran, 1901) e

Babesia caballi (Nuttall &  Strichland, 1910), characterized

by fever, anaemia, icterus, hepatomegaly and splenomegaly.

Haemoglobinuria and bilirubinuria may be present. It is

estimated that 90% of the total world population of horses

inhabit regions which are endemic for babesiosis. 

Trying to find out influence of the horce breeding

systems in the prevalence of the equine babesiosis an

experience was undergone, where blood samples were collected

for serology using the indirect imunofluorescent antibody

test (IFAT), for the research of antibodies against Babesia

equi and was prepared periferic blood smears for direct

examination on optical microscope. 

The experience was done in the UFRRJ influence

region, n a radius of 30 Km and samples of animals bred
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under the Extensive System (A), Semi-intensive System (B) and

Permanent Stabling System (C) were collected. 
The antigen for the IFAT was prepared thought the

splenectomy of 2 horses bred under extensive regimen, in the

study region. After the splenectomy, parasitaemia of 45% and

81% was observed, both on the 6 th day after splenectomy.

In 121 samples the prevalence verified through the

direct examination of the blood smears was of 12,4% of

Babesia equi. No Babesia caballi was detected. The study of

the antibodies against Babesia equi through the IFAT revealed

that a prevalence of 73,55% of the total of 121 samples. The

prevalence en each type of maintenance system was of 89,58%

(A), 87,09% (B) and 45,24% (C). Based on these results, the

studied area can be considered as being endemic of Babesia

equi. 

















I - INTRODUÇÃO: 

A babesiose equina é uma doença de evolução

aguda, sub aguda ou crônica, causada pelos protozoários

intraeritrocíticos: Babesia aqui (Laveran, 1901) e/ou

Babesia caballi (Nuttall & Strickland, 1910), ambas

transmitida por carrapatos principalmente. 

A enfermidade na forma aguda e caracterizada

por febre, contínua ou intermitente, anemia, icterícia,

hepato e esplenomegalia. Bilirrubinúria e hemoglobinúria

podem estar presentes, normalmente nos casos mais graves

da doença. 

Estima-se que somente 10% da população mundial

de equinos habitam regiões livres de babesiose. Há,

contudo, o perigo constante de introdução do parasito em

áreas não infectadas, através do comércio e
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especialmente, pelos esportes eqüestres. Assim, os

países livres da babesiose levantam barreiras para o

comércio e o transito de animais provenientes de áreas

endêmicas. O que tem acarretado grandes prejuízos ao

criatório eqüestre nacional, que possui em seus planteis

animais das melhores linhagens e muitas vezes são

impedidos de exportá-los. 

Este trabalho tem como objetivo o estudo da

Prevalência da babesiose equina na região centro-sul do

Rio de Janeiro, e avaliar a influência dos sistemas de

criação na prevalência da doença. Com estes dados,

esperamos contribuir para a elaboração de programas de

controle e prevenção da babesiose equina.



II - REVISÃO DE LITERATURA: 

II.1- A Babesiose Eqüina: 

A babesiose equina é uma doença causada por

protozoários intraeritrocíticos: Babesia equi e Babesia

caballi. Também conhecida como febre biliar e piroplasmose

equina, a doença nos equinos pode desenvolver um curso

agudo, sub-agudo ou crônico (DE WAAL, 1992). 

II.1.1-Sinais Clínicos: 

Caracteriza-se pelo surgimento de febre, às vezes de

natureza intermitente, anemia, icterícia, hepato e

esplenomegalia. Bilirrubinúria e hemoglobinúria podem

estar presentes nos estágios finais da doença (DE WAAL,

1992). O período de incubação da doença após uma
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infestação por carrapatos varia de 12 a 19 dias em

infecções por Babesia equi (ENIGK, 1943; DE WAAL, 1992), e

de 10 a 30 dias em infecções por Babesia caballi (HOLBROOK,

1969; DE WAAL & POTGIERTER, 1987; DE WAAL, 1990). A

maioria dos casos clínicos de babesiose são causados por

Babesia equi. Infecções por Babesia caballi tendem a ser

clinicamente inaparentes e raramente é responsável por

anemia severa e outros sinais clínicos típicos das

babesiosis (DE WAAI, 1992). Ocasionalmente Babesia caballi

causa inapetência crônica, má performance, perda de peso

corporal, mucosa rosa-pálido e taquicardia moderada.

Esplenomegalia normalmente está presente nestes casos (DE

WAAL & POSNETT, dados não publicadas, 1989-1990)1. 

Casos agudos de piroplasmose equina são frequentemente

caracterizados por febre (≥ 40ºC), variados de anorexia e

debilidade associados a elevação da freqüência respiratória

e cardíaca. A febre depois é  acompanhada por sudorese,

congestão das membranas mucosas e taquicardia (DE WAAL,

1992). 

Os casos subagudos apresentam-se com os mesmos sinais

citados acima, porém, menos intensos e com maior variação,

podendo a temperatura estar elevada ou normal. A febre nas

1 Citado por DE WAAL, 1992 
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infecções por Babesia equi, as vezes é  mais intermitente

que em infecções por Babesia caballi (LITTLEJOHN, 1963). A

coloração das mucosas varia de rosa-pálido ou amarelo-

pálido ao amarelo brilhante. Petéquias e equimoses podem

ser visíveis nas mucosas. Alguns animais podem apresentar

sinais de dor abdominal, como olhar para o flanco e deitar-

se com frequência. Constipação pode ocorrer e

frequentemente é seguida de diarréia. A urina apresenta-se

amarelo-escuro, alaranjada ou até marrom, mas somente nos

casos em que há derrame de hemoglobina e pigmentos

biliares. O baço normalmente esta aumentado (HENNING, 1956;

TAYLOR et al., 1969; DE WAAL, 1992). 

Casos crônicos normalmente apresentam histórico de

sinais clínicos não específicos, moderada inapetência, má

performance e perda de peso. Um grande número de

complicações podem acompanhar casos de babesiose equina,

entre elas incluem-se: falência renal (J. van HERDEN,

citado por DE WAAL, 1992); cólica e enterites (HENNING,

1956; J. van HERDEN, citado por DE WAAL, 1992); pneumonia

(TAYLOR et al., 1969); diminuição parcial ou completa da

fertilidade em garanhões (LITTLEJOHN, 1963); aborto em

éguas como resultado da doença sistêmica e pirexia. Aborto

também pode ocorrer devido a infecções intra-uterinas do
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feto, o que parece ser relativamente comum (ENIGK, 1944;

NEITZ, 1956; DE WAAL & COETZER, citado em DE WAAL, 1992). 

Babesiose neonatal em potros é caracterizada por

fraqueza desde o nascimento ou depressão e desenvolvimento

de anemia, icterícia severa, pouco depois ou antes da

ingestão do colostro (ERBSLÖH, 1975). Potros afetados,

devido à letargia progressiva são inábeis em assumir

posição de sucção e mamar. Febre normalmente está

presente e petéquias podem ser vistas nas membranas

mucosas. Alguns potros são aparentemente normais ao

nascer, mas desenvolvem sintomas 2-3 dias depois (DE WAAL,

1992).

II.1.2-Patologia Clínica: 

As células vermelhas do sangue, plaquetas e a

concentração de hemoglobinas estão reduzidas em todas as

infecções (ALLEN et al., 1975; DE WAAL et al., 1987).

Infecções agudas são caracterizadas por uma neutropenia e

linfopenia (RISTIC, 1985). Diminuição do fibrinogênio

plasmático, ferro e fósforo séricos e elevação da

concentração de bilirrubina também são descritos(DE WAAL,

1987). Vários graus de hemoglobinúria foram observados em

infecções por Babesia equi, segundo TAYLOR et al. (1969).



7 

II.1.3- Alterações Anatomopatológicas: 

As alterações anatomopatológicas observadas

incluem anemia e icterícia; edema de tecido subcutâneo e

subseroso; grau variado de emaciação, hepato e

esplenomegalia; rins aumentados de cor pálida a marrom-

avermelhado; ascite; hidrotórax e hidropericárdio com

hemorragia do epicárdio e endocárdio; congestão e edema dos

pulmões e aumento do linfonodos. O exame histopatológico

revela congestão e edema dos pulmões; necrose centrolobular

no fígado com estase biliar; rins com necrose caracterizada

por hidropisia e degeneração gorda do epitélio tubular.

Observando-se também proteína e hemoglobina lançadas em

muitos túbulos do córtex e medula. Há também marcada

proliferação de células do sistema retículo endotelial no

fígado, rim, pulmão e linfonodos. Observa-se ainda trombos

nos vasos sangüíneos do fígado e pulmão (ROBERTS et al.,

1962; MAHONEY et al., 1977). 

II.2- Distribuição: 
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A distribuição geográfica de ambas as espécies de

babesia responsáveis pela doença em eqüinos é semelhante,

ocorrendo na maior parte das áreas tropicais e subtropicais

do mundo, assim como em algumas áreas de clima temperado

(HOLBROOK & FRERICHS, 1968), coincidindo sua distribuição

com a dos carrapatos vetores. Uma vez que ambos os

parasitos freqüentemente são transmitidos pelos mesmos

vetores eles estão sempre associados, contudo Babesia equi

é geralmente mais bem distribuída pelo mundo que a Babesia

caballi (LEVINE, 1985). Quarenta espécies de carrapatos
distribuídos em três gêneros Dermacentor (Anocentor),

Rhipicephalus e Hyalomma foram identificados como vetores

tanto de Babesia caballi como de Babesia equi. Babesia

equi é transmitida somente via trans-estadial, por nove

espécies de carrapatos, enquanto Babesia caballi é

transmitida trans-estadialmente por quatro espécies de

carrapatos e via transovariana por nove espécies de

carrapatos, (NEITZ, 1956; STILLER & FRERICHS, 1979: STILLER

et al., 1980: DE WALL & POTGIETER, 1987; DE WAAL, 1990). 

No continente Europeu, sua ocorrência está restrita a

alguns países: Portugal, Espanha, França, Bélgica, Itália e

em grande parte da Rússia (CHEVRIER et al, 1979; FRIEDHOFF,
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1982). No mesmo trabalho FRIEDHOFF levanta a hipótese de

que o parasito provavelmente é originário da Ásia. Sua

distribuição é mais ampla em outros continentes, ocorrendo

em toda África, Madagascar, América do Sul e Central (DE

WAAL, 1992). Na América do Sul está amplamente

distribuída, não ocorrendo somente em áreas no sul do Chile

e sul da Argentina (RUDOLPH et al, 1975; FRIEDHOFF et al,

1990). 

No Brasil, o primeiro diagnóstico de Babesia equi foi

feito em 1910 no estado de São Paulo por CARINI. A Babesia

caballi só foi diagnosticada bem mais tarde em por COSTA

& MELLO (1963) em cavalos provenientes do município de

Paracambí no estado do Rio de Janeiro. Por muitos anos

os relatos sobre o assunto limitaram-se a descrições de

casos clínicos, como GUIMARÃES et al. (1950) reportando a

ocorrência de nutaliose aguda em cavalos de corrida em São

Paulo. Em 1952, DUPONT & BARREIROS TERRA descrevem um caso

de nutaliose crônica no Rio de Janeiro. Em 1954 GUIMARÃES

et al., diagnosticaram pela primeira vez um caso de

nutaliose congênita no estado de São Paulo. O mesmo fato

foi observado por CORRÊA et al., (1978) no estado do

Paraná. YAMAMURA et al., (1986) relataram um caso

diagnosticado através de esfregaço sanguíneo em um cavalo
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da raça Quarto de Milha em Londrina-PR. Relatos sobre

casos clínicos de Babesia caballi foram feitos por LIMA et

al. (1976) em Minas Gerais e ROCHA et al. (1988) em

Pernambuco. 

II.3 - Áreas Livres de Babesiose: 

A ocorrência de áreas livres da doença decorre de um

isolamento natural da área em questão, acompanhado de um

rígido controle sanitário no trânsito e comércio de

eqüinos. Calcula-se que atualmente menos de 10% do rebanho

eqüino mundial está livre da infeção por Babesia  (DE WAAL,

1992). 

Vários países, graças ao controle da entrada de

animais em seus territórios, não apresentam a doença,

apesar da presença do vetor, como ocorre na Inglaterra,

onde o vetor Dermacentor reticulatus encontra-se

distribuído por todo o território, mas a doença não foi

encontrada (BARNETT, 1974). A Alemanha, Suíça e Áustria,

também possuem vetores potenciais, mas não foram

identificados animais portadores de infecção (LEEBISH &

RAHMAN, 1976). No Japão (TATEZAWA, 1979) realizou
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levantamento por todo país e não encontrou sinais da

doença. 

A Austrália é considerada livre da doença, no entanto,

Babesia equi foi introduzida no país através da importação

de cavalos Espanhóis, contudo o foco foi controlado

(MAHONEY et al, 1977). Também nos Estados Unidos, um foco

foi detectado em 1958, devido a uma importação de cavalos

Cubanos, mas o foco foi mantido isolado no sul da

Flórida, através da aplicação de medidas estritas de

quarentena. No restante do país e no Canadá não há

notificações da doença (TAYLOR et al, 1969). 

II.4 - Prevalência: 

Os estudos sobre a prevalência das babesiosis

eqüinas são mais abundantes no continente Europeu,

revelando resultados dos mais variados, de acordo com a

região estudada. Em um levantamento realizado de 1980 a

1984 em soro de 3765 cavalos provenientes de vários países

da Europa, obteve-se 123 soros positivos pelo Teste de

Fixação de Complemento (TFC), confirmados pela Reação de

Imunofluorescência Indireta (RIFI) e 26 de 31 soros
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(Babesia equi) e 11 de 32 soros (Babesia caballi) que

apresentaram reações traço para o TFC foram positivos

pela RIFI (TENTER & FRIEDHOFF, 1986). Na França, foram

testadas 18845 amostras de soro pelo TFC, 13072 amostras

de animais suspeitos e 5773 de cavalos não suspeitos.

Dentre os animais suspeitos, 11,8% foram positivos dos

quais: 6,9% para Babesia equi e 4,9% para Babesia caballi.

Nos demais, 2,7% apresentaram título, sendo: 1,9% para

Babesia equi e 0,8% para Babesia caballi (SOULE et al,

1990). Na Espanha, HABELLA et al (1989) realizaram

levantamento sorológico pela RIFI obtendo 64,2% de

resultados positivos para Babesia equi, 28,1% para

Babesia caballi e 15,3% de infecções mistas. Usando o

TFC, PETROVSKII et al. (1983) obtiveram 36% de

resultados positivos para Babesia equi na Rússia. No

continente Africano, os trabalhos são escassos, mas a

região tem demonstrado prevalência elevadas para ambas as

espécies de babesia dos equídeos (DE WAAL et al., 1988;

FRIEDHOFF et al., 1990). Em um levantamento sorológico

realizado no Sudão, ABDOON & ABDALL (1990) observaram

prevalência de 75% para Babesia caballi, sendo que 100%

dos cavalos de campo apresentaram título positivo, 80% dos
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cavalos utilizados em patrulhamento policial e em cavalos

de corrida 50% apresentaram soro positivo. 

Em 1988, TENTER et al em estudo realizado na Colômbia

verificaram a ocorrência de animais soropositivos para

Babesia equi em 94% dos animais examinados e 90% para

Babesia caballi. Na Argentina, a prevalência da Babesiose

(Babesia equi e Babesia caballi) variou de 33,6% em 1980

para 24,3% em 1983 na província de Cordoba, segundo

(MIRANDA   et  al,  1985). 

Os testes sorológicos sobre babesiose equina no

Brasil são ainda muito escassos e desde a primeira

publicação sobre o assunto, onde TENTER &  FRIEDHOFF, (1986)

relatam a presença de 18 animais soropositivos para Babesia

equi e 16 soropositivos para Babesia caballi, em 25 soros

testados pela RIFI, somente algumas publicações foram

feitas, como o trabalho de RIBEIRO & LIMA (1989), em que os

autores observaram uma prevalência de 80,1% para Babesia

equi em equinos do estado de Minas Gerais. Posteriormente,

PFEIFER et al (1992), relataram a ocorrência de 75% de

cavalos reagentes à RIFI para Babesia caballi no Rio de

Janeiro e em seu trabalho de tese de doutorado, PFEIFER

BARBOSA (1993) detectou prevalência de 100% para B. equi

pela RIFI e 61,7% para Babesia caballi pelo TFC e 70% pela
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RIFI em 60 equinos do plantel da Universidade Federal Rural

do Rio de Janeiro, no município de Itaguaí, estado do Rio

de Janeiro. No estado do Rio Grande do Sul, CUNHA (1993)

observou uma prevalência para Babesia equi de 57,9% pela

RIFI, em avaliação realizada em 133 animais do Jóquei Clube

de Pelotas e de dois haras da zona sul do Rio Grande do

Sul. A microrregião de Goiânia, estado de Goiás foi

estudada por LINHARES (1994), onde o pesquisador registrou

prevalências de 94,7% para Babesia equi e 90,8% para

Babesia caballi pela RIFI, caracterizando a área como de

estabilidade enzoótica. 

II.4.1 - Prevalência no Estudo Epidemiológico: 

A determinação das taxas de incidência e prevalência,

são essenciais para a quantificação do problema a nível

populacional, servindo de base para caracterizações

epidemiológicas das diferentes regiões (YOUNG, 1988). 

Estudos sobre os efeitos das interrelações entre

o hospedeiro vertebrado, o vetor e o parasito, torna

possível a aplicação de modelos matemáticos, com a

finalidade de previsão dos riscos de ocorrência de surtos

(MAHONEY, 1969). Estes estudos tem demonstrado, em

bovinos, uma maior ação patogênica do parasito para animais
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adultos (SMITH, et al., 1978; BARTHOLOMEW & CALLOW aput

FAO, 1991). Animais jovens, com menos de 1 ano de idade

apresentam um fator de resistência nata que lhes confere

uma maior proteção contra a ação patogênica do parasito

(JAMES, 1988). Com a infecção natural os animais

desenvolvem imunidade ativa duradoura (JOYNER & DONNELLY,

1979). Os equinos, assim como os bovinos, também

apresentam maior resistência a doença nos primeiro meses de

vida (HEIDRICH-JOSWIG, 1982; HOURRIGAN & KNOWLES, 1979). A

imunidade ativa desenvolvida também é  duradoura. Animais

infectados com Babesia caballi permanecem portadores por um

período de até 4 anos e os infectados com Babesia equi,

provavelmente, por toda a vida (REITIEF, 1964; FRIEDHOFF et

al., 1990) 

A partir destes conhecimentos, surgiu o conceito de

"estabilidade enzoótica", que expressa a situação

epidemiológica em que as populações de animais, em

condições naturais, se infectam nos primeiros meses de

vida, quando são mais resistentes a doença, desenvolvendo

imunidade que os protege contra futuros desafios. Isto

caracteriza uma situação em que os riscos de ocorrência de

surtos são baixos (MAHONEY & ROSS, 1972). 

Utilizando-se apenas os parâmetros de prevalência

sorológica na idade de 8 e 10 meses (SMITH et al,. aput
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FAO, 1991) estabelece um modelo de fácil interpretação,

para prever riscos de surtos da enfermidade em uma área

específica. Neste caso, o cálculo é feito a partir da

soroprevalência (P) aos 9 meses de idade e os resultados

são  interpretados da seguinte forma: para (P)> 75% = área

de estabilidade enzoótica; para valores de (P) entre 12% e

75% = área de instabilidade enzoótica, e para (P) < 12%=

área de baixo risco. 

Esta metodologia é  atualmente indicada pela FAO (1991)

para estudos sobre a Tristeza Parasitária Bovina, visando a

caracterização epidemiológica regional e a avaliação do

impacto econômico das hemoparasitoses nos sistemas de

produção. 

II.5-Diagnóstico Sorológico: 

II.5.1-Teste de Fixação de Complemento (TFC): 

Diversos países (USA, Canadá, Austrália e Japão)

adotam o teste de fixação de complemento (TFC) como

screening em animais importados de regiões endêmicas

(HOLBROOK et al, 1971; TAYLOR et al, 1969). No entanto, o

TFC pode apresentar resultados falso-positivos e falso-
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negativos (FRERISCHS et al, 1969; DONNELLY et al, 1980;

TENTER & FRIEDHOFF, 1986). Assim, para obter-se

resultados mais confiáveis, é recomendado o uso do TFC

associado com a reação de imunofluorescência indireta

(TENTER & FREIDHOFF, 1986; WEILAND, 1986). A reação de

imunofluorescência indireta (RIFI) foi recomendada pela

primeira vez para pesquisa de anticorpos anti-Babesia por

RISTIC & SIBINOVIC (1964). A RIFI oferece vantagens sobre

o TFC por apresentar maior sensibilidade e especificidade

(DONNELLY et al., 1980). Mais recentemente, o TFC foi

comparado com ELISA e Western blot para Babesia caballi.

Em um soro coletado 14 dias após infecção experimental, a

sensibilidade do ELISA foi de 98,3%, do Western blot

94,9%, RIFI foi de 96,6% e somente 28,8% para o TFC (BOSE

AND PEYMANN, 1994). 

II.5.2-Teste de Imunofluorescência Indireta (RIFI): 

O teste de imunofluorescência indireta é o método mais

utilizado atualmente, sendo empregado no diagnóstico de

todas as espécies de babésia (BÖSE, et al 1995). Foi

utilizada pela primeira vez por RISTIC & SIBINOVIC em 1964

para o diagnóstico de babesiose. Comparada com a TFC,
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apresenta maior sensibilidade e especificidade (DONNELLY et

al., 1980). Este método pode detectar anticorpos já a

partir do sexto dia após a infecção (DE WAAL et al., 1987)

e mesmo com uma única infecção, os anticorpos podem ser

detectados um ano e meio após a inoculação (WEILAND, 1986;

KUTTLER et al., 1988). O custo por teste é baixo e a

maioria dos reagentes necessários são prontamente

disponíveis ou podem ser produzidos no local. A

desvantagem inclui o baixo rendimento do teste e a fadiga

do operador. Normalmente não mais que 70 - 90 amostras

podem ser examinador por dia (BOSE et al., 1995). 

II.5.3 - ELISA: 

Este é um método sorológico muito sensível e

eficiente, pode ser adaptado para leitura em computador,

possibilitando a análise de um grande número de amostras

(BOSE et al, 1995). Foi adaptado para pesquisa de

anticorpos anti-Babesia divergem por PURNELL et al.

(1976). Comparado ao TFC e a RIFI, apresenta sensibilidade

maior, no entanto tem se verificado reações cruzadas entre

as diversas espécies de Babesia, entre elas Babesia equi e

Babesia caballi (AICHER, 1984; SOULE et al., 1975; SOULE et
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al., 1984). Novas técnicas vêm sendo empregadas para

obter-se um ELISA com maior especificidade. A produção de

antígenos pela técnica do DNA recombinante tem se mostrado

promissora (BÖSE et al., 1990; BÖSE et al., 1995; PALMER et

al., 1991). Um ELISA para Babesia equi testado em um

ensaio competitivo foi avalidado com soro proveniente de

diferentes países e sua sensibilidade foi comparada com a

do TFC (KNOULES et al., 1991; 1992). 



III - MATERIAIS E MÉTODOS 

III.1 - Região Estudada: 

O presente trabalho foi desenvolvido na região de

influência da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

(UFRRJ), localizada no Km 47  da antiga Rodovia Rio-São Paulo,

município de Seropédica - RJ, (22º45'S, 43º41'W; 33 m acima

do nível do mar) num raio aproximado de 30 Km ao redor da

UFRRJ, abrangendo parte dos municípios de Itaguaí, Japeri,

Miguel Pereira, Nova Iguaçu, Paracambi, Piraí e Rio de

Janeiro, correspondendo a uma área total de 706,81 Km2. 

III.2 - Determinação do tamanho da Amostra: 

A amostra estudada foi determinada através da

metodologia do CENTRO PAN-AMERICANO DE ZOONOSIS (1973) para

estudos de prevalência de enfermidades crônicas. 

A seguinte fórmula foi então empregada: 































































Figura 1 – Freqüência relativa de títulos positivos pela reação de 
imunofluorescência indireta para Babesia equi, no manejo 
extensivo. 



Figura 2 – Freqüência relativa de títulos positivos pela reação de 
imunofluorescência indireta para Babesia equi, no manejo 
semi-extensivo.



Figura 3 – Freqüência relativa de títulos positivos pela reação de 
imunofluorescência indireta para Babesia equi, no manejo 
confinado.
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Segundo os conceitos definidos por MAHONEY & ROSS

(1972). Nesta situação, os riscos de surtos e perdas

econômicas são reduzidos (JOUNER & DONNELLY, 1979). Dados

estes coincidentes com os apresentados por (PFEIFER BARBOSA

et al., 1995) em estudo realizado no Rio de Janeiro com 20

potros em regime extensivo, em que os autores consideram a

área como de alta estabilidade enzoótica. 

Valores semelhantes aos obtidos neste trabalho,

foram descritos por TENTER & FRIEDHOFF (1986), analisando

soros provenientes do Rio de Janeiro e Espírito Santo, onde

encontraram prevalência de 72% para Babesia equi e 64% para

Babesia caballi em 25 amostras de soro examinadas pela RIFI.

Em Minas Gerais, RIBEIRO & LIMA. (1989) observaram uma

prevalência de 80,1% para Babesia equi. Em 1993, PFEIFER

BARBOSA detectou prevalência de 100% para Babesia equi e 70%

para Babesia caballi pela RIFI, no plantel da Universidade

Federal Rural do Rio de Janeiro, em Itaguaí - RJ. No Rio

Grande do Sul (Cunha, 1993) observou prevalência de 57,9%,

menor que a média observada neste trabalho, mas próxima a

obtida no sistema de estabulação permanente. A autora

justifica a prevalência pela não detecção dos vetores

conhecidos da Babesia equi na região e relata que os equinos
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apresentavam infestações por Boophilus microplus. Em 1994,

LINHARES estudando equinos da região de Goiânia, registrou

prevalência de 94,7% para Babesia equi e 90,8% para Babesia

caballi, trabalhando com equinos criados em regime extensivo

e semi-extensivo. 
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V - CONCLUSÕES: 

1- A Prevalência da babesiose equina, causada por

Babesia equi na região estudada é elevada, caracterizando a

área como endêmica. 

2- A prevalência de Babesia equi apresenta

diferença significativa entre o sistema de manejo Confinado e

os sistemas Semi-confinado e Extensivo. 

3- Nos casos de babesiose clínica, na forma aguda,

os parâmetros clínicos que melhor espelham a evolução da

doença são: Temperatura retal; Freqüência cardíaca e

Freqüência respiratória. 
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VI - Considerações Gerais 

Os dados levantados neste trabalho sobre a

babesiose equina nos revelam a possibilidade da coexistência

de duas realidades diferentes em uma mesma área. 

Nos sistemas de criação em que ocorrem prevalências

elevadas, os riscos de manifestações clínicas da doença são

pequenos e a convivência com o parasito é necessária, visto

que sua erradicação é praticamente impossível. 

Contudo, animais mantidos em estabulação permanente

apresentam uma realidade diferente, em que duas situações

devem ser avaliadas: 

1°- quando há interesse em se manter animais

soronegativos, com vistas a exportação e práticas desportivas

internacionais. 

Neste caso, novos estudos devem ser conduzidos de

modo a estabelecer medidas higiênico-sanitárias, visando a
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manutenção dos animais isentos de infecção, uma vez que, até

o momento não se conhece tratamento eficaz na

quimioesterilização de Babesia equi. 

2º- quando não há necessidade de se manter o

rebanho soronegativo. 

Nesta situação, talvez um trabalho de premunição,

semelhante ao empregado em bovinos poderia ser indicado.

Contudo, novas pesquisas devem ser realizadas para se

estabelecer uma técnica segura. 


































