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RESUMO 

 
O Paraná está entre os Estados brasileiros com maior produção bovina, tanto de gado de corte quanto de 
leite; no entanto as parasitoses de ruminantes são as principais causadoras das perdas econômicas na 
agropecuária. Contudo, há poucos estudos que descrevem a presença, prevalência e incidência de 
anaplasmose e babesiose na maioria dos Estados, incluindo o Paraná. Sendo assim o presente estudo teve 
como objetivo compilar as principais regiões do Paraná onde estudos foram desenvolvidos quanto à 
babesiose e anaplasmose em rebanhos bovinos, a fim de entender os aspectos epidemiológicos da doença 
com o objetivo de reduzir, em longo prazo, os agentes transmissores do complexo Tristeza Parasitária 
Bovina. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

As parasitoses de ruminantes são as principais causadoras das perdas econômicas 
na agropecuária (MOLENTO, 2005); entre elas, os mais conhecidos no Brasil estão 
relacionados com os agentes Babesia bovis, B. bigemina e Anaplasma marginale, 
hemoparasitas transmitidos biologicamente através da picada do carrapato Rhipicephalus 
(Boophilus) microplus ou mecanicamente através de insetos hematófagos e fômites 
contaminados (GONÇALVES, 2000). 

A Tristeza Parasitária Bovina pode ser causada por protozoários do gênero 
Babesia e riquétsias do gênero Anaplasma. Os sinais clínicos apresentados nos bovinos 
são muito semelhantes, e é por isso que esses agentes são denominados como 
Complexo Tristeza Parasitária Bovina (TPB) (SANTOS, 2019). 

Diversos estudos indicam que em relação à TPB, a anaplasmose está disseminada 
no país, exigindo melhores métodos de diagnóstico e medidas de controle. Contudo, há 
poucos estudos que descrevem a presença, prevalência e incidência de anaplasmose e 
babesiose na maioria dos Estados, incluindo o Paraná. Em municípios paranaenses, é 
possível que ocorra a quebra do ciclo de vida do carrapato Rhipicephalus (Boophilus) 
microplus por um período de 2 a 3 meses, devido as baixas temperaturas (BRITO et al., 
2007). Entretanto, no Estado, é importante saber que é possível que ocorra surtos da 
doença (SACCO; KESSLER; MADRUGA, 2001), sendo a região centro-sul do Estado 
considerada área de instabilidade para a doença (TRINDADE; ALMEIDA; FREITAS, 
2001).  

Nesse sentido, foi analisado e compilados dados de pesquisas em diversas regiões 
do Estado sobre a TPB, a fim de entender os aspectos epidemiológicos desta doença no 
estado do Paraná. 

 
2. DESENVOLVIMENTO 
 

Na região Centro-Sul do Paraná, Marana e colaboradores (2009) estudaram a 
soroprevalência de Anaplasma marginale através de teste imunoenzimático competitivo 
utilizando proteína recombinante MSP5-PR1. Neste estudo foram analisados 223 soros, 
destes, 130 (58,74%) foram positivos pelo ELISA-PR1, sugerindo ser uma região de alto 
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risco enzoótico, com uma porcentagem significativa de animais susceptíveis à infecção 
por A. marginale, com grande potencial de risco para desenvolvimento da anaplasmose. 

Na região de Londrina, no norte do Estado, Pacheco e colaboradores (2004) 
estudaram a dinâmica da infecção natural pelo Anaplasma marginale em vacas e 
bezerros da raça Holandesa. Para esse estudo, foram selecionadas dez vacas gestantes 
na propriedade produtora de leite tipo A e 11 na propriedade produtora de leite tipo B, em 
diferentes tipos de confinamento. Foram colhidas duas amostras de sangue, uma 
contendo EDTA e a outra sem o anticoagulante, das 21 fêmeas durante os últimos dois 
meses de gestação, entre 45 dias antes até 60 dias após o parto em intervalos 
quinzenais. No dia do parto, foram colhidas duas amostras de sangue de cada bezerro 
para análise e monitorados a cada 15 dias até que completassem 240 dias de vida. A 
pesquisa mostrou que os níveis de anticorpos séricos caem no período peri-parto. A 
equipe concluiu que, nesta região, a infecção natural dos bezerros pelo Anaplasma 
marginale após o nascimento foi mais dependente dos níveis de anticorpos colostrais 
absorvidos do que da intensidade da infestação pelo Babesia microplus, e a infecção dos 
bezerros pelo A. marginale foi subsequente às primeiras infestações pelo B. microplus, 
mas os níveis de infestação pelo carrapato não influenciaram as médias de parasitemia, 
que se mantiveram baixas tanto nos bezerros como nas vacas em ambas as 
propriedades. Conclui-se que as diferentes formas de manejo entre as propriedades 
influenciaram nos níveis de anticorpos das vacas e bezerros e no período de infecção 
natural dos bezerros. 

Piau Júnior e colaboradores (2013) estudaram a epidemiologia da babesiose em 
Umuarama. Foram analisados 325 prontuários clínicos de bovinos atendidos no período 
de janeiro de 2003 a dezembro de 2010. A análise revelou que 31,4% dos animais foram 
positivos e 68,6% foram negativos para Babesia. Em relação ao sexo, 30,5% das fêmeas 
(n=243) e 34,1% dos machos (n= 82) foram positivos. Em relação à aptidão zootécnica, 
27,4% dos bovinos com aptidão para corte e 35,4% dos bovinos com aptidão para leite 
foram positivos. Não houve diferença significativa entre os sexos e aptidões pelo teste 
Qui-Quadrado (p>0,05). 23% dos bovinos Bos taurus indicus (n=107) e 37,4% de Bos 
taurus taurus (n=179) foram positivos. Houve diferença significativa entre as subespécies 
(p<0,05), ocorrendo maior prevalência de babesiose em Bos taurus taurus. Concluiu-se 
que não houve diferença na prevalência de babesiose quando se comparou o sexo e a 
aptidão zootécnica. Foi observada uma maior prevalência de babesiose em Bos taurus 
quando comparado com Bos indicus. 

Também em Umuarama, Piau Júnior e colaboradores (2013) fizeram o 
levantamento de prevalência de anaplasmose em bovinos, analisando 325 fichas clínicas 
no período de janeiro de 2003 a dezembro de 2010. Essa análise revelou que 20,9% 
foram positivos e 79,1% foram negativos para Anaplasma. Em relação ao sexo, 19,8% 
das fêmeas (n = 243) e 24,4% dos machos (n = 82) foram positivos. Quanto à aptidão 
zootécnica, 18,9% dos bovinos com aptidão para corte (n = 164) e 23,0% dos bovinos 
com aptidão para leite (n = 161) foram positivos. Considerando a subespécie bovina, 
15,9% dos bovinos Bos taurus indicus (n = 107) e 24% dos bovinos Bos taurus taurus (n = 
179) foram positivos. Revelando que mesmo tento a presença frequente de anaplasma 
nos esfregaços de sangue periférico dos animais, não houve diferenças significativas 
entre sexo, aptidão zootécnica e espécies. O município de Umuarama pode ser 
considerado uma área de estabilidade enzoótica, embora segundo MARANA et al. (2009) 
a região centro-sul do Paraná seja considerada área de instabilidade enzoótica. 

Em Realeza, no sudoeste do Estado, Sott e colaboradores (2016) avaliaram a 
ocorrência de animais soropositivos para Anaplasma marginale. Foram colhidas amostras 
de sangue de 344 fêmeas bovinas provenientes de 18 propriedades rurais. Anticorpos IG 
anti-A. marginale foram detectados em 77,7% das propriedades. Trata-se do primeiro 
registro da ocorrência de A. marginale no Sudoeste paranaense. A sorologia evidenciou 
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24,4% de animais soropositivos, caracterizando o local pesquisado como área de 
instabilidade enzoótica para a doença. Também na cidade, Trevisan e colaboradores 
(2017) investigaram 389 vacas em fase de lactação de 56 propriedades com atividades 
leiteiras familiares. A pesquisa avaliou soroprevalência de anticorpos anti-A. marginale 
através da técnica de Ensaio Imunoenzimático Indireto (ELISA) para detecção de 
anticorpos IgG. Os dados evidenciaram 82,1% de propriedades soropositivas e 44,9% de 
animais reagentes para os anticorpos testados. Esta pesquisa demonstrou um aumento 
de animais soropositivos quando comparado ao ano de 2015, sendo necessário que 
programas de monitoramento da enfermidade sejam realizados em conjunto com medidas 
de prevenção, visando garantir qualidade sanitária do rebanho e reduzir perdas 
econômicas dos produtores rurais. 

Na cidade de Curitiba, Sprenger e colaboradores (2015) determinaram a 
prevalência das doenças encontradas em bovinos, caprinos e ovinos examinados pelo 
Laboratório de Patologia Veterinária da Universidade Federal do Paraná (LABDP-UFPR). 
Foram examinados 1075 cadáveres de ruminantes domésticos durante fevereiro de 1967 
a dezembro de 2012, sendo que 59,9% (644/1075) eram bovinos; desses, 87,0% eram 
fêmeas da raça holandesa, 12,7% eram machos e 0,3% não foram informados. Em 
bovinos, os grupos de enfermidades mais diagnosticadas foram doenças infecciosas 
(24,84%) seguidas de doenças parasitárias (24,07%), intoxicações (11,49%) e 
neoplasmas (9,94%). A principal causa de morte em bovinos foi tuberculose (8,23%), 
raiva (7,30%), TPB (6,68%) e intoxicação por Pteridium aquilinum (6,06%). Os dados 
levantados neste trabalho permitem que veterinários tenham acesso as principais 
enfermidades que acometem os ruminantes na Região Sudeste do Paraná. 
 
3. CONSIDERAÇÕES 
 

A TPB é uma enfermidade responsável por grandes prejuízos econômicos, tais 
como mortalidade, tanto em animais adultos quanto em bezerros. Mesmo que algumas 
regiões sejam consideradas estáveis para Anaplasma ou Babesia, o Estado do Paraná 
está entre os principais produtores bovinos tanto de corte quanto de leite, sendo assim se 
faz indispensável o monitoramento, controle e ações que levem aos produtores 
informações de manejo sanitário a fim de reduzir, em longo prazo, os agentes 
transmissores do complexo TPB. 
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