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Fig. 1. Blood smear showing inclusion bodies compatible with Anaplasma
platys in platelets (1000·).

Genetic Characterization of Anaplasma (Ehrlichia) platys in 
Dogs in Spain
E. Aguirre1, M. A. Tesouro2, L. Ruiz3, I. Amusategui1 and A. Sainz1,4

J. Vet. Med. B 53, 197–200 (2006)
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PRINCIPAIS PATÓGENOS TRASMITIDOS POR CARRAPATOS

Protozooses

Babesioses

Theilerioses

Hepatozooses

Cytauxzooses

Haemobartoneloses

Rhickettsioses

Bacterioses

Ehrlichioses – Monocítica e Granulocitica

Febre Maculosa (= Rocky Moutain Spotted Fever)

Anaplasmose

Cowdriose

Borrelioses

Viroses Cerca de 100 viroses de importância 



Ordem Familia

Rickettsiales

Rickettsiaceae

Coxiella C. Burnetti Endotélio vascular, macrófagos

Ehrlichia

E. ruminantium

E. bovis

E. canis

E. equi

E. ewingii

E. ovina 

E. ondiri

E. Risticii

E. Chaffeensis

Endotélio vaxular e Macrófagos

Monócitos e macrófagos

Monócitos e macrófagos

Granulócitos

Granulócitos

Monócitos e macrófagos

Granulócitos e monócitos

Monócitos, células do epitélio intestinal, mastócitos

Monócitos

Neorickettsia
N. Elokominica

N. helminthoeca

Monócitos, macrófagos, células linfóides

Monócitos, macrófagos, células linfóides

Rickettsia R. Rickettsii

R. parkeri

Endotélio vascular

Anaplasmataceae

Aegyptianella A. pullorum Hemáceas

Anaplasma

Anaplasma marginale

A. Ovis

A. Platis

A. phagocytophilum

Hemáceas

Hemáceas

Plaquetas

Macrófago

Eperythrozoon
E. ovis

E. suis

Hemáceas

Hemáceas

Haemobartonel

la

H. Canis

H. cati

Hemáceas

Hemáceas
Adaptado de vários autores



Agente etiológico Hospedeiro Local Diagnóstico Referência

Molecular Isolamento

Rickettsia rickettsii A. aureolatum São Paulo, SP sim sim Gomes (1933)

R. rickettsii A. cajennense Belo Horizonte, MG Não Não Moreira e Magalhães, 1935

R. rickettsii A. cajennense Pitangui, MG Não Não Dias et al (1937)

R. rickettsii A. cajennense Araras, SP Não Não Vallejo-Freire (1946)

R. rickettsii A. aureolatum Mogi das Cruzes, SP sim Não Labruna et al. (2004)

R. bellii A. cooperi Pedreiras, SP sim sim Labruna et al. (2004)

R. bellii A. ovale Gov. J. Teixeira, RO sim Não Labruna et al. (2004)

R. bellii A. oblongoguttatum Gov. J. Teixeira, RO sim Não Labruna et al. (2004)

R. bellii A. humerale Monte Negro, RO sim Não Labruna et al. (2004)

R. bellii A. scalpturatum Gov. J. Teixeira, RO sim sim Labruna et al. (2004)

R. bellii A. rotundatum Mon te Negro, RO sim Não Labruna et al. (2004)

R. bellii A. aureolatum Mogi das Cruzes, SP sim Não Pinter (2003)

R. bellii Ixodes loricatus São Paulo, SP sim Não Labruna et al. (2004)

R. amblyommii A. cajennense Gov. J. Teixeira, RO sim sim Labruna et al. (2004)

R. amblyommii A. coelebs Gov. J. Teixeira, RO sim Não Labruna et al. (2004)

R. rhipicephali H. juxtakochi Monte Negro, RO sim Não Labruna et al. (2004)

R. parkeri A. triste Paulicéia, SP sim Não Labruna et al. (2004)

Rickettsia sp (=R. amblyommii) A. longirostre Ariquemes, RO sim Não Labruna et al (2004)

Rickettia sp A. cooperi Pedreiras, SP Não sim Lemos et al (1996)

Rickettsia sp A. cooperi Não citado Não sim Melles et al. (1999)

Rickettsia sp (=R. parkeri) A. cooperi Pedreiras, SP sim sim Labruna et al. (2004)

Amostras de Rickettsia do grupo da Febre Maculosa, detectadas e/ou isoladas em 

carrapatos no Brasil

Adaptado de Labruna 2004 RBPV 13(1):199-202



Agente etiológico Hospedeiro Local Diagnóstico Referência

Molecular Isolamento

COLOMBIA

R. rickettsii A. cajennense Tobia Não Não Patino-Camargo (1941)

COSTA RICA

R. rickettsii H. leporispalustris Jiménez de Pococí Não Não Fuentes et al. (1985)

MÉXICO

R. rickettsii A. cajennense Vera Cruz Não Não Bustamante e Varela (1946)

R. rickettsii
Rhipicephalus sanguineus

Simaloa, La laguna,  

Torreon

Náo Não Bustamante e Varela (1947)

R. rickettsii R. sanguineus Sonora Não Não Mariotte et al. (1944)

PANAMÁ

R. rickettsis A. cajennsense Caimito Não Não Rodaniche (1953)

URUGUAÍ

R. parkeri A. triste Canelones, Montivideo Sim Não Venzal et al. (2004)

Amostras de Rickettsia do grupo da Febre Maculosa, detectadas e/ou isoladas em 

carrapatos na Amárica Latina (exceto Brasil)



Transmissão de febre maculosa





Number of reported cases of Rocky Mountain spotted fever by 
state and region, 1994-1998



FEBRE MACULOSA BRASILEIRA

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
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 Artrópodes hematófagos: pulgas, carrapatos, piolhos e 
ácaros. 

▪ Amblyomma spp.

18
A. cajennense

A. ovale









Fonte:CCZ/SE/SES-M.G.

Municípios com ocorrência da FMB em Minas Gerais

Vale do Aço, Vale do Mucuri

Vale do Jequitinhonha, Zona da

Mata e Região Metropolitana



Municípios com ocorrência da FMB no Rio de Janeiro 

• Barra do Piraí

• Duque de Caxias

• Nova Iguaçu

• Miguel Pereira



Municípios com ocorrência da FMB no Espírito Santo

Fonte: Augusto Marchon Zago. Experiências dos serviços de vigilância e controle da Febre Maculosa 

Brasileira. III Simpósio Estadual de Doenças Transmitidas por Carrapatos Campinas/SP – 2013. 



SINDROME FEBRIL

Influenza 

Rubéola 

Dengue Clássico 

Febre Amarela ( fase virêmica )

Outras arboviroses 

Enteroviroses 

Malária 

Síndrome da Mononucleose 

Febre Tifóide 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL



HOSPEDEIROS:

Sentinelas

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.proanima.org.br/pelos_amigos/animais%2520francesca%2520e%2520vera/cachorro-macho_web.jpg&imgrefurl=http://www.proanima.org.br/pelos_amigos/particulares.htm&h=432&w=600&sz=46&tbnid=AkAmV1M2IdUJ:&tbnh=95&tbnw=133&hl=pt-BR&start=16&prev=/images%3Fq%3DCACHORRO%26svnum%3D10%26hl%3Dpt-BR%26lr%3D%26sa%3DG
http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.umbara.com.br/downloads/fotos/FOTOS/CAVALO.JPG&imgrefurl=http://www.umbara.com.br/downloads/fotos/fotos.html&h=600&w=900&sz=87&tbnid=G-zTFuoTFqEJ:&tbnh=96&tbnw=145&hl=pt-BR&start=7&prev=/images%3Fq%3DCAVALO%26svnum%3D10%26hl%3Dpt-BR%26lr%3D%26sa%3DN


TRANSMISSÃO:

• Picada do carrapato: tem que ficar fixado por um 

período mínimo de 4 A 6 HORAS.

• Lesões na pele: esmagamento do carrapato.



Larva: “micuin” “carrapatinho”

Amblyomma sculptum



Primeiros 5 dias

A partir do 5º dia

Febre elevada 

Cefaléia intensa

Mialgia difusa

Toxemia progressiva

Congestão conjuntival

Exantema maculopapular de 

evolução centrípeta

Confusão mental e letargia

Alteração de função renal

Dispnéia por pneumomia intersticial

Manifestações hemorrágicas

Coma

Após 1ª semana





◼ Sintomático

◼ manifestações renais, cardíacas, 
respiratórias e neurológicas

◼ Específico

◼ Cloranfenicol e Tetraciclinas

TRATAMENTO:



Borreliose de Lyme e 

Lyme simile

Histórico das Borrelioses

Doenças e respectivos agentes

Sistemática

Morfologia

Estratégia de vida

Hospedeiros, reservatórios e 

transmissores

Modo de transmissão 

Importancia com Zoonoses



Raspado da cavidade oral onde se observa bacilos Gram negativos fusiformes e 

Borrelias que se coram mais fracamente.







Doença Espécies envolvidas Artrópode vetor 

Borreliose aviária B. anserina Argas spp 

Borreliose bovina B. theileri Boophilus e ? 

Febre recurrente epidêmica B. recurrentis Pediculus spp 

Febre recurrente endêmica 21 espécies (B. recurrentis ?) Ornithodoros spp 

Aborto epizoótico bovino B. coriaceae O. coriaceae 

Doença de Lyme B. burgforferi, B. garinii, B. afzelii Ixodes spp. 

Doença de Lyme simile B. lonestari, B. barbouri, (B. theileri ?) Amblyomma spp  e ? 

 

Doenças, respectivos agentes etiológicos e vetores  de Borrelioses em 

animais e seres humanos



B. afzelii

B. burgdorferi

B.garinii

BORRELIOSE DE LYME

*



B. valaisiana

B. lusitaniae

???

B. bissetti

B. sinica

B. japonica

B. tanukii

B. turdi

BORRELIOSE DE LYME-like

Lato sensu *

B. andersoni



Espiroquetas filogeneticamente 

próximas das espécies que 

causam FEBRE RECORRENTE

B. lonestari

B. coreacae

B. anserina

B. theileri



Borrelia recurrentis observada em paciente 

americano procedente do Leste Europeu – 1990

http://www.emedicine.com/


Peromyscus leucopus – Hospedeiro natural para Borrelia burgdorferi e Babesia microti 

na região nordeste do EUA





Odoicoleus virginianus    Reservatório para carrapatos transmissores de 

Borrelia burdorferi na região nordeste do EUA



Numero de casos de Borreliose de Lyme Humana notificados nos Estados 

Unidos  entre  os anos de 1982 e 1998



Distribuição da  Borreliose de Lyme nos Estado Unidos.  Àreas 

em vermelho significa alta prevalência







Flagrante de uma manifestação popular na cidade de Boston contra planos de 

saúde recusando a dar superte ao tratamento de portadores de Borreliose de 

Lyme crônica









Aumento do volume articular em bezerro com sorologia positiva

(ELISA E BLOTTING) para Borrelia burgdorferi.



Claudicação observada em bezerro com sorologia positiva  (ELISA E 

BLOTTING ) para Borrelia burgdorferi. Animal nativo do estado do 

Espírito Santo.



Borreliose de Lyme em 
Bovinos

• Crônica perda de peso

• distenção bilateral das articulações do carpo

• claudição

•dificuldade de levantar-se sem ajuda



Prevalência e títulos dos soros de 150 cães provenientes da Região 

Fisiográfica do Grande Rio, RJ, para anticorpos da classe IgG, 

homológos, reagentes contra Borrelia burgdorferi.

Título Positivos (n) Prevalência

1:400 20 13,34%

1:800 4 2,66%

1:1600 6 4,00%

Total Positivos 30 20% (30/150)

Total Negativos 0 80% (120/150)



Didelphis sp – Hospedeiro potencial para diferentes gêneros de 

carrapatos no Brasil



Ninfas de Amblyomma cajennense parasitando em 

Didelphis sp na região do Grande Rio - RJ





Anais Brasileiros de Dermatologia, 2005;80(2):171-178.

www.sbd.com.br



Eritema Migratório Recorrente



Eritema Migratório



Artrite em pacientes com borreliose de Lyme



www.scielo.br ou www.periodicoscapes.gov.br

http://www.scielo.br/
http://www.periodicoscapes.gov.br/
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Vetores e Modo de Transmissão das sub-espécies
de Babesia canis

Agente 

Etiológico
Vetor Transmissão Local

Babesia c. canis
Dermacentor 

reticulatus

Transovariana e 

Interestadial
Europa

Babesia c. vogeli
Rhipicephalus 

sanguineus

Transovariana e 

Interestadial

Américas e Norte 

Africano

Babesia c. rossi
Haemaphysalis 

leachi

Transovariana e 

Interestadial
África do sul



Ciclo Biológico

•

No carrapato ocorre transmissão transestadial e transovariana



Ciclo Biológico

Há 3 tipos de reprodução:

• Merogonia: reprodução assexuada nas hemácias do

hospedeiro vertebrado→ merozoítos

• Gametogonia: formação e fusão dos gametas, reprodução

sexuada→ tubo digestivo dos carrapatos

• Esporogonia: reprodução assexuada nas glândulas salivares

dos carrapatos→ esporozoítos



Ciclo Biológico

• Em hospedeiros vertebrados imuno-resistentes a fase de

multiplicação pode ser reduzida ou ausente.

• Babesia - patogênica para o carrapato → diretamente

relacionada ao grau de parasitemia no hospedeiro e

susceptibilidade do vetor → leve depressão na produção de

ovos até morte da fêmea ingurgitada.



Patogenia e Manifestações clínicas

• Babesia pode ser classificada de acordo com o tamanho e

localização no hospedeiro

• Localização do parasita

• Periférica (alta parasitemia): protozoário em qualquer vaso

sanguíneo

• Viscerotrópica – predileção pelos capilares de circulação

periférica, como nos diferentes órgãos. Somente são

visualizados em exame de sangue capilar. Podem causar

doença sem alta parasitemia, os animais podem sofrer

infecções letais com formação de trombo cerebral sem

apresentar anemia.



Patogenia e Manifestações Clínicas
➢ INCUBAÇÃO: 10 dias a 3 semanas (Parasitemia transiente de 3-4 dias, reaparece

aos10 dias, com pico em torno de 3 semanas).

➢ Formas: subclínica, aguda, hiperaguda e crônica

• Gravidade está associada:

• Patogenicidade da espécie; parasitemia; co-infecções, resposta imune, idade,

estresse, fisiologia e nível de desafio do carrapato.

➢ PATOGENIA:

• Crise hemolítica (parasito; liber. fat. inflamatórios, ag do parasita)

• Envolvimento adicional de órgãos;

• Sinais: febre, anemia, anorexia, letargia, coagulopatia (CID pela SRIS), icterícia,

hemoglobinúria, insuficiência renal aguda, hepatopatia, taquipnéia, síndrome da

angústia respiratória aguda, sinais nervosos, lesões miocárdicas, taquicardia,

linfadenopatia, esplenomegalia, hepatomegalia e no diagnóstico anatomopatológico,

coração e rins amarelados (ABDULLAHI et al., 1990).



Patogenia e Manifestações clínicas

• Babesia

• Localização do parasita

• Periférica (alta parasitemia): protozoário em qualquer vaso

sanguíneo

• Viscerotrópica – predileção pelos capilares de circulação

periférica,



Patogenia e Manifestações Clínicas
➢ INCUBAÇÃO: 10 dias a 3 semanas (Parasitemia transiente de 3-4 dias, reaparece

aos10 dias, com pico em torno de 3 semanas).

➢ Formas: subclínica, aguda, hiperaguda e crônica

• Gravidade está associada:

• Patogenicidade da espécie susceptibilidade hosp

• PATOGENIA: Sempre relacionada a distúrbios hemodinâmicos

• SINAIS E SINTOMAS: febre, anemia, anorexia,



Introdução

-Agente causador

-Distribuição

-Carrapato vetor

-Outras espécies de E.canis : Ehrlichia chafeensis;Ehrlichia ewingii, Ehrlichia equi, 

Ehrlichia platys,Ehrlichia risticii  (SUKSAWAT et al., 2000).

www.google.imagens

www.google.imagens



Classificação taxonômica (Dumler,et.,2001)

Ordem: Rickettsiales

Família : Anaplasmataceae

Gênero: Ehrlichia

Espécie: Ehrlichia canis

http://petshineanimalclinic.blogspot.com.br/2011

/07/disease-that-could-be-silently-hurt.htmlto

Em Belo Horizonte, Costa et al. (1973) 

relataram pela primeira vez a doença no Brasil.



Características da doença :

Três fases : aguda,subclínica e crônica

Obs.: sinais aparecem em período de incubação de 

8 a 20 dias.

www.google.imagens



Fase aguda

-Febre;

-Depressão;

-Dispnéia;

-Anorexia;

-Linfoadenopatia

-Leve perda de peso

-Achados laboratoriais: Trombocitopenia, leucopenia, 

anemia leve e hipergamaglobulinemia.

www.google.imagens



Fase subclínica

-Persistência de infecção

-Mesmos achados laboratoriais da fase aguda

www.google.imagens



Fase crônica

Hemorragias, epistaxe, edema periférico, emaciação, choque 
hipovolêmico e morte.

Prognóstico desfavorável!!!!!

Complicações da doença e aparecimento de infecções 
secundárias



Diagnóstico
• Sintomas e histórico de infestação por carrapatos;

• Sintomas são inespecíficos;

• Imprescindível o diagnóstico para confirmação (O’DWYER; MASSARD, 2002).

• Diagnóstico diferencial

✓Diagnóstico microscópico
• Rápido, baixo custo e altamente específico;

• Baixa sensibilidade (parasitemia variável de acordo com a fase da doença)

✓Diagnóstico Indireto (métodos sorológicos)
• Diagnóstico em baixos níveis de parasitemia, crônicas ou subclínicas.

• Empregados em pesquisas epidemiológicas e avaliação de medidas preventivas.

✓Métodos moleculares
• Detecção de quantidades mínimas de material genético;

• Emprego na rotina clínica para maior confiabilidade dos resultados.

• No Brasil, ainda restringe-se mais à pesquisa.

(OLIVEIRA et al., 2011)



Tratamento e controle

❖ Suporte clínico, laboratorial – Acompanhamento e Prognóstico 

❖ Tratamento de cães (doadores) e controle de carrapatos.

• Dipropionato de Imidocarb - interrompe a parasitemia e os sintomas clínicos 24 a
48 h após aplicação. Duas doses de 5,0-6,6 mg/kg injetadas por via SC ou IM, com
intervalo de duas a três semanas. Possui efeitos colinérgicos. cães eliminaram a
infecção, mas tornaram-se mais susceptíveis à reinfecção devido à inibição da
manutenção de anticorpos protetores

• Aceturato de Diaminazeno - dose única de 3,5mg/kg, via subcutânea, sendo eficaz
nas infecções principalmente de filhotes, onde o dipropionato de imidocarb é contra
indicado. Para B. gibsoni o procedimento deve ser repetido após 24 horas.

• Doxiciclina na dose de até 10mg/kg, via oral, duas vezes ao dia também pode ser
eficaz no controle da doença

• A vacina inativada está disponível no Brasil, registrada no Ministério da Agricultura
Pecuária e Abastecimento, importada da Holanda, e chamada NOBIVAC® PIRO
(MAPA, 2012)



Fatores de risco comumente avaliados

- Estação do ano;

- Presença de carrapatos;

- Ausência de tratamento carrapaticida;

- Co-infecção com outros patógenos transmitidos por carrapatos;

- Idade;

- Raça;

- Gênero;

- Tipo de ambiente do animal;



Larva de Rhipicephalus sanguineus

Rhipicephalus sanguineus

Teleógina de Rhipicephalus 

sanguineus

Controle do Vetor



Larvas de Rhipicephalus sanguineus Cão com Rhipicephalus sanguineus

Teleógina de Rhipicephalus 

sanguineus em cão







Massard e Massard (1982)

Mórula de Ehrlichia bovis



Massard



Massard



Massard



Massard



Massard













Controle do Vetor

• Controle químico periódico no animal;

• Produtos “pour on” (inibidores de muda) ou aplicação de banhos 

por pulverização/imersão (piretróides e formamidinas).

• Controle do ambiente (canil) onde vive o animal.

• Vassoura de fogo e aplicação de produtos carrapaticidas.



Tratamento

- Doxiciclina (dose diária 2 vezes ao dia 
10mg/kg(comprimidos,via oral, durante 32 dias)

-Cada profissional adota uma conduta clínica!!

- Várias drogas podem ser utilizadas(tetraciclina,cloranfenicol, e 
dipropionato de imdocard.

Lipossolúvel e absorção rápida!!!!



Tratamento

Doxiciclina – 5mg/kg, VO, a cada 12 horas
10 mg/kg, VO, a cada 24 horas;
durante 21 dias.

Tratamento suporte (fluidoterapia, alimentação
adequada, suplementação vitamínica);

Esteróides androgênicos: para estimular a
produção da medula óssea (hematopoiese) em
cães afetados cronicamente, com medulas
hipoplásicas;

✓ oximetolona (2 mg/kg, VO, a cada 24 horas, até a
resposta) ou decanoato de androlona (1,5 mg/kg,
IM, semanalmente).



 Ectoparasiticida (Frontline® - Fipronil, Prac-tic® 
- Pyriprole);

 Transfusão  sanguínea (se necessário )

 Prognóstico: Reservado a bom



Prevenção e Controle

 Pulverização de carrapaticidas;

 Manter condições de higiene perfeitas no
ambiente;

 Em áreas endêmicas, podem-se utilizar doses
baixas de tetraciclinas ou de doxiciclina
durante a estação dos carrapatos

✓ tetraciclinas, 3mg/kg, VO, a cada 24h; ou
doxiciclina, 1 a 2 mg/kg, VO, a cada 24h);

Bichard e Sherding (1998);





Profilaxia

- Controle do R. sanguineus

(CORRÊA & CORRÊA, 1992).

-Quarentena.

- doses baixas de tetraciclina ou de 

doxiciclina nas áreas endêmicas 

durante a estação dos 

carrapatos.(COUTO, 1998).

www.google.imagens



CUIDADOS BÁSICOS PARA TRABALHADORES EM 

ÁREAS INFESTADAS POR CARRAPATOS

◼ Usar roupas claras, meias compridas e botas. 

◼ Uso de repelentes na roupa é sempre adequado,

◼ Após detectar locais infestados, examine as roupas e a pele à procura de carrapatos.

◼ Usar preferencialmente pinças ou outro material adequado para remove-los e eliminar.

◼ Nunca esmagar os carrapatos entre os dedos,

◼ Lavar as mãos e a área da picada com água, sabão e desinfetantes.

◼ em observando sintomas que mimetizem o estado gripal e sinais de hemorragias cutâneas, 

após contato com carrapatos, procurar imediatamente auxílio médico.

◼ Cuidados com restos fecais. Uso de esterqueiras com eliminação correta de resíduos animais.

◼ Cuidados com adubação orgânica de origem animal, 

especialmente em pequenas hortas

e jardins. Esses resíduos podem conter carrapatos.

◼ Cuide bem dos seus animais: Consulte sempre os

médicos veterinários ou profissionais da área de saúde.




