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• É um dos problemas sanitários de maior prejuízo econômico na pecuária 
bovina,

• Se traduz por altos índices de mortalidade e morbidade, 

• Causa significativa redução na produção de carne e/ou leite, 

• Aborto e menor fertilidade nos animais afetados 

• Altos custos com tratamentos e manejos especiais

Tristeza Parasitária Bovina (TPB)



O que é a TPB?

• É um complexo hemoparasitário causado por dois agentes:

1) Babesia spp

2) Anaplasma marginale, 

• Os hemoparasitas são organismos que parasitam as células 
do sistema hematopoiético ( células do sangue) dos animais

Conhecido como 
Tristeza Parasitária 
Bovina (TPB)



O que é a TPB?

• Podendo ocorrer de forma isolada ou associada no hospedeiro, ou 
seja:

• A BABESIOSE: é causada por protozoários do gênero Babesia (espécies 
Babesia bovis e Babesia bigemina) 

• A ANAPLASMOSE: é causada por uma rickettsia do gênero Anaplasma
(espécie Anaplasma marginale).

• Ainda que Babesia e Anaplasma sejam parasitas da mesma célula sanguínea e, em 
inúmeras ocasiões, possam apresentar infecções concomitantes, com sintomatologia 
semelhante, sendo descritas simplesmente como Tristeza Parasitária (TPB)



B. bigemina
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Imagens microscópicas dos agentes causadores da TPB

Anaplasma marginale



• É importante lembrar que apesar de apresentarem sintomatologia 
semelhante são doenças distintas!!!!!

• A Babesiose e Anaplasmose não apresentam imunidade cruzada 
entre si, não dependem uma da outra e exigem manejos e 
tratamentos próprios para cada uma

Tristeza Parasitária Bovina (TPB)



Quem são os vetores?

BABESIOSE

É  transmitida aos bovinos única e 
exclusivamente pelo carrapato 
Boophilus microplus

ANAPLASMOSE

POSSUI VÁRIAS FORMAS DE TRANSMISSÃO!!

• É  transmitida aos bovinos pelo carrapato 
Boophilus microplus

• Mecanicamente: através da picada de  insetos 
hematófagos tais como: 

• 1)Tabanídeos (mutucas),

2) Mosca dos Chifres(Haematobia irritans)

3) Mosca dos Estábulos (Stomoxys calcitrans), 

• Via transplacentária, transfusões sanguíneas e 
fômites, tais como, agulhas hipodérmicas, 
luvas de palpação, tatuadeiras, etc... 
contaminadas com sangue.



Como se dá a transmissão da doença?

Bovino infectado , parasitado por carrapatos, 
estes ao se alimentarem do sangue do animal 
doente, contraem a doença e transmitem a 
outros animais através da saliva.

Bovino infectado, ao ser picado por moscas ou mutucas e
também ao receber vacinação, ou ser castrado sem
cuidados necessários(erros de manejo como não trocar
agulha a cada animal, não trocar a luva de palpação, não
realizar a troca da lâmina de bisturi , os quais entraram
em contato com o sangue do animal infectado
contaminando assim estes, sendo transformados em
potencias vetores para a transmissão da doença.

ANIMAL INFECTADO COM BABESIA OU ANAPLASMA

Animal saudável, ao ser picado 
por carrapato, ou moscas 
contaminadas, ou ao entrar em 
contato com fômites 
contaminados por sangue de 
animais doentes portadores de 
tristeza se infectam e  vão 
desenvolver a doença



Quais os sintomas dos animais contaminados?

• A infecção é causada pelo desenvolvimento e multiplicação de babesias e 
anaplasmas nas células sangüíneas (babesiose e/ou anaplasmose, 
respectivamente),  e tem como sinais clínicos gerais:

• Apatia

• Anorexia e prostração

• Febre alta ( acima de 40°C), 

• Anemia, 

• Parada ou redução da ruminação, 

• Desidratação e cansaço

• Sintomatologia nervosa



Quais os sinais clínicos específicos de cada afecção?
Além dos sintomas citados anteriormente estes também estão presentes:

BABESIOSE
• Hemoglobinúria (urina avermelhada ou marrom-

cor de café), é característica de babesiose por 
Babesia bigemina,

• Sintomatologia nervosa é característica de 
babesiose por Babesia bovis, o mais virulento dos 
três agentes, que pode se apresentar de maneira 
aguda, sem manifestação de sintomas, levando à 
morte súbita.

ANAPLASMOSE

• Icterícia (coloração amarelada 
de pele e mucosas-devido ao 
acúmulo de bilirubina),

Necropsia de um caso típico de anaplasmose bovina. (A) anemia com mucosa 
ictérica; (B) anemia profunda; (C) icterícia na carcaça; (D) hepatomegalia com 
bordas espessas; (E) congestão renal e gordura Perirrenal ictérica; (F) 
esplenomegalia. Fotos: Octaviano Pereira (2016).



Você sabia?

• Bovinos que sobrevivem à anaplasmose tornam-se portadores 
permanentemente infectados, caracterizando-se por repetidos 
ciclos de ricketsemia (multiplicação do agente no sangue) a 
cada cinco semanas. Estes indivíduos são responsáveis pela 
transmissão horizontal, vertical e iatrogênica aos novos 
ingressantes ao rebanho (Reinbold et al.,2010a), 
correspondendo ao reservatório de sangue contaminado para a 
infecção biológica, mecânica ou intrauterina.



Como diagnosticar a doença?

• Sinais clínicos gerais e específicos

• Presença de infestação intensa por carrapatos ou moscas

• Exames laboratoriais 

• Esfregaços de sangue periférico de borda de orelha ou ponta da 
cauda ( exame de microscopia para pesquisa do agente)

• ELISA e PCR



Tratamento?

• O tratamento previsto contra os agentes da TPB visa bloquear 
a expansão do agente no sangue do hospedeiro o mais rápido 
possível, seja a Babesia spp ou o Anaplasma spp.

• Medicamentos  específicos que combatam os agentes: 

1) Babesiose :Diamidina

2) Anaplasmose: Tetraciclinas.

• Em caso de dúvida do causador da doença utilizar:  Dipropionato de imidocarb, o qual 
possui ação nas duas doenças.

• Tratamento de suporte-soroterapia, protetor hepático e o cuidado de manter os animais 
o mais calmos possível, com água e comida à sua disposição.

• Transfusão sanguínea quando necessário

Atenção ao período de carência dos medicamentos utilizados no tratamento!



Prevenção?

• Controle do carrapato!!!!!! Para um controle eficaz faz-se necessário conhecer  o 
ciclo de desenvolvimento do carrapato!!!!

• Realizar rotação de piquetes e manejo dos mesmos

• Uso de homeopáticos,

• VACINAÇÃO DO REBANHO PARA TPB ( Avaliar- vacina viva atenuada )

• Quimioprofilaxia

• Emprego de programas de controle envolvendo banhos de imersão, 
aspersão ou Pour On com  produtos carrapaticidas.

• É importante ressaltar, no entanto, que, para que o programa de controle estratégico de carrapatos no rebanho 
leiteiro seja bem-sucedido, tem de ser utilizado o produto certo, na dose recomendada, com diluição bem feita e 
aplicação adequada.



Prevenção?

• Prevenir a Tristeza Parasitária Bovina passa por conhecer 
profundamente a doença, mas especialmente, na qualidade dos 
programas de controle de parasitos e prevenção da 
transmissão através de boas práticas de manejo na rotina da 
fazenda.

• Evitar o uso da mesma agulha para vários animais

• Realizar o controle dos demais vetores: mosca do chifre e 
estábulos



Você sabia?

• Um grande complicador no combate aos carrapatos é que não 
podemos eliminá-los do rebanho pois apesar de transmitir a 
tristeza parasitária são eles que mantém os níveis de 
anticorpos contra esta doença. Os carrapatos inoculam 
constantemente os agentes da tristeza parasitária nos bovinos 
e então estes estão sempre sendo estimulados a produzir 
anticorpos contra a tristeza parasitária. Por outro lado, é 
imperativo que nossa vigilância esteja sendo levada com 
seriedade pois qualquer descuido, a população de carrapatos 
pode aumentar de tal forma que pode levar alguns animais a 
morte.



Você sabia?

• Uma carga parasitária entre 20 e 30 carrapatos em um lado do corpo 
do animal é considerada adequada para que os bovinos desenvolvam 
proteção contra os agentes da tristeza parasitária. Deste modo, o 
carrapato, que antes era tido como um inimigo altamente prejudicial 
à pecuária, passa a atuar como um aliado, funcionando como um 
“vacinador natural” dos bovinos.



ATENÇÃO PRODUTOR:

• Existem muitas variáveis que interferem no processo de controle e 
profilaxia da Tristeza Parasitária Bovina, e estas determinam qual o 
procedimento e época apropriados para cada situação. Para esta 
determinação é importante e imprescindível a orientação de um 
médico veterinário, que é o profissional capacitado para a condução 
destes procedimentos. 



Obrigada pela sua atenção!!!!

Este documento foi desenvolvido com objetivo de auxiliar o produtor na prevenção da TPB e no 
tratamento da mesma!

Lembrando que os mesmos devem procurar um profissional capacitado para realizar o atendimento a 
propriedade!

Atentem ao período de carência dos produtos utilizados!

Zelamos pela saúde animal e humana!

Qualquer dúvida estamos a disposição!

Realização: 


