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Antônio Carini foi um médico italiano convidado a vir para o Brasil dirigir o 

Instituto Pasteur, que o fez no período de 1906 a 1914.  Antônio Carini forneceu inúmeras 

contribuições científicas, nas áreas de virologia, bacteriologia e parasitologia, humana e 

animal. Foi responsável pela descoberta de Pneumocystis carinii, descreveu vários 

endoparasitas de animais silvestres, trabalhou com hemoparasitas de bovinos e equinos e 

contribuiu de forma expressiva para a epidemiologia da raiva no Brasil. 

Apesar de não ter sido o responsável pela descoberta do agente causador do 

nambyuvú, que foi descrito por Bruno Rangel Pestana em 1910, Antônio Carini foi o primeiro 

a relatar a doença em cães em 1908, além de redescrever o agente em 1914 e no mesmo ano 

relatar o tratamento, mas sua principal contribuição no campo da rangeliose foi acreditar e 

defender a validade da espécie Rangelia vitalii.   

Antônio Carini, apesar de ter sido um pesquisador a frente de seu tempo, sofreu com 

algumas injustiças científicas. Uma destas, referente à ameba histolítica,  outra ao ser 

desacreditado quando afirmou que morcegos hematófagos poderiam transmitir o vírus da 

raiva e como se não bastasse, quando defendeu a validade da espécie R. vitalii, foi motivo de 

dúvida. Antônio Carini morreu sem que ninguém provasse que seus achados a respeito do 

agente R. vitalii estavam corretos. Foram necessários 100 anos e ferramentas moleculares 

para comprovar a veracidade do que este pesquisador afirmava em uma época de recursos tão 

escassos. Entretanto, Antônio Carini tinha tanta certeza de suas convicções que deixou escrito 

em CARINI (1948): 

―Se não me apressei em repetir as nossas experiências, deve-se também a minha 

convicção de que também em relação às pesquisas o tempo é gentleman, pois que, enquanto 

confirma as verdadeiras, faz esquecer os erros. Já em outra ocasião, havia observado a 

exatidão desta lei. Havia descrito um caso de fagedenismo cutâneo, causado por ameba 

histolítica e a observação havia sido acolhida com ceticismo..... ...Também nessa ocasião, 

não me apressei em defender meus achados. Poucos anos depois foram observados outros 

casos e hoje é admitido por todos os patologistas que a ameba histolítica pode localizar-se 

no tecido subcutâneo, causando lesões necróticas. 

Tinha, portanto, esperanças de que outros experimentadores, estudando casos de 

Nambyuvú do cão pudessem confirmar as nossas observações. Porém não tivemos nenhuma 

notícia de outras publicações sobre esse argumento‖  

Antônio Carini (1872 – 1950)  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pneumocystis
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RESUMO 

 

SOARES, J. F. História natural da rangeliose [Natural history of rangeliosis] 2014. 121 f. 

Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

 

O protozoário Rangelia vitalii, um piroplasma patogênico para cães, foi descrito no inicio do 

século XX, porém, apenas recentemente, a espécie foi validada por técnicas de biologia 

molecular. Observações epidemiológicas têm levado a suspeitar que os carrapatos 

Rhipicephalus sanguineus e Amblyomma aureolatum sejam potenciais vetores de R. vitalii, 

muito embora, nenhum estudo tenha, até o momento, comprovado o papel de algum carrapato 

como vetor de R. vitalii. Desta forma, o presente projeto objetiva: 1- Avaliar a transmissão 

transovariana de R. vitalii em carrapatos das espécies A. aureolatum, R. sanguineus, 

Amblyomma ovale, Amblyomma tigrinum e Amblyomma cajennense. 2- Avaliar a perpetuação 

transestadial de R. vitalii em todos os estágios biológicos das espécies citadas acima; 3- 

Avaliar a capacidade de larvas, ninfas e adultos de A. aureolatum e R. sanguineus em 

transmitirem o protozoário R. vitalii para cães, durante o parasitismo; 4- Avaliara a presença 

do agente em canídeos silvestres das espécies Cerdocyon thous e Lycalopex gymnocercus; 5- 

Avaliar a capacidade de uma fêmea gestante de Canis lupus familiaris em transmitirem de 

forma vertical o agente; 6- Conhecer as áreas de distribuição da R. vitalii a partir da pesquisa 

de casos suspeitos; 7- Avaliar as alterações clínicas e hematológicas dos cães infectados, via 

carrapato ou inoculação. Para tal, cães foram experimentalmente infectados com cepas 

patogênicas de R. vitalii oriundas do Rio Grande do Sul. Larvas, ninfas e adultos de R. 

sanguineus, A. aureolatum, A. ovale, A. tigrinum e A. cajennense foram levados a infestar 

esses cães infectados, e posteriormente, após ecdise ou postura de ovos em incubadora, os 

estágios biológicos subsequentes foram testados por PCR para presença de DNA de R. viatlii 

e levados a infestar cães não infectados, a fim de se verificar a transmissão de R. vitalii. Além 

disso, foi pesquisado a presença de R. vitalii em cães domésticos e canídeos silvestres das 

regiões Sul e Sudeste. Os resultados obtidos permitiram adquirir uma melhor compreensão da 

epidemiologia da rangeliose canina, pois além de comprovar a competência vetorial de A. 

aureolatum para R. vitalii (e a não competência para as demais espécies de carrapatos 

testadas), ampliou a distribuição geográfica deste agente nas regiões Sul e Sudeste. O estudo 

também possibilitou relatar uma infecção natural e persistente de um C. thous por R. vitalii. 

Diferentemente dos cães domésticos, que manifestam severas alterações clínicas e 

hematológicas decorrentes da infecção por R. vitalii, foi verificado um caso de infecção 
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assintomática em um C. thous, sugerindo um possível papel de reservatório do agente na 

natureza, uma vez que este canídeo silvestre é o principal hospedeiro silvestre para o 

carrapato A. aureolatum. A distribuição geográfica dos casos de rangeliose tanto em cães 

domésticos com em C. thous coincidem com a distribuição geográfica deste vetor. Portanto, 

esta espécie de carrapato, que já se mostrou capaz de veicular o agente em condições de 

laboratório, é provavelmente seu vetor em condições naturais.  

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Rangelia vitalii. Amblyumma aureolatu. Cerdocyon thou. Piropalsmose. 

Nambyuvú. 
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ABSTRACT 

 

SOARES, J. F. Natural history of rangeliosis [História natural da rangeliose] 2014. 121 f. 

Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

 

 

O protozoan  Rangelia vitalii, a pathogenic piroplasmid of dogs, was described in the 

beginning of the 20th century; however, only recently this piroplasm species was validated 

through molecular analysis. Epidemiological observations have implicated the ticks 

Rhipicephalus sanguineus and Amblyomma aureolatum as potential vectors of R. vitalii, 

although no tick species has been proved to be a competent vector. Therefore, the present 

study aimed: 1- to evaluate transovarial transmission of R. vitalii in the tick species A. 

aureolatum, R. sanguineus, Amblyomma ovale, Amblyomma tigrinum and Amblyomma 

cajennense. 2- to evaluate transstadial perpetuation of R. vitalii among the post embryonic 

stages of the tick species mentioned above; 3- to evaluate the competence of larvae, nymphs, 

and adults of A. aureolatum and R. sanguineus to transmit the protozoan R. vitalii to dogs 

during parasitism; 4- to evaluate natural infection by R. vitalii in the wild canids Cerdocyon 

thous and Lycalopex gymnocercus; 5- to evaluate vertical transmission of R. vitalii in a 

pregnant female of Canis lupus familiaris; 6- to expand the distribution area of R. vitalii by 

searching the agent in canine clinical cases; and, 7- to evaluate clinical and hematological 

alterations in dogs that were infected via tick parasitism or direct inoculation. In this regard, 

domestic dogs were experimentally infected with pathogenic strains of R. vitalii from the state 

of Rio Grande do Sul, southern Brazil. Larvae, nymphs, and adults of R. sanguineus, A. 

aureolatum, A. ovale, A. tigrinum and A. cajennense were allowed to feed on these infected 

dogs, and subsequently allowed to molt or egg laying within an incubator. Part of the molted 

ticks or hatched larvae was tested by PCR for the presence of R. vitalii DNA, and the other 

part was allowed to feed on susceptible dogs, in order to verify R. vitalii transmission through 

tick feeding. In addition, natural infection by R. vitalii was tested in domestic dogs and wild 

canids from Southern and Southeastern regions of Brazil. The results contributed to a better 

understand of the epidemiology of canine rangeliosis, as the vector competence of R. vitalii 

by A. aureolatum was demonstrated (at the same time, vector incompetence was shown for 

the other species tested), and the geographic distribution of R. vitalii was expanded in the 

Southern and Southeastern regions of Brazil. In addition, natural infection by R. vitalii was 

verified for the first time in wild canids (C. thous) from different areas. In contrast to 
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domestic dogs, which usually developed severe clinical rangeliosis with marked 

hematological alterations, an assymptomatic case was observed in a naturally infected C. 

thous, suggesting a possible reservoir role, since this wild canid is a natural host of A. 

aureolatum. The geographic distribution of the natural cases of rangeliosis, either on domestic 

dogs or C. thous coincides with the geographic distribution of A. aureolatum, which should be 

considered as the main vector of R. vitalii under natural conditions.   

 

 

 

 

Key-words:Rangelia vitalii. Amblyomma aureolatum. Cerdocyon thous. Piropalsmosis. 

Nambyuvú. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Infecções por hemoprotozoários são importantes causadores de enfermidades em cães 

e possuem alta casuística na clínica de pequenos animais. Três são as espécies de piroplasmas 

parasitas de cães detectados por PCR no Brasil: Babesia canis vogeli (PASSOS et al., 2005),  

Babesia gibsoni (TRAPP et al., 2006) e Rangelia vitalii (SOARES et al., 2011). 

O hemoprotozoário R. vitalii é o agente etiológico de uma enfermidade febril e 

hemorrágica grave para os cães, popularmente conhecida como Nambyuvú, palavra Guarany 

que significa ―orelha que sangra‖, sendo este um sinal clínico observado em casos naturais de 

infecção pelo parasita. O protozoário R. vitalii é caracterizado por infectar hemácias, 

leucócitos e células do endotélio vascular (PESTANA, 1910a; CARINI; MACIEL 1914a; 

SOARES et al., 2011). As formas parasitarias presentes na circulação podem variar de 

arredondas a ovais e piriformes. Quando coradas pelo Giemsa ou Rosenfeld, apresentam 

citoplasma azulado com redução na coloração central, já o núcleo, compacto, cora-se mais 

intensamente em tons violáceos. As inclusões encontradas no interior de eritrócitos e 

leucócitos medem em média de 2,0 a 3,5 µm de comprimento (PESTANA, 1910a; CARINI; 

MACIEL 1914a; SOARES et al., 2011) por 1,5 a 2,3 de largura (PESTANA, 1910a; 

SOARES et al., 2011). Já as formas extra-celulares do parasita são um pouco maiores (DA 

SILVA et al., 2011), porém são dificilmente encontradas. O comprimento médio do núcleo é 

de 1,06µm (SOARES et al., 2011). No endotélio vascular podem ser encontrados protozoários 

de formato redondo ou oval, em número variável, dispostos de forma única aos pares ou em 

agrupamentos de 18 a 25 µm contendo até 100 parasitas ocupando o citoplasma da célula 

hospedeira em sua quase totalidade (PESTANA, 1910a; CARINI;  MACIEL, 1914a). 

A posição taxonômica do hemoparasita R. vitalii ainda esta em estudo, entretanto é 

possível afirmar que este agente pertence ao filo Apicomplexa, à ordem Piroplasmorida 

(LORETTI;  BARROS, 2005) e está geneticamente relacionado aos hemoprotozoários da 

família Babesidae (SOARES et al., 2011). 
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1.1 HISTÓRICO 

 

 

No início do século XX Carini (1908) relatou no Estado de São Paulo, pela primeira 

vez, uma enfermidade hemorrágica e febril em cães, ainda com etiologia desconhecida. 

Posteriormente, Pestana (1910b) descreveu os sinais clínicos, a evolução da enfermidade e 

posteriormente o agente (PESTANA, 1910a), denominando-o Piroplasma vitalii. Em 1914 

Carini e Maciel (1914a) redescreveram este piroplasma nomeando-o Rangelia vitalii 

baseando-se em particularidades no ciclo de desenvolvimento, tais como a esquizogonia 

extra-eritrocitária e a capacidade de infectar leucócitos e células do endotélio vascular. 

Em 1926, Wenyon levantou a hipótese de que as formas esquizogônicas encontradas 

por Carini & Maciel
 
(1914a) tratavam-se na verdade de uma infecção por Toxoplasma gondii 

concomitante a uma parasitemia por Babesia canis. Em 1929, Doflein e Reichenow 

duvidaram que as formas teciduais e as eritrocitárias fossem pertencentes a mesma espécie de 

parasita e também mencionaram a probabilidade das formas eritrocitárias serem B. canis. Já 

em 1938, Moreira inoculou 91 cães e estudou a rangeliose nestes animais. Ao final do 

experimento afirmou não ser possível distinguir as formas eritrocitárias de R. vitalii de B. 

canis, nem ao menos as formas esquizogônicas da R. vitalii, quando encontradas, de 

taquizoítos ou bradizoítos de T. gondii. Assim, Moreira (1938) concluiu como provavelmente 

válida a hipótese de Wenyon (1926). Em 1939, Moreira relata que os casos de Nambyuvú são 

idênticos aos casos de piroplasmose canina (babesiose) relatados em outros países. O fato de 

Moreira (1938) não ter obsedado diferenças entre as formas parasitárias de R. vitalii e B. 

canis, bem como, o  autor ter visualizado em apenas um cão os estágios esquisogonicos 

teciduais,  pode estar relacionado à origem das amostras utilizadas por Moreira (1938) para 

dar início ao seu trabalho. Parte dos inóculos foram oriundos das cidades de Morro Agudo-

SP, Orlandia-SP e Cotia-SP, sedo que os dois primeiros munícipios estão localizados em 

áreas dominadas pelo bioma Cerrado, ou seja, regiões não condizentes com o que hoje se 

conhecesse da epidemiologia da R. vitalii, ficando apenas a região de Cotia-SP de acordo com 

a área de distribuição conhecida desta enfermidade até o momento. Carini (1948) escreveu um 

artigo defendendo a validade da espécie R. vitalii, mas este não surtiu efeito na comunidade 

científica da época.  Com isso, o protozoário R. vitalii praticamente desapareceu da literatura 

entre os anos de 1948 e 2003, salvo algumas raras citações. Em 2005, Loretti e Barros (2005) 

publicaram uma extensa revisão sobre R. vitalii, que sem dúvidas serviu de base técnica e 
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motivação para os diversos casos clínicos publicados nos anos subsequentes. Finalmente em 

2011, a validade da espécie R. vitalii foi confirmada num primeiro estudo de análises 

moleculares sobre o agente (SOARES et al., 2011). 

Segundo Loretti e Barros (2004a,b) a infecção por R. vitalii já foi confundida na 

clínica, em necropsias e na histopatologia com casos de: babesiose (PARAENSE; VIANNA 

1948), ehrlichiose (SILVA et al., 1985), hepatozoonose [mencionado por (Carini 1948)], 

leishmaniose visceral (calazar) (POCAI
 
 et al., 1998) e toxoplasmose (MOREIRA, 1938; 

PARAENSE; VIANNA, 1948). Todas essas questões polêmicas e os equívocos sucessivos 

criaram uma situação de total descrédito no meio científico em torno do tema R. vitalii 

(LORETTI; BARROS,
 
2004 a,b). 

Apesar de morfologicamente semelhante à espécie B. canis, quando encontrada em 

hemácias, a espécie R. vitalii é geneticamente distinta das principais babesias, que infectam 

cães. Soares et al. (2011), ao compararem a sequência gênica de um fragmento do gene 18S 

rRNA de R. vitalii com B. canis e B. gibsoni observaram uma similaridade de apenas 92% e 

94%, respectivamente; já quando a comparação foi realizada com um fragmento do gene 

hsp70, a similaridade foi ainda menor, de 82% para B. canis e de 86% para B. gibsoni. Além 

disso, apenas R. vitalii infecta leucócitos e células do endotélio vascular. 

 

 

1.2 DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA 

 

 

Pesquisas sobre prevalência desta enfermidade são escassas. Fischer et al. (2009) 

estudaram a ocorrência de R. vitalii, pela técnica de esfregaço sanguíneo, em cães errantes do 

munícipio de Pelotas-RS e encontraram 11,53% (9/78) de positividade. Lemos et al. (2012), 

ao pesquisarem piroplasmas em 103 cães atendidos em uma clínica veterinária do município 

de Teresópolis-RJ, encontraram seis (5,82%) positivos para R. vitalii na PCR, porém destes 

apenas três foram positivos no esfregaço sanguíneo. 

É provável que a enfermidade encontra-se bem distribuída nas regiões Sul e Sudeste, 

é possível que muitos casos sejam subdiagnosticados, ou erroneamente confundidos com B. 

canis. Trata-se de uma enfermidade que, ao longo dos anos, tem sido relatada principalmente 

no Brasil (CARINI, 1908; PESTANA 1910a; PESTANA 1910b; CARINI; MACIEL, 1914b; 

BRAGA, 1935; CARINI, 1948; REZENDE, 1976; KRAUSPENHAR et al., 2003; LORETTI 



23 

 

 

 

 

et al., 2003; SPAGNOL et al., 2003), em especial nos Estados do Rio de Janeiro ( 

PARAENSE; VIANA, 1948; REZENDE, 1976; LEMOS et al., 2012), São Paulo (CARINI, 

1908; PESTANA, 1910b; SALVAGNI et al., 2009), Paraná (SOUSA; LEITE, 2011) Santa 

Catariana (LUCIOLI et al., 2005) e Rio Grande do Sul (Mesorregião Centro Ocidental) 

(FIGHERA et al., 2010). Destacam-se as cidades de Teresópolis-RJ (LEMOS et al., 2012), 

São Paulo (PESTANA, 1910b); Morro Agudo-SP, Orlandia-SP, Cotia-SP (MOREIRA, 1938), 

São Bernardo-SP (CARIN; MACIEL, 1914b) Tijucas do Sul – PR (SOUSA; LEITE, 2011), 

Lages-SC (LUCIOLI et al., 2005), Porto Alegre-RS (Região Metropolitana) (SPAGNOL et 

al., 2003; LORETTI; BARROS, 2005; CORREA et al., 2012), Cruz Alta-RS (CAINO et al., 

2011), Alegrete-RS (FRANÇA et al., 2008); Pelotas-RS (FISCHER et al., 2009), Cachoeira 

do Sul-RS (SOARES et al., 2011) e região de Santa Maria-RS (CARGNELUTTI et al., 2005; 

FRANÇA et al., 2010; CRISTOFARI et al., 2011; PUNTEL et al., 2011; SOARES et al., 

2011), sendo que os achados de  Santa Maria-RS, Cachoeira do Sul-RS e Teresópolis-RJ 

foram confirmados por caracteres morfológicos e moleculares (SOARES et al., 2011; 

LEMOS et al., 2012). Além destes relatos a enfermidade foi descrita em Cuiabá – MT 

(MOURA et al., 2001), porém  a região não reúne condições climáticas favoráveis para o 

desenvolvimento do carrapato Amblyomma aureolatum, potencial vetor. Fora do Brasil a 

doença já foi relatada no Uruguai, mais especificamente no departamento de Artigas em 1976 

(SARASÚA; DONATI, 1976) e em Misiones, Argentina (sequencias depositadas: KF218605, 

KF218606). 

 

 

1.3 PATOGENIA E MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 

 

 

Atualmente, o nambyuvú, também conhecido como febre amarela dos cães (CARINI, 

1908) ou peste do sangue (PESTANA, 1910), é a principal causa de doença hemolítica em 

cães necropsiados na Mesorregião Centro Ocidental Rio-Grandense (FIGHERA et al., 2008). 

A enfermidade pode manifestar-se de três formas clínicas: forma aguda ou ictérica, 

subaguda ou hemorrágica e forma crônica, sendo esta última, leve ou benigna (PESTANA, 

1910b; CARINI; MACIEL, 1914a;
 
BRAGA, 1935) dependendo da idade e resposta imune do 

hospedeiro, semelhante ao que ocorre na babesiose. Assim, também é a fisiopatogenia da 

rangeliose, muito parecida com o que é evidenciado em infecções por B. canis vogeli, no que 
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diz respeito à fase eritrocitária da infecção por R. vitalii, porém com maior intensidade de 

sinais clínicos.  

A palavra de origem Guarany, nambyuvú, que designa a infecção por R. vitalii 

significa ―orelha que sangra‖, sendo este sinal clinico correlacionado com o intenso consumo 

de plaquetas, pois a espécie R. vitalii tem a capacidade parasitar o endotélio vascular lesando-

o. Porém, este sinal clinico não é patognomônico da infecção por R. vitalii. Outras 

enfermidades que levem à intensa redução na contagem de plaquetas podem gerá-lo. Em 

casos de inoculação experimental, os animais não manifestam este tipo de sangramento 

constante nas orelhas sendo, provavelmente, necessária a picada de insetos ou lesões locais 

para o desenvolvimento do Nambyuvú (MOREIRA, 1939). As lesões no endotélio vascular 

dos vasos que irrigam o sistema digestivo podem levar a alterações intestinais, bem como, a 

perda de sangue para o interior do lúmen intestinal, assim, animais infectados naturalmente ou 

experimentalmente apresentam uma diarreia sanguinolenta inicialmente alaranjada, que 

posteriormente torna-se escura, muitas vezes com a presença de estrias de sangue, a qual 

antigamente ficou conhecida como ―Nambyuvú das tripas‖ A doença também foi 

popularmente chamada de ―peste do sangue‖ ou ―febre amarela dos cães‖ devido à febre e a 

intensa icterícia que ocorre em alguns casos (PESTANA, 1910b; CARINI; MACIEL, 1914a). 

As demais alterações na homeostasia dos cães oriundas da anemia, plaquetopeia e demais 

alterações hematológicas são semelhantes às encontradas na babesiose. 

Dentre os principais sinais clínicos destacam-se a febre, apatia, anorexia, perda de 

peso, desidratação, dispinéia, esplenomegalia, hepatomegalia, linfadenomegalia, petéquias, 

equimose, icterícia, palidez das mucosas, diarreia sanguinolenta, além de sangramentos 

persistentes pelas narinas, boca, olhos, ânus e bordas das orelhas PESTANA, 1910b; 

CARINI; MACIEL, 1914a; LORETTI; BARROS,
 
2004 ab; FIGHERA et al., 2010). 

 

 

1.4 ALTERAÇÕES HEMATOLÓGICAS  

 

 

Dentre as alterações hematológicas mais evidentes estão a redução na: contagem de 

eritrócitos e plaquetas, hemoglobina e no hematócrito. São alterações semelhantes às 

encontradas em caso babesiose, porém as anemias tendem a ser mais profundas, assim como o 

consumo de plaquetas tende ser maior, podendo ocorrer a presença de macroplaquetas (PAIM 
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et al., 2012). As etiologias da plaquetopenia observada na rangeliole podem estar ligadas ao 

processo infamatório, mas principalmente ao consumo de plaquetas devido às lesões que o 

parasita provoca no endotélio vascular.  As anemias na rangeliose são geralmente 

regenerativas, podendo apresentar-se com macrocitositose e hipocromasia ou normociticas 

normocromicas (FIGHERA et al., 2010; FRANÇA et al., 2010; FRANÇA et al., 2013). As 

causas dessa redução na contagem de hemácias são semelhantes as da infecção por B. canis, 

ou seja, pela ação direta do parasita, processo inflamatório, sequestro esplênico, hemorragias 

ou de caráter imunomediado, nos animais que desenvolvem este tipo processo. Animais 

experimentalmente infectados apresentam aumento na contagem de megacariocitos e redução 

na agregação plaquetária entre os dia 10 e 20 P.I (PAIM et al., 2012). 

Há indícios de que a rangeliose possa causar uma anemia imunomediada devido à 

presença, em alguns caso, de esferócitos e eritrofagocitose (KRAUSPENHAR et al., 2003; 

LORETTI; BARROS, 2005; FIGHERA et al., 2010). Porém, ainda são necessários mais 

estudos para correlacionar a existência da anemia imunomeiada como o agente infeccioso da 

rangeliose, pois em alguns casos esta forma de anemia não é visualizada. 

 Quanto ao leucograma, este apresenta-se inconsistente em infecções por R. vitalii, 

assim como em outras piroplasmoses. Enquanto alguns animais apresentam uma redução na 

contagem de leucócitos como observaram França et al. (2013), outros manifestam leucocitose 

(FIGHERA et al., 2010), ou ainda podem não apresentar alterações na contagem total 

(FRANÇA et al., 2010), sendo a leucocitose mais comumente encontrada, principalmente em 

caso fatais (FIGHERA et al., 2010).  

 

 

1.5 ALTERAÇÕES BIOQUÍMICAS 

 

 

Costa et al. (2012) ao estudarem as alterações enzimáticas em cães infectados por R. 

vitalii, observaram uma aumento de aspartato aminotransferase no 20º dia P.I (pós-

inoculação) no grupo infectado em comparação ao grupo controle, porém sem exceder os 

limites de referência. Neste estudo ainda foram observados aumentos na concentração de 

creatina-quinase e aspartato aminotransferase, nos dias 10, 20 e 30 P.I (COSTA et al., 2012). 

Costa et al. 2012 não visualizaram alterações significantes nas concentrações de ureia, 

creatinina e gama-glutamiltransferase. 
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1.6 ACHADOS DE NECROPSIA 

 

 

Dentre os principais achados de necropsia estão mucosas claras, esplenomegalia, 

linfoadenomegalia, em casos mais graves pigmentação ictérica nas mucosas e em vários 

órgãos, além de redução na viscosidade do sangue (PESTANA 1910a; PESTANA 1910b; 

KRAUSPENHAR et al., 2003; FIGHERA, 2007; FIGHERA et al., 2010). Fighera et al. 

(2010), ao avaliarem 35 cães que vieram a óbito por rangeliose, observaram a presença de 

hemorragia em todos animais, em maior ou menor grau. Esta hemorragia foi visualizada com 

mais frequência nas vísceras, principalmente nos intestinos, pulmões e coração, e em menor 

frequência nas mucosas ou na pele (FIGHERA et al., 2010). No sistema hepático é possível 

observar alterações na coloração do fígado, além de acentuação do padrão lobular, bem como 

hepatomegalia e repleção da vesícula biliar. (PESTANA 1910a; PESTANA 1910b; 

FIGHERA et al., 2010). A medula óssea apresenta hiperplasia eritróide (FIGHERA et al., 

2010). No sistema renal é notória a impregnação por bilirrubina na superfície de corte dos rins 

e a urina torna-se mais escura (PESTANA 1910a; FIGHERA, 2007; FIGHERA et al.,2010). 

 

 

1.7 PIROPLASMAS EM CANÍDEOS 

 

 

Piroplasmas são relatados em canídeos silvestres naturalmente infectados desde o 

início do século XX, em diversas regiões do mundo: Canis adustus (NUTTALL, 1910), C. 

lupus (YAKIMOFF; SCHOKHOR, 1917), C. aureus (PATTON, 1910), Cuon alpinus = Cyon 

dukhunensis (PLIMMER, 1915), Nyctereutes procyonides (CHOBOTAR‘OV, 1938), Lycaon 

pictus (NEITZ, 1965) e Vulpes vulpes (MARONPOT; GUINDY, 1970). Entretanto, estudos 

com caracterização molecular são escassos e restritos à América do Norte, Europa, Ásia e 

África: V. vulpes do Canadá (BIRKENHEUER et al., 2010; CLANCEY et al., 2010), dos 

E.U.A (BIRKENHEUER et al., 2010), de Portugal (CARDOSO et al., 2013), da Espanha 

(CRIADO-FORNELIO et al., 2003; GIMENEZ et al., 2009), da Polônia (KARBOWIAK et 

al., 2010),  da Croácia (DEˇZDEK et al., 2010) e da Italia (ZANET et al., 2014); Urocyon 

cinereoargenteus dos E.U.A (BIRKENHEUER et al., 2010);  N. procyonoides da Coreia do 

Sul (HAN et al., 2010);  L. pictus da África do sul (MATJILA et al., 2008). No Brasil não há 
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estudos com caracterização molecular das espécies de piroplasmas encontradas. Os relatos 

restringem-se a achados em esfregaço sanguíneo nas espécies Chrysocyon brachyurus 

(SERRA-FREIRE et al., 1995; CANSI et al., 2012), Lycalopex vetulus (MARTINS et al., 

2006), Lycalopex gymnocercus (RUAS et al., 2003) e Cerdocyon thous (PARAENSE; 

VIANNA 1947; MASSARD et al., 1981). 

 

 

1.8 POSSÍVEIS RESERVATÓRIOS 

 

 

Canídeos silvestres são comumente parasitados pelo estágio adulto dos carrapatos A. 

aureolatum, Amblyomma ovale e Amblyomma tigrinum, além de imaturos de Amblyomma 

cajennense (GUGLIELMONE et al., 2003; LABRUNA et al., 2005). Dentre os hospedeiros 

para esses carrapatos, destacam-se os carnívoros das espécies C. thous e L. gymnocercus, os 

quais ocorrem em áreas endêmicas para R. vitalii. 

O canídeo C. thous, popularmente conhecido como Cachorro-do-Mato, Graxaim-do-

Mato, raposão e lobete (CHEIDA et al.,  2011), possui ampla distribuição geográfica. Pode 

ser encontrado do Uruguai e norte da Argentina até as terras baixas da Bolívia e Venezuela, 

ocorrendo também na Colômbia, Guianas e no Suriname (CHEIDA et al.,  2011). No Brasil é 

encontrado principalmente nos biomas Cerrado, Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica e Campos 

Sulinos (Pampa), utilizando bordas de matas, além de áreas alteradas pelo homem. Medem 

cerca de 1 m do focinho à cauda e podem pesar de 3,7 a 11,1 Kg. Possuem hábitos noturnos e 

crepusculares, de dieta onívora e generalista, sua alimentação varia sazonalmente. Seus 

principais alimentos são frutos, insetos, pequenos vertebrados e carcaças em putrefação, além 

de crustáceos e peixes (CHEIDA et al.,  2011). 

L. gymnocercus é um carnívoro de distribuição geográfica restrita, encontrado apenas 

no leste da Bolívia, oeste do Paraguai, leste da Argentina, Uruguai e região Sul do Brasil 

(CHEIDA et al.,  2011). Seu habitat característico é o bioma Campos Sulinos, podendo ser 

encontrado também no ecossistema Campos Gerais, pertencente ao bioma Mata Atlântica. Em 

algumas regiões ocorre em simpatria com C. thous. O comprimento total varia de 86,0 cm a 

106,0 cm, pesando de 3,0 a 8,0 Kg (CHEIDA et al.,  2011). Possui atividade crepuscular e 

noturna, dieta onívora baseada em pequenos vertebrados, insetos, cana-de-açúcar e frutos. 

Itens vegetais podem corresponder até um quarto da dieta (CHEIDA et al.,  2011). 
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A hipótese da existência de reservatórios silvestres de rangeliose é baseada em 

relatos, por esfregaço sanguíneo, de piroplasmas em canídeos das espécies graxaim-do-campo 

(L. gymnocercus) (RUAS et al., 200; RUAS., 2005) e cachorro-do-mato (C. thous) 

(PARAENSE; VIANA, 1948). Estas duas espécies são comumente utilizadas como 

hospedeiro para carrapatos do gênero Amblyomma, pesquisadas neste trabalho. Entretanto, 

nestes estudos não foi possível a realização de uma caracterização molecular dos piroplasmas 

encontrados, pesquisa esta, de suma importância devido a semelhanças morfológicas entre B. 

canis vogeli e R. vitalii, quando esta última encontra-se parasitando hemácias. Portanto, faz-se 

necessário o estudo da ocorrência da R. vitalii nestas espécies de carnívoros, para melhor 

conhecer a epidemiologia da enfermidade e o potencial destes animais como reservatórios. 

 

 

1.9 POSSÍVEIS VETORES  

 

 

A. aureolatum (=A. striatum), Rhipicephalus sanguineus, A. ovale, A. tigrinum e A. 

cajennense são as espécies de carrapatos que foram encontradas parasitando caninos 

acometidos pela infecção por R. vitalii (CARINI; MACIEL, 1914b; BRAGA, 1935; 

LORETTI et al., 2003; LORETTI; BARROS, 2004; SOARES et al., 2011). A. aureolatum é 

um carrapato trioxeno, conhecido popularmente como ―carrapato amarelo do cão‖. É um 

vetor importante de Rickettsia rickettsii, agente etiológico da febre maculosa brasileira, na 

região metropolitana de São Paulo (PINTER; LABRUNA, 2006). Costuma parasitar 

carnívoros domésticos e silvestres na fase adulta, além de aves e roedores selvagens nos 

estágios imaturos (BARROS-BATTESTI et al., 2006). É um dos carrapatos do gênero 

Amblyomma mais comuns em cães de áreas rurais no Brasil (GUIMARÃES et al., 2001; 

LABRUNA; PEREIRA 2001). Os principais hospedeiros silvestres de A. aureolatum adulto 

no Rio Grande do Sul são Graxaim-do-mato (C. thous), Graxaim-do-campo (L. gymnocercus) 

e a mão-pelada (Procyon cancrivorus) (LORETTI; BARROS, 2004). Neste Estado é 

encontrado principalmente em áreas rurais e periurbanas (RIBEIRO et. al., 1997; EVANS et 

al., 2000), inclusive em áreas rurais com histórico de rangeliose, confirmado por exames 

histopatológicos (LORETTI et al., 2003; SPAGNOL et al., 2003). Esta espécie de vetor foi 

encontrada parasitando os seguintes carnívoros silvestres: puma (Puma concolor), mão-pelada 

(P. cancrivorus), cachorro-do-mato (C. thous) e Lobo-guará (C. brachyurus), principalmente 
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nos biomas Mata Atlântica e Campos Sulinos (Pampa) (LABRUNA et al., 2005). Sua 

distribuição geográfica inclui Argentina, Brasil, Guiana Francesa, Paraguai, Suriname e 

Uruguai (BARROS-BATTESTI et al., 2006). 

A espécie R. sanguineus, popularmente chamada de ―carrapato-vermelho-do-cão‖, é 

um ixodídeo trioxeno, nidicola e muito adaptado ao ambiente urbano (LABRUNA; 

PEREIRA, 2001; BARROS-BATTESTI et al., 2006). Costuma parasitar, quase que 

exclusivamente cães em todos os seus estágios biológicos, porém pode ser encontrado em 

carnívoros silvestres mantidos em cativeiro, ou que habitam áreas frequentadas por cães 

(BARROS-BATTESTI et al., 2006).  Este carrapato está presente em todos os continentes do 

planeta (exceto Antártida). Embora ele tenha se originado na região Afro tropical, sua 

distribuição quase cosmopolita se deve às migrações humanas pelo mundo, levando consigo o 

cão doméstico (WALKER et al., 2000). Atualmente, R. sanguineus, juntamente com as 

pulgas, são considerados os principais ectoparasitas de cães em todo o Brasil (LABRUNA, 

2004). O carrapato R. sanguineus  é o principal vetor de  Ehrlichia canis, agente etiológico da 

erliquiose monocítica canina (DUMLER et al., 2001), de B. canis vogeli (REGENDANZ; 

MUNIZ, 1936) e também é um dos vetores suspeitos de B. gibsoni no Brasil (DANTAS-

TORRES, 2008). 

R. sanguineus e A. aureolatum ocasionalmente podem ser encontrados parasitando 

um mesmo animal (LABRUNA; PEREIRA, 2001). Na zona urbana, caninos usualmente são 

infestados por R. sanguineus. Em algumas ocasiões, R. sanguineus e A. aureolatum podem 

ocorrer simultaneamente em um mesmo cão na cidade, desde que este animal tenha acesso a 

áreas de mata, habitat de A. aureolatum (RIBEIRO et al., 1997; MORAES-FILHO et al. 

2009). Apesar de R. sanguineus ocorrer tipicamente em cães da zona urbana (REGENDANZ; 

MUNIZ, 1936), local onde a infecção por R. vitalii não pode ser observada, esse carrapato 

também pode ocorrer em cães da zona periurbana, em locais próximos a matas e morros 

(RIBEIRO et al., 1997), onde a doença tem sido diagnosticada com maior frequência 

(LORETTI et al., 2003; SPAGNOL et al., 2003). R. sanguineus é o carrapato usualmente 

observado na pelagem de cães afetados por R. vitalii que vêm da zona periurbana. Entretanto, 

a maioria dos casos de rangeliose são oriundos de áreas rurais, nas quais A. aureolatum é mais 

comumente encontrado parasitando cães, sendo este ixodídeo incriminado como principal 

vetor (CARINI; MACIEL, 1914b; BRAGA, 1935; LORETTI et al., 2003; SPAGNOL et al., 

2003). No Estado do Rio Grande do Sul, A. aureolatum tem sido encontrado naqueles casos 

de infecção por R. vitalii oriundos da zona rural ao passo que R. sanguineus tem sido 
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observado em casos de infecção por R. vitalii vindos da periferia da cidade (LORETTI et al., 

2003; SPAGNOL et al., 2003).  

O carrapato A. tigrinum, possui uma ampla distribuição geográfica em diferentes 

áreas da região Neotropical (GUGLIELMONE et al., 2000), sendo encontrado da Venezuela à 

Argentina (JONES et al., 1972). A. tigrinum é um ixodídeo trioxeno, com os estágios 

imaturos encontrados em roedores e aves silvestres. Já o estágio adulto é comumente 

encontrado em carnívoros silvestres., tais como puma (P. concolor), onça pintada (Panthera 

onca), cachorro-do-mato (C. thous), lobo-guará (C. brachyurus) e raposinha-do-campo (L. 

vetulus) (LABRUNA et al., 2005). No Rio Grande do Sul está espécie de ectoparasita também 

foi encontrada parasitando Graxaim-do-campo (L. gymnocercus) (RUAS et al., 2003). Este 

carrapato de canídeos silvestres adaptou-se muito bem aos cães domésticos (ARAGÃO, 1936) 

de tal forma que cães representam a maior parte dos registros de hospedeiros de A. tigrinum 

na Argentina (GUGLIELMONE et al., 1982) e  no estado do Rio Grande do Sul  (EVANS et 

al., 2000) . Os estágios adultos podem ser encontrados em cães ao longo de todo ano, porém 

com pico no período de verão (GUGLIELMONE et al., 2000). 

O ectoparasita A. ovale possui ampla distribuição geográfica, podendo ser 

encontrado do México à Argentina. Na América do Sul é relatado em todos os países, a 

exceção do Chile e Uruguai (GUGLIELMONE et al., 2003). O estágio adulto costuma 

parasitar carnívoros silvestres, tais como puma (P. concolor), onça pintada (P. onca), 

jaguatirica (Leopardus pardalis), gato-maracajá (Leopardus wiedii), lobo-guará (C. 

brachyurus), raposinha-do-campo (L. vetulus), cachorro-do-mato (C. thous), mão-pelada (P. 

cancrivorus), quati (Nasua nasua), furão (Galictis sp), lontra (Lontra longicaudis) e irara 

(Eira barbara) (LABRUNA et al., 2005). O estágio adulto deste ixodídeo adaptou-se muito 

bem ao parasitismo em cães domésticos (SZABÓ et al., 2012); além disso, é comumente 

relatado parasitando humanos  (LABRUNA et al., 2005b; GUGLIELMONE et al., 2006; 

SZABÓ et al., 2006). Já os estágios larval e ninfal estão associados a marsupiais, pequenos 

roedores e passeriformes (JONES et al., 1972; GUGLIELMONE et al., 2003; 

OGRZEWALSKA et al., 2009; SZABÓ et al. 2013). Este carrapato é incriminado como 

principal vetor da bactéria Rickettsia parkeri cepa Mata Atlântica, agente da febre maculosa 

em regiões de Mata Atlântica no Brasil (SABATINI et al., 2010; MEDEIROS et al., 2011; 

SZABÓ et al., 2013). Além disso, esta envolvido na transmissão do Hepatozoon canis para 

cães domésticos, pois este carrapato pode ser encontrado naturalmente (FORLANO et al., 

2007) e experimentalmente (RUBINI A. S, 2010) infectado por este agente. 
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O ixodídeio A. cajennense, popularmente conhecido com ―carrapato-estrela‖, é 

considerado o mais importante vetor da R. rickettsii, agente causador da febre maculosa 

brasileira, no América do Sul e no Brasil (MAGALHÃES, 1952; PAROLA et al., 2009). 

Neste país os estágios imaturos do carrapato parasitam uma série de mamíferos de médio a 

grande porte nos biomas cerrado e pantanal (ITO et al., 1998; CAMPOS-PEREIRA et al., 

2000; LABRUNA et al., 2005). Em áreas endêmicas para febre maculosa os principais 

hospedeiros responsáveis pela manutenção dos estágios imaturos e adultos de A. cajennense 

são as capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris) e os equinos, em especial nos estados de São 

Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo (HORTA et al., 2007; VIANNA et al., 2008; 

SPOLIDORIO et al., 2010). Em locais com alta densidade populacional, cães e humanos são 

comumente infestados, porém estes hospedeiros não são capazes de manter as populações de 

A. cajennense (VIEIRA et al., 2004). Os estágios adultos e imaturos podem ser encontrados 

parasitando uma série de carnívoros silvestres, principalmente nos biomas Cerrado e Pantanal 

(LABRUNA et al., 2005). Sua distribuição geográfica estende-se do Sul do México à 

Argentina (BARROS-BATTESTI et al., 2006).  

Diante desta variedade de carrapatos a parasitar canídeos no Brasil, faz-se necessário 

estudos para definir o real potencial vetorial destas espécies de ixodídeos no ciclo da R. vitalii, 

com o propósito de conhecer melhor a epidemiologia e assim desenvolver medidas 

preventivas para esta enfermidade tão severa para os cães. 
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2 OBJETIVOS 

 

O presente projeto possui os seguintes objetivos: 

1- Avaliar a transmissão transovariana de R. vitalii nas espécies de carrapatos A. 

aureolatum, R. sanguineus, A. ovale, A. tigrinum e A. cajennense. 

2- Avaliar a perpetuação transestadial de R. vitalii de larvas para ninfas nas espécies 

de carrapatos A. aureolatum, R. sanguineus, A. ovale, A. tigrinum e A. cajennense.  

3- Avaliar a perpetuação transestadial de R. vitalii de ninfas para adultos nas espécies 

de carrapatos A. aureolatum, R. sanguineus, A. ovale, A. tigrinum e A. cajennense. 

4- Avaliar a capacidade de larvas, ninfas e adultos de A. aureolatum e R. sanguineus 

em transmitirem o protozoário R. vitalii para cães, durante o parasitismo. 

5- Avaliara a presença de R. vitalii em canídeos silvestres das espécies Cerdocyon 

thous e Lycalopex gymnocercus. 

6- Avaliar a capacidade de uma fêmea gestante de Canis lupus familiaris transmitir de 

forma vertical o agente R. vitalii. 

7- Conhecer as áreas de distribuição de R. vitaii a partir da pesquisa de casos suspeitos 

de hemoparasitoses em cães domésticos. 

8- Avaliação clínica e hematológica dos cães domésticos infectados, via carrapato ou 

inoculação experimental. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1 CARRAPATOS 

 

 

Os carrapatos, identificados como R. sanguineus, A. aureolatum, A. ovale, A. 

tigrinum e A. cajennense conforme literatura vigente para a região Neotropical (BARROS-

BATTESTI et al., 2006), foram obtidos de diferentes regiões do país, (Tabela 1, Figura 1), e 

trazidos ao laboratório para formação de colônias a serem empregadas no presente estudo.  

 

 

Espécie Município Coordenadas Geográfica Hospedeiro ou local de 

coleta 

R. sanguineus 

(Genótipo RS)* 

Cachoeira do Sul-RS 30°00′45″S; 52°55′11″O Cão doméstico 

R. sanguineus 

(Genótipo SP)* 

Pirassununga-SP 22°44′S; 46°54′O Cão doméstico 

A. aureolatum Cachoeira do Sul-RS 29º53′54.1"S; 53º00′20.5"O Cão doméstico 

A. ovale Julio de Castilhos-RS 29°13′37″S; 53°40′57″O Cão 

A. tigrinum São Roque de Minas-MG 20°12'00"S; 46°34'22"O Chrysocyon brachyurus 

A. cajennense Pedereira-SP 22°44′S; 46°54′O Ambiente  

*segundo análises genéticas publicadas por Moraes-Filho et al. (2011) 

Figura 1- Mapa parcial do Brasil demonstrando a origem das colônias de carrapatos 

        

Fonte: (SOARES, J. F., 2014). 

Tabela 1- Dados referentes aos carrapatos utilizados para a formação das colônias de laboratório no 

presente estudo 
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Fêmeas ingurgitadas das espécies A. aureolatum, A. ovale e A. tigrinum, oriundas das 

localidades mencionadas na tabela 1 foram trazidas ao laboratório e acondicionadas para 

oviposição. As progênies destas fêmeas foram utilizadas para a formação das colônias usadas 

no estudo. Os exemplares das espécies: R. sanguineus e A. cajennense, usadas para dar início 

ao experimento, foram oriundos de colônias já estabelecidas em laboratório a duas gerações. 

No laboratório, as fases de vida livre das espécies R. sanguineus, A. tigrinum e A. cajennense 

foram mantidas em incubadora a 25
o
C e umidade relativa ao redor de 85%. Já os carrapatos A. 

aureolatum e A. ovale foram mantidos a 23ºC com umidade relativa ao redor de 95-100%. 

Desta forma, o presente trabalho foi realizado com carrapatos de primeira geração de 

laboratório nas espécies A. aureolatum, A. ovale, A. tigrinum e com a terceira geração para as 

espécies R. sanguineus e A. cajennense. Para dar início ao trabalho a ausência de DNA de R. 

vitalii foi confirmada pela PCR (técnicas descritas abaixo) em todas as colônias, através do 

processamento das fêmeas ingurgitadas no final das posturas, e em amostras de seus ovos.  

 

 

3.2 CÃES 

 

 

Foram utilizados 16 cães jovens (entre 8 e 13 meses de idade) da raça Beagle, de 

ambos os sexos, provenientes do canil experimental do Laboratório de Doenças Parasitárias 

da FMVZ/USP, localizado no campus da USP em Pirassununga- SP. Os cães eram livres de 

carrapatos e sem infecção por agentes infecciosos transmitidos por ixodídeos. Uma semana 

antes do início dos experimentos, a ausência de infecção por R. vitalii nos cães foi confirmada 

pela ausência de DNA de R. vitalii no sangue circulante, por meio da técnica de reação em 

cadeia pela polimerase (PCR) (técnicas descritas abaixo). Durante o experimento, todos os 

cães foram mantidos em baias para experimentação animal, junto ao anexo do Departamento 

de Patologia Animal da FMVZ/USP – Campus de São Paulo.  

 

 

 

 

 

 



35 

 

 

 

 

3.3 COBAIAS 

 

 

Foram utilizadas 10 cobaias (Cavia aperea porcellus) de ambos os sexos. Estes 

animais foram mantidos em caixas individuais, com água e comida a vontade. Esta parte do 

experimento foi realizada no infectório experimental do Lab. de Doenças Parasitárias da 

FMVZ/USP. Estes animais foram utilizados para a infestação dos estágios imaturos (larvas e 

ninfas) dos carrapatos. 

 

 

3.4 OBTENÇÃO DE CEPAS DE R. VITALII 

 

 

Até o presente momento a criopreservação de R. vitalii não foi possível. Para a 

manutenção dos inóculos, faz-se necessário o repasse de sangue infectado de cão para cão, ou 

a manutenção de vetores infectados. 

A infecção experimental dos cães por R. vitalii no presente estudo foi realizada com 

amostras de sangue total coletadas em tubo com EDTA [Ethylenediamine tetraacetic acid 

(ácido etilenodiamino tetra-acético)] e mantidas a fresco, oriundas de duas localidades do 

estado Rio Grande do Sul. A primeira amostra, denominada cepa Santa Maria (SM), foi 

oriunda de um caso clínico atendido no Hospital de Clínicas Veterinárias da Universidade 

Federal de Santa Maria (UFSM). O cão doador do inóculo inicial, macho SRD, com 2 anos, 

residia no município de Santa Maria-RS (53º46´02,01"O e 29º 51´02,48"S). Uma amostra de 

sangue deste cão, Naturalmente infectado pela cepa SM, foi inoculada por via endovenosa em 

um filhote macho de 2,5 meses, mestiço de Labrador Retriever. Deste filhote, foram colhidas 

amostras de sangue que foram gentilmente cedidas ao presente estudo pelas Prof
as

. Dr
as

. Sonia 

T. A. Lopes e Silvia G. Monteiro.  

A segunda amostra, denominada cepa Carazinho (CA) foi inicialmente coletada de um 

cachorro-do-mato (C. thous) naturalmente infectado no município de Carazinho-RS (52°47‘O 

e 28°17‘S), o qual foi encaminhado para atendimento médico veterinário pelo Corpo de 

Bombeiros ao Hospital de Clínicas Veterinárias da Universidade de Passo Fundo (UPF). Este 

animal apresentava uma lesão traumática no membro pélvico. Do canídeo silvestre foi 

coletado, além do sangue total, aspirado de medula óssea. Este inóculo (cepa CA) foi enviado 
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ao Laboratório de Doenças Parasitárias da FMVZ/USP pelo Dr. José Reck Junior e Bruno 

Dall‘Agnol.  

Amostras de sangue infectados pelas cepas SM e CA foram inoculadas, 

separadamente, em cães domésticos em São Paulo-SP, com intervalos inferiores a 20 horas 

entre a coleta no doador e a inoculação no cão saudável. Uma terceira cepa de R. vitalii, 

denomina cepa São Paulo (SP), foi utilizada para infectar um cão através de carrapatos A. 

aureolatum oriundos de uma colônia de laboratório naturalmente infectada. Informações 

referentes aos inóculo podem ser resumidas na tabela 2. 

 

 
Espécie 

doadora do 

inóculo 

Município 

de origem 

Coordenadas 

geográficas 

Nº de passagem 

prévia ao 

experimento 

Cepa Número dos cães que 

foram inoculados com a 

cepa durante o presente 

estudo 

Cão 

doméstico 

Santa 

Maria, RS 

53º46´02‖O;29º51´02‖S 1 SM 2, 3, 9 

Cerdocyon 

thous 

Carazinho, 

RS 

52°47‘O; 28°17‘S 0 CA 10, 13 

Amblyomma 

aureolatum 

Atibaia, SP  0 SP 16* 

*o cão 16 foi infectado através do parasitismo de carrapatos infectados. 

 

 

3.5 INOCULAÇÕES E INFESTAÇÕES EXPERIMENTAIS 

 

 

Para as infecções e infestações experimentais realizadas no presente estudo, os 16 cães 

Beagle foram numerados de 1 a 16.  

Quatro cães (Cães 2, 3, 9, 13) foram inoculados pela via intravenosa com amostra de 

10 ml de sangue canino infectado com R. vitalii. Os inóculos foram mantidos por repasse do 

cão 2 para o 3, e deste para o cão 9. Já o cão 13 foi inoculado com o mesmo volume de 

sangue, entretanto oriundo do cão 12, o qual adquiriu a infecção experimentalmente via 

carrapato vetor. O cão 10 foi inoculado com 10ml de sangue pela via intravenosa e 3 ml de 

aspirado medular pela via intraperitoneal de C. thous. O esquema de repasse desses inóculos é 

demonstrado na figura 2. 

 

 

 

 

Tabela 2- Dados referentes aos inóculos utilizados no experimento 
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Figura 2- Fluxograma de repasse dos inóculos de sangue infectado com Rangelia vitalii 

 

Fonte: (SOARES, J. F., 2014). 

 

 

Os animais foram acompanhados diariamente quanto à temperatura retal, coloração de 

mucosas e demais alterações clínicas como anorexia e letargia. Além das verificações 

clínicas, foram realizadas avaliações hematológicas. Três vezes por semana foi realizado a 

coleta de 3ml de sangue em tubo com EDTA, sendo uma alíquota encaminhada para 

realização de hemograma e outra alíquota para extração de DNA e PCR para detecção de 

DNA de R. vitalii (técnica descrita abaixo), que foi realizada no mesmo dia da coleta. Uma 

vez positivo na PCR, cada cão infectado foi submetido à infestação por carrapatos, a qual foi 

realizada dentro de câmaras de tecido de algodão coladas ao dorso tricotomizado do cão, 

conforme descrito anteriormente (PINTER et al., 2002). Paralelamente, o cão 1, não 

inoculado, foi infestado por carrapatos do mesmo lote da colônia, servindo-se de ―grupo 

controle‖ para o cão 2 e 3. Para fase de transmissão os cães foram apenas destinados à 

infestação, sem inoculações prévias.  Em resumo, cada cão teve seu dorso tricotomizado com 

tosquiadeira própria para pelagem canina. Na área tricotomizada, de uma a três câmaras de 

pano de algodão, com diâmetro de 10 cm, tiveram suas bordas coladas à pele canina (Figura 3 

A e B) com cola adesiva (Kamar heat detector adhesive, marca Kamar, Steamboat Springs, 

Colorado, USA) própria para pele animal. Da mesma forma relatada para os cães realizou-se 

o procedimento de colagem das câmaras nas cobaias (Figura 3 C), sendo que neste caso foi 

usado no máximo uma câmara por animal. As cobaias identificadas com os números 1, 5, 6, 

7, 8 e 9, após a infestação, foram submetidas a anestesia e a coleta de 1ml de sangue por 
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punção intracardíaca, o qual foi destinado a extração de DNA e PCR pelas mesmas técnicas 

(descritas abaixo) usadas nas amostras caninas. Os cães foram mantidos com colar elisabetano 

para impedir a retirada da câmara e escape dos carrapatos potencialmente infectados. Já as 

cobaias foram mantidas conforme descrito no item 3.3. 

 

Figura 3- Animais com câmaras de pano de algodão aderidas às costas 

 

Fonte: (SOARES, J. F., 2014). 

Legenda: A- Cão inoculado com R. vitalii e posteriormente infestado por carrapatos 

(experimento de aquisição). B-Cão infestado por carrapatos potencialmente infectados por R. vitalii 

(expermento de transmissão). C- Cobaia infestada por carrapatos para manutenção da colônia em 

laboratório.  

 

 

3.6 EXTRAÇÃO DE DNA 

 

 

As amostras de sangue total, bem como fragmentos de órgão tiveram o DNA extraído 

por meio de kit comercial (DNeasy Blood & Tissue Kit, QIAGEN
®

, USA), de acordo com as 

recomendações do fabricante. Já no caso dos carrapatos a extração foi realizada pelo 

protocolo com isotiocianato de guanidina, conforme previamente descrito (SANGIONI et al., 

2005). Parte das ninfas e adultos não alimentados, expostos a R. vitalii nos estágios anteriores 

foram destinadas a PCR, assim como fêmeas após o termino da oviposição.  Uma fração da 

postura era destinada a extração, enquanto a maior parte era mantida para o desenvolvimento 

e eclosão das larvas. Da mesma forma, parte das larvas F2 (de segunda geração de laboratório) 

eram utilizadas para PCR. Se positivo, as demais larvas eram usadas para novas infestações. 

As amostras de ovos, larvas e ninfas não alimentadas foram testadas em pools de 50, 20 e 5 

indivíduos, respectivamente. Uma vez positivos, ovos ou larvas F2 do mesmo lote eram 

testados individualmente num total de 10 exemplares para cada lote que originou um pool 
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positivo. Os estágios adulto não alimentado e fêmeas pós-postura foram sempre processados 

individualmente. 

 

 

3.7 DESENVOLVIMENTO DE PCR EM TEMPO REAL (TAQMAN-PCR) ESPECÍFICO 

PARA RANGELIA VITALII  

 

 

Uma sequência de 1056-pb do gene hsp70 (número do GenBank: JF279603), gerada 

para uma cepa de R. vitalii do Rio Grande do Sul no estudo de Soares et al. (2011), foi 

submetida ao programa Primer Express
®
 v.3.0 (Applied Biosystems) para o desenvolvimento 

de um par de primers e uma sonda FAM/MGB a serem utilizados num protocolo de taqman-

PCR. Várias opções de pares de primers com respectivas sondas internas foram indicadas pelo 

programa. Em paralelo, a sequência de 1056-pb do gene hsp70 de R. vitalii foi alinhada com 

sequências correspondentes de piroplasmas disponíveis no GenBank, com o auxílio do 

programa Clustal W (THOMPSON et al., 1994). Desta forma, cada uma das opções de 

primers e sonda indicados pelo programa Primer Express
®
 foi localizada visualmente no 

alinhamento. Para o presente protocolo de taqman-PCR, foram selecionados um par de 

primers e a uma sonda interna que corresponderam a uma região polimórfica do alinhamento, 

de forma a garantir um diagnóstico específico para R. vitalii. A seguir, os primers e a sonda 

escolhidos: senso Rv751-770 (5‘- GCG TAT CCC GAA GAT TCA AA- 3‘); antisenso 

Rv930-911 (5‘- AGT GAA AGC GGT GCA ACA TC- 3‘);  sonda [5‘- 6-FAM (CCT TAT 

CAA ATC ATT CTT C) MGB NFQ -3‘]. Este par de primers corresponde a amplificação de 

um framento de 179-pb do gene hsp70 de R. vitalii. 

De posse destes primers e sonda, foi utilizando o ―mix‖ de reagentes composto por: 

2,5 μL de tampão de PCR (10 x), 4 μL de mistura trifosfato desoxinucleotídeo (1,25 mM), 1,0 

μL MgCl2 (50 mM), 15pmol de cada primer, 0,15μL de polimerase Taq (5000 U / mL), 0,25 

μl de sonda, 2,5 μL de material extraído oriundo de sangue e água bidestilada para uma 

volume final de 25. As condições de amplificação (ciclos e temperaturas) foram adotadas de 

acordo com o padrão do equipamento Real Time 7500 (Applied Biosystems, Foster City, 

CA). Applied 7500, a saber: 50ºC por 2‘; 95 ºC por 5‘ (95 ºC por 15‖ ; 60 por 1‘ com 40 

repetições).  Com o intuito de averiguar a especificidade deste conjunto de primers e sonda, 

além do DNA extraído (item 3.6) de R. vitalii, foram testadas amostras de DNA de B. canis 
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vogeli, B. gibsoni, Babesia bovis, Babesia bigemina, Babesia cabali, Theileria equi, 

Cytauxzoon felis e Hepatozoon canis. Em cada ensaio de PCR, as amostras eram testadas em 

triplicatas, inclusive o controle negativo, composto por água no lugar do DNA teste. Uma vez 

que a reação apresentou resultado positivo apenas para R. vitalii, este protocolo passou a ser 

adotado no diagnóstico específico de R. vitalii ao longo deste estudo. 

 

 

3.8 HEMOGRAMAS 

 

 

As amostras de sangue foram colhidas por punção da veia cefálica, com agulha 

descartável 25x7, em tubos plásticos contendo EDTA  sódico  para a realização do 

hemograma. As amostras de sangue foram processadas imediatamente quando possível, ou 

mantidas sob refrigeração, por um período máximo de 24 horas. Os valores do hematócrito, 

hemoglobina, hemácias, leucócitos e plaquetas foram obtidos em analisador automático 

(BC2800 VET- Mindray, França). A contagem diferencial dos leucócitos foi realizada em 

esfregaços de sangue corados com corante de Rosenfeld (ROSENFELD, 1947) de acordo com 

a metodologia utilizada rotineiramente no Laboratório Clínico do Departamento de Clínica 

Medica/ HOVET da FMVZ-USP. Os parâmetro hematológicos reportados por Feldman et al. 

(2000) foram utilizados como valores de referência. 

 

 

3.9 AQUISIÇÃO E TRANSMISSÃO DE R. VITALII POR A. AUREOLATUM 

 

 

No momento em que cinco cães (2, 3, 8, 9 e 10) tiveram protozoaremia confirmada 

por PCR, estes foram infestados com carrapatos A. aureolatum não infectados (Figura 4) de 

acordo com a tabela 3 e figura 5. 
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Figura 4- Infestação de adultos e ninfas de Ambyomma aureolatum em um cão 

 

Fonte: (SOARES, J. F., 2014). 
 

 

Tabela 3- Número de larvas, ninfas e adultos não infectados de Amblyomma aureolatum levados a infestar 

cinco cães infectados (2, 3, 8, 9 e 10) com Rangelia vitalii (cepa SM ou CA)  

Estágio 

(geração) 

N
o
 de carrapatos expostos a cada cão infectado (cepa de R. vitalii) 

Cão 2 (SM) Cão 3 (SM) Cão 8 (SM) Cão 9 (SM) Cão 10 (CA) 

Larva F1 - - 10.000 10.000 - 

Ninfa F1 200 200 - 200 200 

Adulto F1 52 52 - - 60 

 

 

Conforme descrito no item 3.6 parte dos carrapatos recuperados, após a muda ou 

oviposição e eclosão das larvas, foi destinado à extração e PCR. As populações que 

apresentavam resultado positivo foram subsequentemente levadas a infestar novos cães para o 

desenvolvimento da fase de transmissão do agente de acordo com a tabela 4, ou ainda em 
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cobaias para manutenção das populações infectadas, como ilustra a figura 5. Cada estagio foi 

exposto uma única vez ao protozoário R. vitalii, senso sempre mantido em animais não 

infectado nos estágios ou gerações subsequentes. A fim minimizar a utilização de animais, 

cães que adquiriram a infecção por R. vitalii, na fase de transmissão foram utilizados, 

também, para a exposição de outros estágios ou espécies de carrapatos, durante a 

protozoaremia.  

 

 

Tabela 4 - Número de larvas e adultos de Amblyomma aureolatum levados a infestar cães não infectados (8, 

11, 12, 14 e 15) para verificação da transmissão de Rangelia vitalii 

Estágio 

(geração)* 

Cão usado na 

alimentação de 

aquisição(Cepa) 

Número de carrapatos infestados em cada cão 

Cão 8 Cão 11 Cão 12 Cão 14 Cão 15 

Adulto F1
 

2 e 3 (SM) 52 - - - - 

Adulto F1
 

9 (SM) - 60 - - - 

Adulto F1 10 (CA) - 80 - - - 

Larva F2
 

 10 (CA) - - 1.000 - - 

Adulto F2 10 (CA)*** - - - 40 - 

Adulto F2 10 (CA)** - - - - 52 

*cada grupo de carrapatos foi exposto a infecção por R. vitalii via alimentação num estágio ou geração 

anterior em cães experimentalmente infectados por R. vitalii.   

** a alimentação de aquisição foi no estágio de ninfa F1; o estágio de adulto F1 alimentou no cão 11, e as 

larvas e ninfas F2 alimentaram-se em cobaias.    

*** a alimentação de aquisição foi no estágio de adulto F1; os estágios de larvas e ninfas F2 alimentaram-se 

em cobaias.    

 

 



 

4
3
 

Figura 5- Fluxograma demostrando as infestações realizadas para aquisição e transmissão de Rangelia vitalii por Amblyomma aureolatum (cão 8 e cão 8‘são o 

mesmo indivíduo) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: (SOARES, J. F., 2014).
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3.10 EXPOSIÇÃO E TENTATIVA DE TRANSMISSÃO DE R. VITALII POR R. 

SANGUINEUS GENÓTIPO SÃO PAULO (SP). 

 

 

Dois cães inoculados com protozoáremia confirmada por PCR, conforme descrevem 

os item 3.5 e 3.7, foram infestados de acordo com a tabela 5 e figura 6. 

 

 

Tabela 5- Número de larvas, ninfas e adultos não infectados de Rhipicephalus sanguineus 

(genótipo SP) levados a infestar dois cães infectados (2 e 3) com Rangelia vitalii cepa SM 

Estágio (geração)* N
o
 de carrapatos expostos a cada cão infectado 

(cepa de R. vitalii) 

Cão 2 (SM) Cão 3 (SM) 

Larva F1 40 - 

Ninfa F1 200 200 

Adulto F1 52 52 

 

Parte dos carrapatos recuperados, após a muda ou oviposição e eclosão das larvas, foi 

destinado à PCR. Outra parte foi levada a infestar cães susceptíveis, a fim de se verificar a 

transmissão do agente pelos carrapatos previamente expostos a R. vitalii, conforme descrito 

na tabela 6 e figura 6. 

 

 
Tabela 6 - Número de larvas e adultos de Rhipicephalus sanguineus (genótipo SP) levados a infestar cães 

não infectados (4 e 6) para verificação da transmissão de Rangelia vitalii 

Estágio e 

geração dos 

carrapatos* 

Cão usado na 

alimentação de 

aquisição(Cepa) 

Número de carrapatos infestados em cada cão 

Cão 4 Cão 6 

Larva F2 2 e 3 (SM) 5.000 - 

Adulto F1 2 e 3 (SM) - 60 

*cada grupo de carrapatos foi exposto a infecção por R. vitalii via alimentação num estágio ou geração 

anterior em cães experimentalmente infectados por R. vitalii.   
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Figura 6- fluxograma demostrando as infestações realizadas para exposição e transmissão de Rangelia 

vitalii por Rhipicephalus sanguineus, genótipo São Paulo (cão 6 e cão 6‘são o mesmo indivíduo) 

 

 

Fonte: (SOARES, J. F., 2014) 

 

 

3.11 EXPOSIÇÃO E TENTATIVA DE TRANSMISSÃO DE R. VITALII POR R. 

SANGUINEUS GENÓTIPO RIO GRANDE DO SUL (RS) 

 

 

Dois cães inoculados com protozoáremia confirmada por PCR, conforme descrevem 

os item 3.5 e 3.7, foram infestados (Figura 7) de acordo com a tabela 7 e figura 8. 
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Figura 7- Cão infestado com larvas, ninfas e adultos de R. sanguineus 

 

Fonte: (SOARES, J. F., 2014). 

 

 

Tabela 7- Número de larvas, ninfas e adultos não infectados de Rhipicephalus sanguineus 

(genótipo RS) levados a infestar dois cães infectados (2 e 3) com Rangelia vitalii cepa SM 

Estágio (geração) N
o
 de carrapatos expostos a cada cão infectado 

(cepa de R. vitalii) 

Cão 2 (SM) Cão 3 (SM) 

Larva F1 5.000 5.000 

Ninfa F1 200 200 

Adulto F1 52 52 

 

Parte dos carrapatos recuperados, após a muda ou oviposição e eclosão das larvas, foi 

destinado à PCR e parte a uma nova infestação de acordo com a tabela 8 e figura 8. 
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Tabela 8 - Número de larvas, ninfas e adultos de Rhipicephalus sanguineus (genótipo RS) levados a infestar 

cães não infectados (4 e 6) para verificação da transmissão de Rangelia vitalii 

Estágio e 

geração dos 

carrapatos* 

Cão usado na 

alimentação de 

aquisição(Cepa) 

Número de carrapatos infestados em cada cão 

Cão 5 Cão 7 

Larva F2 2 e 3 (SM) 5.000 - 

Ninfa F1 2 e 3 (SM) 200 - 

Adulto F1 2 e 3 (SM) - 60 

*cada grupo de carrapatos foi exposto a infecção por R. vitalii via alimentação num estágio ou geração 

anterior em cães experimentalmente infectados por R. vitalii.   

 

 

Figura 8-fluxograma demostrando as infestações realizadas para exposição e transmissão de Rangelia 

vitalii por Rhipicephalus sanguineus, Rio Grande do Sul (cão 7 e cão 7‘ são o mesmo indivíduo) 

 

 

Fonte: (SOARES, J. F., 2014). 
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3.12 EXPOSIÇÃO DE CARRAPATOS DA ESPÉCIE A. OVALE A R. VITALII 

 

 

Quatro cães com protozoáremia confirmada por PCR, conforme descrevem os item 3.5 

e 3.7, foram infestados (Figura 9) de acordo com a tabela 9 e figura 10. 

 

Figura 9- Cão infestado com A. ovale 

 

Fonte: (SOARES, J. F., 2014). 

 

 
Tabela 9- Número de larvas, ninfas e adultos não infectados de Amblyomma ovale levados a infestar 

quatro cães infectados (8, 11, 12, 16) com Rangelia vitalii (cepa SM ou CA) 

Estágio 

(geração) 

N
o
 de carrapatos expostos a cada cão infectado (cepa de R. vitalii) 

Cão 8 (SM) Cão 11 (SM e CA) Cão 12 (CA) Cão 16 (SP) 

Larva F1 - 2000 - - 

Ninfa F1 200 - 50 - 

Adulto F1 13 - 8 44 
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Figura 10- Fluxograma demostrando as infestações realizadas para exposição do carrapato A. ovale a R. 

vitalii 

 

Fonte: (SOARES, J. F., 2014) 

 

 

3.13 EXPOSIÇÃO DE CARRAPATOS DA ESPÉCIE A. TIGRINUM A R. VITALII 

 

 

Dois cães com protozoáremia confirmada por PCR, conforme descrevem os item 3.5 e 

3.7, foram infestados (Figura 11) de acordo com a tabela 10 e figura 12. A progênie de uma 

postura PCR positiva foi mantida por alimentação em cobaias até o estágio adulto F2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte da 

infecção 
por R. 

vitalii 
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Figura 11- Cão infestado com ninfas e adultos de A. tigrinum 

 

Fonte: (SOARES, J. F., 2014) 

 

 

 

Tabela 10- Número de larvas, ninfas e adultos não infectados de Amblyomma tigrinum levados a 

infestar dois cães infectados (11 e 12) com Rangelia vitalii (cepa SM ou CA) 

Estágio 

(geração) 

N
o
 de carrapatos expostos a cada cão infectado (cepa de R. vitalii) 

Cão 11 (SM e CA) Cão 12 (CA) 

Larva F1 - 2000 

Ninfa F1 200 - 

Adulto F1 60 - 
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Figura 12- Fluxograma demostrando as infestações realizadas para exposição do carrapato A. tigrinum a R. 

vitalii 

 
Fonte: (SOARES, J. F., 2014). 

 

 

3.14 EXPOSIÇÃO DE CARRAPATOS DA ESPÉCIE A. CAJENNENSE A R. VITALII. 

 

 

Um cão inoculado com protozoáremia confirmada por PCR, conforme descreve o item 

3.5 foi infestado de acordo com a tabela 11 e figura 13. 

 

 

Tabela 11 - Número de larvas, ninfas e adultos não infectados de Amblyomma cajennense 

levados a infestar um cão infectado (13) com Rangelia vitalii (cepa CA) 

Estágio (geração)* N
o
 de carrapatos expostos ao cão infectado 

Larva F1 3.000 

Ninfa F1 200 

Adulto F1 28 
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Figura 13- Fluxograma demostrando as infestações realizadas para exposição do carrapato A. cajennense a 

R. vitalii 

 

Fonte: (SOARES, J. F., 2014) 

 

 

3.15 AVALIAÇÃO DO POTENCIAL VETORIAL DE UMA POPULAÇÃO DE A. 

AUREOLATUM NATURALMENTE INFECTADA 

 

 

O cão 16 foi infestado de acordo com o item 3.5, com 52 adultos (19 fêmeas e 33 

machos) de uma colônia de carrapatos da espécie A. aureolatum naturalmente infectada por R. 

vitalii, oriunda do município de Atibaia-SP. Esta colônia foi mantida em laboratório por 6 

gerações consecutivas (F1 a F6), utilizando-se coelhos e cobaias para alimentação de larvas, 

ninfas e adultos, exceto os adultos F1 e F3, que foram alimentados em cães não infectados, que 

não foram acompanhados clinicamente para verificação da transmissão. Ao final da 

alimentação 10 quenógenas e 10 posturas foram testadas por PCR. O cão 16 foi acompanhado 

clinicamente, como descrito para os demais cães no item 3.5. 
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3.16 ESTUDO DA TRANSMISSÃO TRANSPLACENTÁRIA  

 

 

O cão 8, fêmea de 13 meses de idade, foi acasalada no 134º dia pós-infestação com 

carrapatos infectados, demonstrando ser PCR positivo para R. vitalii até a data do 

acasalamento. No entanto, 14 dias após o acasalamento (148 pós-infestação), o sangue 

apresentou-se negativo à PCR, mantendo-se assim até 177º dia pós-infestação, quando voltou 

a ser positivo. No dia 191, o sangue voltou a ser negativo na PCR. A parição ocorreu 199 dias 

pós-infestação, gerando cinco filhotes (três fêmeas e dois machos), sendo que um foi 

natimorto e outros dois morreram ao longos de dois dias após o parto. Amostras de sangue 

foram coletadas de três filhotes no dia do nascimento e dos dois sobreviventes no 11º dia de 

vida para realização de PCR e hemograma. Os filhotes que vieram a óbito foram necropsiados 

e um fragmento do baço foi coletado e destinado a extração de DNA e PCR.  

 

 

3.17 PESQUISA DA DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DE R. VITALII A PARTIR DE 

CASOS SUSPEITOS DE HEMOPARASITOSES 

 

 

Amostras de sangue total coletadas de cães suspeitos de hemoparasitoses, de diversas 

localidades das regiões Sul e Sudeste do Brasil, foram enviadas ao Laboratório de Doenças 

Parasitárias da FMVZ/USP no período de novembro de 2011 a fevereiro de 2014, para 

pesquisa de DNA de R. vitalii a fim de que a distribuição geográfica desta enfermidade seja 

melhor elucidada.  

Foram incluídas neste estudo apenas as amostras que apresentaram resultado positivo. 

Os dados hematológicos e clínicos foram fornecidos pelos remetentes das amostras.  

 

 

3.18 PESQUISA DE R. VITALII EM CANÍDEOS SILVESTRES 

 

 

Amostras de sangue total de animais de cativeiro, além de fragmentos de órgãos de 

canídeos atropelados, ou que sofreram algum tipo de trauma foram enviados ao laboratório no 
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período de maio de 2012 a agosto de 2013. Foram obtidas amostras de 24 canídeos, sendo 11 

do Estado de São Paulo e 13 do Rio Grande do Sul; 20 correspondiam a C. thous e 4 a L. 

gymnocercus; 16 eram de animais de vida livre e 8 de cativeiro.  

Devido às semelhanças morfológicas entre estas duas espécies de canídeos as 

amostras tiveram a espécie confirmada por PCR e posterior sequenciamento utilizando os 

primers MTLPRO2 e CCR-DR1, os quais amplificam uma região de + 700-pb da Região 

Controle do genoma mitocondrial de carnívoros (TCHAICKA et al., 2007) ou os primers cyt 

b1 cyt b2 que amplificam uma região de + 359-pb do gene citocromo b (cyt b ) de mamíferos 

(STEUBER et al., 2005). Todas as amostras foram testadas por um protocolo de PCR 

convencional com os primers BAB143-167 e BAB694-667, que aplificam um fragmento de  

+ 550-bp do gene 18S rRNA de Piroplasmídeos conforme descrito por Soares et al. (2011). 

Todos os produtos de PCR no tamanho esperado, visualizados em gel de agarose a 1,5%, 

foram submetidos ao sequenciamento de DNA e as sequências obtidas submetidas à analise 

de BLAST (ALTSCHUL et al., 1990) para verificação de similaridade. As sequências parciais 

do gene 18S rRNA foram alinhadas com sequências correspondentes de outros 53 genótipos 

dos gêneros Babesia, Theileria, Cytauxzoon e Hepatozoon recuperadas do GenBank, 

utilizando Clustal / W v.1.8.1 (THOMPSON et al., 1994). Uma árvore filogenética de 

Máxima verossimilhança (Maximum-likelihood) foi desenvolvida usando como modelo de 

substituição GTR + G + I, utilizando-se o software Mega 5.2.2 (TAMURA et al., 2011), com 

100 repetições de bootstrap. O modelo de substituição foi selecionado utilizando software 

Mega 5.2.2 (TAMURA et al., 2011) de acordo com a menor pontuação do parâmetro BIC 

(Bayesian Information Criterion). A sequência de Hepatozoon canis foi utilizada como grupo 

externo (outgroup). 

O C. thous identificado sob o número ―1‖, além de fornecer o inóculo de R. vitalii 

descrito no item 3.5, também foi avaliado clinicamente por 80 dias. Foram realizadas coletas 

de sangue nos dias zero, 21, 69 e 80, após a admissão do animal, sendo que nos dias 0, 69 e 

80 o sangue foi destinado à PCR e no dia 21 destinado a avaliação hematológica. No 80º dia o 

animal veio a óbito por causas não esclarecidas, quando foram coletados fragmentos de 

tecidos (baço, medula óssea) e sangue, que foram submetidos a extração de DNA e PCR para 

R. vitalii. Parte dessas amostras de medula óssea e sangue deram origem à cepa CA de R. 

vitalii descrita no item 3.5, que fora utilizada para inoculação experimental do cão 10 (Figura 

5).  
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4 RESULTADOS 

 

 

4.1 AQUISIÇÃO E TRANSMISSÃO DE R. VITALII POR A. AUREOLATUM 

 

 

O número de carrapatos da espécie A. aureolatumm testados por PCR e a porcentagem 

de positivos são demostrados na tabela 12. 



 

 

 

5
6
 

 

Tabela 12- Número de carrapatos Amblyomma aureolatum que se mantiveram infectados por Rangelia vitalii por perpetuação transestadial e transmissão transovariana 

após exposição inicial por alimentação em cães experimentalmente infectados com R. vitalii 

 No carrapatos infectados/ No carrapatos testados (% infectados)  

Estágios 

subsequentes 
Geração 

Ninfas 

expostas à 

R. vitalii 

cepa SM 

no Cão 2  

Ninfas 

expostas à 

R. vitalii 

cepa SM 

no Cão 3 

Fêmeas 

expostas à 

R. vitalii 

cepa SM 

no Cão 2  

Fêmeas 

expostas à 

R. vitalii 

cepa SM 

no Cão 3 

Larvas 

expostas à 

R. vitalii 

cepa SM 

no Cão 8  

Larvas 

expostas à 

R. vitalii 

cepa SM 

no Cão 9  

Ninfas 

expostas à 

R. vitalii 

cepa SM 

no Cão 9  

Ninfas expostas à 

R. vitalii cepa CA 

no Cão 10  

Fêmeas expostas à 

R. vitalii cepa CA 

no Cão 10  

Ninfa F1 - - - - 0/46 (0.0) - - - - 

Ninfa (pools) F1 - - - - 0/3(0.0) 6/0(0.0) - - - 

Adulto  F1 3/22 (13.6) 2/28 (7.1) - - - - 0/30 (0.0) 4/20(20.0) - 

Quenóginas F1 3/18 (16.6) 0/10 (0.0) 1/10 (10.0) - - - - - 

Ovo (pools) F2 3/18 (16.6) 0/10 (0.0) 0/14 (0.0) - - 1/18 (5.5) 7/26 (26.9) 2/27(7.4) 

Ovo (individual) F2 ♀6: 5/10 (50.0) 

♀12: 10/10 (100) 

♀15: 5/10 (50.0) 

- - - - - - - 

Larva (pools) F2 - - - - - 1/18 (5.5) 7/26 (26.9) 2/27(7.4) 

Larva individual F2 ♀6: 4/14 (28.6) 

♀12: 8/14 (57.1)  

♀15: 1/10 (10.0) 

 

- - - - ♀10 0/10 

(0.0) 

♀7: 5/10(50.0) 

♀14: 5/10(50.0) 

♀17: 9/10(90.0) 

♀11: 8/10 (80.0) 

♀9 8/10 (80.0) 

♀20 0/10 (0.0) 

Ninfa F2 11/12 (91.6) - - - - 7/11 (63.6) 0/30(0.0) 21/50 (42.0) 

  

Adulto F2 - - - - - 14/34 

(41.2) 

34/37(91.9) 14/59 (23.7) 

Quenóginas F2 - - - - - - 16/19 (84.2) 1/16 (16.7) 

Ovo (pools) F3 - - - - - - 11/15 (73.3) 1/16 (16.7) 

Ovo (individual) F3 - - - - - - ♀8: 10/10 (100) 

♀13: 10/10 (100) 

♀18: 10/10(100) 

Larva (pools) F3 - - - - - - 8/10 (80.0) 1/14 (7.1%) 
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Na fase de aquisição, 7.1 a 13,6% das ninfas expostas à cepa SM realizaram 

perpetuação transestadial do agente para o estágio adulto, enquanto que esta taxa ficou em 

20% na população exposta à cepa CA. Não houve transmissão transovariana das fêmeas 

expostas à cepa SM. Já na cepa CA, duas fêmeas realizaram transmissão transovariana. Por 

outro lado, a transmissão transovariana de R. vitalii ocorreu em 5.5 a 16.6% das fêmeas 

expostas na fase de ninfa à cepa SM, e em 26.9% das fêmeas expostas à na fase de ninfa à 

cepa CA. As posturas que tiveram pools de ovos ou/e larvas positivos na PCR tiveram seus 

ovos ou/e larvas testados individualmente, a fim de se determinar a proporção ovos e larvas 

infectadas por postura. Esta proporção variou de 0 a 100% para a cepa SM e de 50 a 90% para 

cepa CA. Já a porcentagem de larvas F2 infectadas no grupo exposto na fase adulta (CA) 

variou de 0 a 80%. A tabela 12 ainda demonstra que os carrapatos se mantêm infectados até a 

próxima geração e que a F3
 

também apresentou-se infectada devido à transmissão 

transovariana. Além disso, todos os carrapatos expostos em estágios ou gerações anteriores, 

que tiveram a presença de R. vitalii confirmada pela PCR foram capazes de veicular o agente 

para os cães sadios identificados sob os números 8, 11, 12, 14, e 15 (Tabela 12 e Figura 5). 

 

 

4.2 EXPOSIÇÃO E TENTATIVA DE TRANSMISSÃO DE R. VITALII POR R. 

SANGUINEUS GENÓTIPO SÃO PAULO. 

 

 

O número de carrapatos da espécie R. sanguineus genótipo São Paulo testados por 

PCR e os resultados são demostrados na tabela 13. 

 

Tabela 13- Número de carrapatos Rhipcephalus sanguineus, genótipo São Paulo que foram expostos ao 

protozoário Rangelia vitalii e testados pela PCR 

  No carrapatos infectados/ No carrapatos testados (% infectados) 

Estágios 

subsequentes 
Geração 

larvas 

expostas à R. 

vitalii cepa 

SM no Cão 2  

Fêmeas expostas à 

R. vitalii cepa SM 

no Cão 2 

Fêmeas expostas 

à R. vitalii cepa 

SM no Cão 3 

Ninfas expostas à 

R. vitalii cepa SM 

no Cão 2 

Ninfas expostas 

à R. vitalii cepa 

SM no Cão 3 

Ninfa pool F1 0/3 (0.0) - - - - 

Adulto  F1 - - - 0/14 (0.0) 0/15 (0.0) 

Quenóginas F1 - 0/10 (0.0) 0/14 (0.0) 0/4 (0.0) 

Ovo (pool) F2 - 0/10 (0.0) 0/14 (0.0) - 

Larva (pool) F2 - 0/8(0.0) 0/10 (0.0) - 

Ninfa (pool) F2 - 0/2 (0.0) - 
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Não foram encontrados carrapatos positivos nesta população. Além disso, os cães 4 e 

6, infestados com R. sanguineus, não apresentaram protozoaremia (Figura 6).  

 

 

4.3 EXPOSIÇÃO E TENTATIVA DE TRANSMISSÃO DE R. VITALII POR R. 

SANGUINEUS GENÓTIPO RIO GRANDE DO SUL. 

 

 

O número de carrapatos da espécie R. sanguineus genótipo Rio Grande do Sul testados 

por PCR e os resultados são demostrados na tabela 14. 

 

Tabela 14- Número de carrapatos da espécie Rhipcephalus sanguineus genótipo Rio Grande do Sul que foram 

expostos ao protozoário Rangelia vitalii e testado pela PCR 

  No carrapatos infectados/ No carrapatos testados (% infectados) 

Estágios 

subsequentes 
Geração 

larvas 

expostas à 

R. vitalii 

cepa SM 

no Cão 2  

Fêmeas expostas 

à R. vitalii cepa 

SM no Cão 2 

Fêmeas 

expostas à R. 

vitalii cepa SM 

no Cão 3 

Ninfas expostas 

à R. vitalii cepa 

SM no Cão 2 

Ninfas expostas 

à R. vitalii cepa 

SM no Cão 3 

larvas 

expostas à 

R. vitalii 

cepa SM 

no Cão 3  

Ninfa (pool) F1 0/10 (0.0) - - - - 0/10(0.0) 

Adulto  F1 - - - 0/15 (0.0) 0/15 (0.0) - 

Quenóginas F1 - 0/12 (0.0) 0/13(0.0) 0/4 (0.0) - 

Ovo (pool) F2 - 0/12 (0.0) 0/13(0.0) - - 

Larva (pool) F2 - 0/8 (0.0) 0/8(0.0) - - 

Ninfa pool F2 - 0/2 (0.0) - - 

 

 

Não foram encontrados carrapatos positivos nesta população. Além disso, os cães 5 e 

7, infestados com R. sanguineus, não apresentaram protozoaremia (Figura 7).  

 

 

4.4 EXPOSIÇÃO DE CARRAPATOS DA ESPÉCIE A. OVALE A R. VITALII 

 

 

O número de carrapatos da espécie A. ovale testados por PCR e os resultados são 

demostrados na tabela 15. Não foram encontrados carrapatos positivos. 
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Tabela 15- Número de carrapatos da espécie Ammblyomma ovale, que foram expostos ao protozoário Rangelia 

vitalii e testado pela PCR 

  No carrapatos infectados/ No carrapatos testados (% infectados) 

Estágios 

subsequentes 
Geração 

larvas 

expostas à R. 

vitalii cepa 

SM e CA no 

Cão 11  

Ninfas expostas 

à R. vitalii cepa 

SM no Cão 8 

Fêmeas 

expostas à 

R. vitalii 

cepa SM no 

Cão 8 

Ninfas 

expostas à R. 

vitalii cepa 

CA no Cão 

12  

Fêmeas 

expostas à R. 

vitalii cepa 

CA no Cão 

12 

Fêmeas 

expostas à R. 

vitalii cepa SP 

no Cão 16 

Ninfa (pool) F1 0/5 (0.0) - - - - - 

Adulto  F1 - 0/33 (0.0) - 0/18 (0.0) - - 

Quenóginas F1 - - - - -  

Ovo (pool) F2 - - 0/5 (0.0) - 0/3 (0.0) 0/17 (0.0) 

Larva (pool) F2 - - - - - 0/16 (0.0) 

  

 

4.5 EXPOSIÇÃO DE CARRAPATOS DA ESPÉCIE A. TIGRINUM A R. VITALII 

 

 

O número de carrapatos da espécie A. tigrinum testados por PCR e os resultados são 

demostrados na tabela 16. 

 
Tabela 16- Número de carrapatos da espécie Amblyomma tigrinum que foram expostos ao protozoário 

Rangelia vitalii e testado pela PCR 

  N
o
 carrapatos infectados/ N

o
 carrapatos testados (% infectados) 

Estágios 

subsequentes 

Geração Larvas expostas à 

R. vitalii cepa  CA 

no Cão 12  

Ninfas expostas à 

R. vitalii cepa SM 

e CA no Cão 11 

Fêmeas expostas à R. 

vitalii cepa SM e CA 

no Cão 11 

Ninfa pool F1 0/10 (0.0) - - 

Adulto  F1 - 0/ 23 (0.0) - 

Larva (pool) F2 - - 1/27 (3.7) 

Larva individual F2 - - 0/10 (0.0) 

Ninfa (pool) F2 - - 0/11 (0.0) 

Adulto  F2 - - 0/6 (0.0) 

 

 

Apenas um pool de larvas apresentou resultado positivo, entretanto quando estas 

lavas foram testadas individualmente, bem como os estágios subsequentes a elas forma 

testados, este resultado não se manteve. 

 

 

 

 

 



60 

 

 

 

 

4.6 EXPOSIÇÃO DE CARRAPATOS DA ESPÉCIE A. CAJENNENSE A R. VITALII 

 

 

O número de carrapatos da espécie A. cajennense testados por PCR e os resultados são 

demostrados na tabela 17. Não foram encontrados carrapatos positivos. 

 

 

Tabela 17- Número de carrapatos da espécie Amblyomma. cajennense  que foram expostos ao protozoário 

Rangelia vitalii e testado pela PCR 

  N
o
 carrapatos infectados/ N

o
 carrapatos testados (% infectados) 

Estágios 

subsequentes 

Geração Larvas expostas à R. 

vitalii cepa  CA no 

Cão 13  

Ninfas expostas à 

R. vitalii cepa CA 

no Cão 13 

Fêmeas expostas à 

R. vitalii cepa  CA 

no Cão 13 

Ninfa pool F1 0/10 (0.0) - - 

Adulto  F1 - 0/20 (0.0) - 

Ovo (pool) F2 - - 0/10 (0.0) 

Larva (pool) F2 - - 0/10 (0.0) 

 

 

4.7 PROTOZOAREMIA, ALTERAÇÕES CLÍNICAS E HEMATOLÓGICAS NOS CÃES 

 

 

Todos os cães inoculados apresentaram PCR do sangue positivo entre o 3º e o 4º dia 

P.I. Já os cães infestados com carrapatos A. aureolatum infectados tiveram protozoaremia 

detectável à PCR entre os dias 10 e 14 pós-infestação. Durante o exame diferencial de 

leucócitos foi possível observar parasitemia (Figura 14) na maioria dos cães, conforme 

demostra da tabela 18. 
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Tabela 18- Dias para presença de DNA de Rangelia vitalii no sangue dos cães e para 

presença de R. vitalii em hemácias no diferencial de leucócitos. 

Cão 

Nº 

Tipo de 

infecção 

Dias p/ PCR + do 

sangue 

Dias para Protozoaremia no 

diferencial de leucócitos. 

2 Inoculado  4 5 

3 Inoculado 3 6 

8 Infestado 12 19 

9 Inoculado 3 6 

10 Inoculado 4 6 

11 Infestado 12 - 

12 Infestado 12 16 

13 Inoculado 3 - 

14 Infestado 14 18 

15 Infestado 10 13 

16 Infestado 12 17 
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Figura 14- Eritrócitos parasitados por Rangelia vitalii observados durante o diferencial 

de leucócitos. 

 
Fonte: (SOARES, J. F., 2014) 

 

 

O cães 1 ( utilizado como controle) e 4, 5, 6 e 7 (infestados com R. sanguineus) não 

apresentaram aumento da temperatura corporal ou quaisquer alterações clínicas e 

hematológicas. Todos os cães inoculados apresentaram aumento de temperatura entre os dias 

3 e 16; já nos infestados com A. aureolatum infectado apresentaram aumento de temperatura 

entre os dias 14 e 19 pós-infestação. Os animais inoculados apresentarem redução abrupta do 

contagem de plaqueta entre os dias 5 e 6 P.I. , enquanto os infestados com A. aureolatum 

infectado apresentaram plaquetopenia entre os dias 13 e 19. P.If. As menores concentrações 

de hemoglobina e porcentagens de hematócrito foram visualizadas entre os dias 18 e 27 
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P.I.nos cães inoculados e 27 e 33 P.If. nos infestados com A. aureolatum infectado. O VCM 

(Volume corpuscular médio), o CHCM (Concentração de hemoglobina corpuscular média) e 

HCM (Hemoglobina corpuscular média) não apresentaram alterações significantes.  

 O leucograma apresentou perfis variáveis, mas com uma redução na contagem total 

na fase inicial da infecção e uma elevação concomitante ao desenvolvimento da anemia. As 

alterações hematológicas dos cães podem ser observadas de acordo com a tabela 19. 

 

 
Tabela 19- Número do cão em função do número 

da figura que demonstra as alterações 

hematológicas 

Número do Cão  Número da figura 

2 15 

3 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 
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Figura 15- Parâmetros hematológicos e variação de temperatura corporal do Cão 2 inoculado com Rangelia vitalii (cepa 

SM). A abscissa indica dias após a inoculação 
Fonte: (SOARES, J. F., 2014) 
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Figura 16- Parâmetros hematológicos e variação de temperatura corporal do Cão 3 inoculado com Rangelia vitalii (cepa SM). 

A abscissa indica dias após a inoculação 
Fonte: (SOARES, J. F., 2014) 
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Figura 17- Parâmetros hematológicos e variação de temperatura corporal do Cão 8 infectado com Rangelia vitalii (cepa 

SM) via adulto de Amblyomma aureolatum. A abscissa indica dias após a infestação 
Fonte: (SOARES, J. F., 2014)
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Figura 18- Parâmetros hematológicos e variação de temperatura corporal do Cão 9 inoculado com Rangelia vitalii (cepa 

SM). A abscissa indica dias após a inoculação 

Fonte: (SOARES, J. F., 2014) 
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Figura 19- Parâmetros hematológicos e variação de temperatura corporal do Cão 10 inoculado com Rangelia vitalii (cepa 

CA). A abscissa indica dias após a inoculação 
Fonte: (SOARES, J. F., 2014) 
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Figura 20- Parâmetros hematológicos e variação de temperatura corporal do Cão 11 infectado com Rangelia vitalii 

(cepas SM e CA) via adulto de Amblyomma aureolatum. A abscissa indica dias após a infestação 
Fonte: (SOARES, J. F., 2014) 
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Figura 21- Parâmetros hematológicos e variação de temperatura corporal do Cão 12 infectado com Rangelia vitalii 

(cepa CA) via larva de Amblyomma aureolatum. A abscissa indica dias após a infestação 
Fonte: (SOARES, J. F., 2014) 
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Figura 22-Parâmetros hematológicos e variação de temperatura corporal do Cão 13 inoculado com Rangelia vitalii 

(cepa CA). A abscissa indica dias após a infestação 
Fonte: (SOARES, J. F., 2014) 
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Figura 23- Parâmetros hematológicos e variação de temperatura corporal do Cão 14 infectado com Rangelia vitalii 

(cepa CA) via adulto de Amblyomma aureolatum. A abscissa indica dias após a infestação 
Fonte: (SOARES, J. F., 2014) 
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Figura 24- Parâmetros hematológicos e variação de temperatura corporal do Cão 15. Infectado com Rangelia 

vitalii (cepa CA) via adulto de Amblyomma aureolatum. A abscissa indica dias após a infestação 
Fonte: (SOARES, J. F., 2014) 
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Figura 25- Parâmetros hematológicos e variação de temperatura corporal do Cão 16 infectado com Rangelia 

vitalii (cepa SP) via adulto de Amblyomma aureolatum naturalmente infectado. A abscissa indica dias após a 

infestação, sendo que no dia 28 o animal foi tratado com protozoaricida 
Fonte: (SOARES, J. F., 2014) 

 

 

Dentre os sinais clínicos foi possível observar anorexia, apatia, perda de condição 

corporal, polidez de mucosas (em menor ou maior grau) (Figura 26), vômito, desidratação e 

diarreia (com ou sem sangue) em todos os animais infectados. Estes sinais clínicos iniciavam 

imediatamente após o pico de temperatura. Seis cães, um inoculado e 5 pertencentes ao grupo 

dos infestados, apresentaram hemorragias cutâneas na forma de petequias ou sufusões (Figura 

27).  Nos animais infectados via carrapato foi possível observar urina de coloração escura (5 
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animais) e edema nas orelhas em 4 cães. Um animal (16) apresentou pigmentação ictérica da 

mucosa oral. Os animais infestados apresentaram pigmentação ictérica do soro utilizado em 

avaliação bioquímica (dados não mostrados), a qual foi usada para orientar a terapêutica 

empregada e descrita abaixo. Estas medidas foram necessárias devido à intensidade dos sinais 

clínicos nos animais que adquiriram o agente via vetor.  

Todos os cães, aos primeiros sinais de hiporexia, sofreram alterações na alimentação, 

que foi substituída por ração úmida e posteriormente por papa de desmame. Os animais 

receberam suplementação vitamínica e de aminoácidos diariamente enquanto enfermos, bem 

como Cloridrato de Ondansetrona (Vonau
®

) 4mg duas vezes ao dia V.O. (via oral), Cloridrato 

de Metoclopramida 5mg S.C. (subcutâneo) duas vezes ao dia, e 1g de Sucralfato duas vezes 

ao dia V.O. (Sucrafilm
®

). Em alguns cães foi realizada fluidoterapia, sendo que o cão 12 

recebeu transfusão sanguínea. Os cães 12 e 16 receberam terapia protozoaricída (dipropionato 

de Imidocarb, 5mg/Kg; Imizol
®
) nos dias 27 e 28 P.If., respectivamente.  Apesar de apenas 

dois terem recebido tratamento protozoáricida, isto não implica que esta terapia não fora 

necessária aos demais cães infectados, que também apresentaram alterações clínicas 

marcantes. Entretanto, para que os cães pudessem ser mantidos em estados de portadores do 

agente e acompanhados por mais tempo, intensas terapias de suporte foram empregadas para 

auxiliar os cães no combate à doença. 
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Figura 26- Cães apresentando palidez de mucosa em maior ou menor grau 

 

Legenda: Os números no canto superior esquerdo indicam o número do cão.  

Fonte: (SOARES, J. F., 2014) 
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Figura 27- Cães apresentando hemorragias cutâneas 

 

Legenda: (A) região escapular; (B) região inguinal; (C) membro anterior direito.  
Fonte: (SOARES, J. F., 2014) 

 

 

4.8 PCR DO SANGUE DAS COBAIAS  

 

 

Todas as amostras de sangue de cobaias infestadas com carrapatos infectados por R. 

vitalii se mostraram negativas na PCR. As amostras testadas corresponderam ao 21º dia P.If 

nas cobaias 1, 5, 6 e 8; 15º dia P.If. nas cobaias 7 e 9; e 11º dia P.If na cobaia 1. 

 

 

4.9 AVALIAÇÃO DO POTENCIAL VETORIAL DE UMA POPULAÇÃO DE A. 

AUREOLATUM NATURALMENTE INFECTADA 

 

 

O cão 16 apresentou PCR do sangue positivo 12º P.If. e protozoários parasitando 

eritrócitos no 17º P.If. (tabela 18), além de plaquetopenia no dia 17 e anemia no 33º dia P.If, 

de acordo com a figura 25. Os sinais clínicos do cão 16 são descritos juntamente com os 

demais cães no item 4.7. Das 10 quenógenas testadas 3 (30%) foram positivas e 6 (60%) dos 

10 pools de ovos apresentaram-se positivos à PCR. Estes achados confirmam que além da 

colônia artificialmente infectada descrita anteriormente, uma colônia naturalmente infectada 

também foi capaz de veicular R. vitalii.  
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4.10 ESTUDO DA TRANSMISSÃO TRANSPLACENTÁRIA  

 

 

Todas as amostras de sangue dos filhotes, testadas no dia do nascimento e após 11 

dias, apresentaram-se negativas para R. vitalii. Os hemogramas de todas as coletas não 

apresentaram alterações. Além disso, o resultado da necropsia dos três filhotes que vieram a 

óbito apresentou como provável causa mortis, lesões traumáticas causadas pela mãe em dois 

filhotes e complicações decorrentes de uma fenda palatina em um terceiro filhote. Além disso, 

o PCR do baço dos três filhotes foi negativo à PCR, bem como o sangue da mãe no dia do 

parto. 

 

 

4.11 PESQUISA DA DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DE R. VITALII  A PARTIR DE 

CASOS  SUSPEITOS DE HEMOPARASITOSES. 

 

 

Das amostras enviadas ao laboratório foram obtidos resultados positivos em um total 

de 35, oriundas de diferentes municípios conforme demonstra a tabela 20 e a figura 28. Não 

foi encontrado um padrão racial dos cães, já que 45,2% eram SRD (sem raça definida). A 

maioria dos cães não eram de áreas urbanas, 42,3% eram provenientes de áreas rurais ou 

frequentemente frequentavam locais com este perfil e outros 34,6% residiam em áreas peri 

urbanas.  
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Tabela 20- Número de amostras positivas por munícipio e altitude das localidades 

Municípios Número de amostras positivas 

à PCR 

Altitude em metros # 

Sapucaí-Mirim-MG 1 1.442 

Camanducaia – MG 1 1.101 

Mairiporã-SP 4 787 

Embu-Guaçú-SP 1 793 

São Paulo-SP 1 798 

Embu das Artes-SP 1 781 

Pedro de Toledo-SP* 1 80 

Juquitiba-SP 1 738 

Itapecerica da Serra-SP 1 825 

Xanxerê-SC 1 791 

Bento Gonçalves-RS 1 630 

Alvorada-RS 1 31 

Viamão-RS 4 60 

Porto Alegre-RS 4 17 

Alegrete-RS 1 123 

Itaara-RS 1 411 

São Sepé-RS 1 87 

Tupanciretã-RS 1 437 

Santa Maria-RS 2 132 

Candelária-RS 2 55 

Cachoeira do Sul-RS 4 26 
 *Local provável de infecção; porém o animal havia viajado para Mairinque-SP  

 # Altitudes consultadas no programa Google Earth. 
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Figura 28- Mapa parcial do Brasil, demonstrando os relatos de rangeliose baseados em morfologia, 

contidos na literatura, assim como os relatos pela PCR deste estudo e de trabalhos anteriores 

 
Fonte: (SOARES, J. F., 2014). 

 

 

Esta é a primeira vez que R. vitalii é detectada por diagnóstico molecular nos estados 

de Minas Gerais, São Paulo e Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, é a primeira vez que o 

agente é detectado nas mesorregiões Noroeste, Metropolitana, Centro Oriental e Sudoeste. 

Dentre os principais sinais clínicos observados nestes animais destacam-se: apatia e 

anorexia (100% dos animais), desidratação (50,0%), febre (76,7%), palidez das mucosas 

(86,7%), sangramentos (35,7%), petequias (18,5), esplenomegalia (63,6%) linfadenomegalia 

(30,4%), icterícia (51,7%) (Figura 29) e diarreia (55,1%), além de uma taxa de letalidade de 

33,3%. Já as alterações hematológicas mais frequentes foram redução nas contagens de 

eritrócitos (83,3% dos animais), hemoglobina (90,0 %) e hematócrito (93,5%), além da 

plaquetopenia que esteve presente em 100% dos casos. Quanto ao tipo de anemia, 50% 

apresentaram aumento de VCM, 3,6% redução do mesmo e 53,6% redução no CHCM. O 

leucograma apresentou perfis variáveis: 58,1% dos animais apresentaram leucocitose, 6,4% 

leucopenia e 35,5% estavam normais. Dos 35 animais positivos na PCR, apenas 67,0% das 
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amostras apresentaram esfregaço sanguine positivo para estruturas compatíveis com R. vitalii. 

Ainda foi relatado histórico de ixodidiose em 85,2% dos pacientes. 

 

 

Figura 29 Cão naturalmente infectado apresentando icterícia 

 

Fonte: foto gentilmente cedida pelo Médico Veterinário Edson Luiz Salomão 

 

 

4.12 PESQUISA DE R. VITALII EM CANÍDEOS SILVESTRES 

 

 

O número de animais positivos, bem como os órgãos pesquisados que apresentaram 

resultado positivo e informações relevantes às localidades estão descritos na tabela 21 e 

indicados na figura 29. 
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Tabela 21 - Canídeos silvestres (Cerdocyon thous e Lycalopex gymnocercus) dos estados do Rio Grande do Sul 

(RS) e São Paulo (SP), testados por PCR para presença de DNA de Rangelia vitalii 
Nº do 

Animal 

Espécies Origem Condições 

dos animais 

Amostras 

coletadas 

PCR * 

Município Coordenadas Elevação 

(m) Sul Oeste 

1 C. thous Carazinho, RS 28°17' 52°47' 603 Resgatado 

pós trauma 

Sangue + 

     Medula óssea + 
     Baço + 

2 C. thous Viamão, RS 30°03' 51°00' 60 Resgatado 

pós trauma 

Fígado + 

3 C. thous Cachoeira do 
Sul, RS 

30°02' 52°53' 26 Atropelado Carótida + 

       Musculo - 

4 C. thous Cachoeira do 
Sul, RS 

30°02' 52°53' 26 Atropelado Pulmão + 

      Atropelado Carótida + 

5 C. thous Cachoeira do 

Sul, RS 

30°02' 52°53'38" 26 Atropelado Pulmão  + 

      Atropelado Fígado - 

6 C. thous Itaqui, RS 29°06'46" 56°17'30" 66 Atropelado Musculo - 

7 C. thous Restinga Seca, 

RS 

29°48' 53°22' 49 Atropelado Pulmão - 

8 C. thous São Borja, RS 28°38'23" 55°50'00" 69 Atropelado Musculo - 

9 C. thous São Luiz 

Gonzaga, RS  

28°24' 54°57' 251 Atropelado Musculo - 

10 C. thous Mogi das 
Cruzes, SP 

23°31' 46°11' 780 Atropelado Linfonodo + 

       Carótida + 

       Medula 
espinhal 

- 

11 C. thous Botucatu, SP 22°53' 48°26' 804 Atropelado Baço - 

12 C. thous Sorocaba, SP 23°30' 47°27' 600 Atropelado Baço - 

13 C. thous Sorocaba, SP 23°30' 47°27' 600 Atropelado Baço - 

14 C. thous Sorocaba, SP 23°30'19" 47°26'15" 580 Zoo Sangue - 

15 C. thous Sorocaba, SP 23°30'19" 47°26'15" 580 Zoo Sangue - 

16 C. thous Sorocaba, SP 23°30'19" 47°26'15" 580 Zoo Sangue - 

17 C. thous Sorocaba, SP 23°30'19" 47°26'15" 580 Zoo Sangue - 

18 C. thous Sorocaba, SP 23°30'19" 47°26'15" 580 Zoo Sangue - 

19 C. thous Sorocaba, SP 23°30'19" 47°26'15" 580 Zoo Sangue - 

20 C. thous Sorocaba, SP 23°30'19" 47°26'15" 580 Zoo Sangue - 

21 L. gymnocercus Cachoeira do 

Sul, RS 

30°02' 52°53' 26 Atropelado Fígado - 

22 L. gymnocercus Cachoeira do 

Sul, RS 

30°02' 52°53' 26 Atropelado Coração - 

      Atropelado Fígado - 

23 L. gymnocercus Uruguaiana, 

RS 

29°35'13" 56°51'36" 65 Atropelado Sangue  - 

       Fígado - 

       Coração - 

24 L. gymnocercus Cachoeira do 

Sul, RS 

30°02' 52°53' 26 Zoo Sangue - 

* +: positivo; -: negativo; RS: Rio Grande do Sul; SP: São Paulo 
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Figura 30- Mapa parcial do Brasil, demonstrando as amostras de canídeos silvestres positivas e negativas 

para Rangelia vitalii à PCR 

 

Fonte: (SOARES, J. F., 2014) 

 

 

Os quatro animais pesquisados da espécie L. gymnocercus apresentaram resultados 

negativos, provavelmente em função da pequena amostragem. Quanto aos canídeos da espécie 

C. thous, 30% (6/20) foram positivos. Dos 13 C. thous de vida livre (Figura 32), 6 (46,2%) 

foram positivos. As sequências de 18S rRNA amplificadas de sangue e tecidos de C. thous 

foram de 99 a 100% idênticas às sequencias de R. vitalii depositadas no GenBank 

(HQ150006, JN880430, JN880431, JN880432, JN880433, KF218605 KF218606). As 

sequências geradas no presente trabalho foram depositadas no GenBank sob os números 

KF964146 a KF964151. Pela análise filogenética, as sequências de R. vitalii se agruparam em 

um clado juntamente com diversas sequências espécies de Babesia sensu stricto (98% 

bootstrap), conforme demostra a figura 31. 
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Figura 31- Árvore de máxima verossimilhança do gene 18S rRNA de piroplasmas  

 

Legenda: Os valores sobre os nós indicam os valores de 100 repetições de bootstrap > 50. 

Os números entre colchetes indicam o número de depósito das sequências no GenBank. 

Fonte: (SOARES, J. F., 2014). 
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Figura 32- Cerdocyon thous 10 encontrado atropelado em Mogi das Cruzes-SP 

 

Fonte Foto gentilmente cedida pelo Médico Veterinário Eduardo K.  Sigahi. 

 

 

O C. thous 1 não apresentava sinais clínicos de rangeliose e nele foram encontrados 

carrapatos da espécie A. aureolatum. As amostras de sangue coletadas nos dias da admissão e 

69 após esta, foram positivos à PCR, assim como a medula óssea e o baço coletados no dia 

80. O resultado do hemograma realizado no 21º dia é demonstrado na tabela 22, assim como 

os parâmetros conhecidos para a espécie. A inoculação do material proveniente deste canídeo 

no cão 10 (item 3.5) levou ao desenvolvimento de rangeliose, como descrito anteriormente 

(item 4.7). 

 

 

Tabela 22- Resultado do hemograma do Cerdocyon thous 1 e valores de referência  para a espécie  

Hemograma C. thous 1 
Valores de referência  

(GOMES, 2006) 

Eritrócitos (x10
6
/µL) 4,8 4,31-6,77 

Hemoglobina(g/dL) 14,6 12,96-16,88 

Hematócrito% 44 38-49 

VCM (fL) 91.7 68-95 

CHCM (%) 33.2 31-38 

Leucócitos totais (x10
3
/µL) 10 8,1-13,9 

Neutófilos (x10
3
/µL) 6,7 5,758-10,387 

Eosinófilos(x10
3
/µL) 1,3 0,189-1,336 

Lymphocytes(x10
3
/µL) 1,9 1,062-2,357 

Monocyts (/µL) 100 0-354 

Platelets (x10
3
/µL) 165 - 
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5 DISCUSSÃO 

 

 

5.1 VETORES 

 

 

Está é a primeira vez em que  é comprovada a transmissão de um piroplasma do 

gênero Babesia por um carrapato do gênero Amblyomma. Além disso, é apenas a terceira vez 

que um piroplasma é transmitido por este gênero de carrapatos. Considerando que a 

transmissão de C. felis por A. americanum é feita apenas de forma transestadial (REICHARD 

et al., 2009, 2010) e que a transmissão de T. equi por A. cajennense  e feita apenas de foram 

intraestadial (SCOLES et al., 2011; SCOLES; UETI 2013) não ocorrendo perpetuação 

transestadial de ninfa para adulto (RIBEIRO et al., 2011; SCOLES; UETI, 2013). Entretanto, 

deve-se ressaltar que para demonstrar  a transmissão intraestadial Scoles et al. (2011) e  

Scoles e Ueti (2013) utilizaram carrapatos machos e fêmeas; estas ultimas teriam baixíssima 

importância nesta forma de transmissão, uma vez que, não costumam trocar de hospedeiros. 

Apesar de Scoles e Ueti (2013) terem comprovado que a transmissão não ocorre  apenas de 

forma mecânica, como se supunha anteriormente, pois relataram a presença de T. equi na 

glândula salivar do carrapato os autores só conseguiram a transmissão do agente após longos 

períodos de aquisição. A transmissão transovariana do piroplasma  em carrapatos do gênero 

Amblyomma, foi demonstrada pela primeira vez no presente estudo, pela passagem do agente 

por duas gerações subsequentes na infecção experimental e por seis geração nos carrapatos 

naturalmente infectados. 

Foi possível comprovar que ninfas F1 de A. aureolatum expostas a R. vitalii foram 

capazes de efetuar a perpetuação transestadial e que os adultos oriundos destas ninfas foram 

capazes de infectar os cães 8 e 11. Além disso, após a transmissão transovariama larvas F2 

veicularam o agente para o cão 12 bem como adultos F2 também foram eficientes em 

transmitir R. vitalii para os cães 14 e 15. A competência vetorial de ninfas F2 não foi avaliada 

neste estudo, mas como estas se mantém infectadas e tanto as larvas no estágio anterior 

quanto os adultos, no estágio posterior, têm esta capacidade, é provável que ninfas também a 

tenham. Desta forma, inclui-se na lista de vetores de piroplasmoses no Brasil mais uma 

espécie de carrapatos, pois B. canis vogeli, que teve sua caracterização molecular realizada 

em 2005 no Brasil (PASSOS et al., 2005) é transmitida por R. sanguineus (REGENDANZ; 
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MUNIZ, 1935) e B. gibsoni relatada primeiramente por Trapp et al. (2006) em nosso país e 

posteriormente por Jojima et al. (2008) é provavelmente veiculada pela mesma espécie 

(HIGUCHI et al .,1994, 1995, 1999a,b). A inclusão do A. aureolatum como vetor, traz 

mudanças significantes na epidemiologia das piroplasmoses caninas no Brasil, pois a espécie 

R. sanguineus é nidicola (LABRUNA; PEREIRA, 2001) e muito adaptada ao ambiente 

urbano (BARROS-BATTESTI et al., 2006).  Em contra partida, a espécie A. aureolatum está 

associada a ambientes florestais e rurais, pois no estágio adulto costuma parasitar carnívoros 

silvestres (LABRUNA et al., 2005) e cães domésticos, já nos estágios imaturos roedores e 

aves silvestres, implicando em um ambiente florestal ou rural para o desenvolvimento do 

ciclo desta espécie de ixodídeo. Considera-se assim, a existência de duas situações 

epidemiológicas distintas: uma piroplasmose preferencialmente urbana, na qual cães são 

infectados por B. canis vogeli e B. gibsoni e  casos de piroplasmose causados por R. vitalii, de 

ocorrência geralmente rural ou periurbana. Alguns cães podem ser parasitados por ambos os 

vetores (RIBEIRO et al., 1997; LABRUNA; PEREIRA, 2001; MORAES-FILHO et al., 2009) 

dificultando esta divisão e impossibilitando a exclusão de infecções mistas por ambos os 

agentes. 

Não foi comprovada a presença de material genético de Rangelia vitalii em R. 

sanguíneus e nas demais espécies que costumam parasitar canídeos (A. ovale A. tigrinum e A. 

cajennense), Apenas em um pool de larvas F2 de A. tigrinum foi observada reação positiva à 

PCR, porém esta população não se manteve positiva. Esse fato pode ser justificado pela 

presença, em pequenas quantidades, de DNA do agente nos ovos e subsequentemente nas 

larvas. Casos semelhantes foram descritos em infecções de outras espécies de carrapatos por 

T. equi, um theilerídeo conhecido por não realizar transmissão transovariana (SCOLES; UETI 

2013). Enquanto o presente trabalho registra DNA de R. vitalii em 3,7% dos pools de larvas 

de A. tigrinum testados, taxas semelhantes ou superiores foram previamente reportadas: 3,8% 

dos ovos e das larvas de Dermacentor nuttalli foram positivos na nested-PCR para T. equi 

(BATTSETSEG et al., 2002), 50% dos ovos e 70% das lavras de Haemaphysalis longicornis 

foram positivas na nested-PCR para T. equi (IKADAI et al., 2007) e 0.2% a 2.1% das massas 

de ovos de Rhipicephalus (Boophilus) microplus foram positivas na nested-PCR para T. quei 

(UETI et al., 2008). Semelhantemente aos resultados do presente estudo para A. tigrinum, os 

estágios subsequentes, oriundos das posturas de R. (B.) microplus positivas, não veicularam o 

agente para animais susceptíveis (UETI et al., 2008). Da mesma forma os carrapatos da 

espécie R. sanguíneus de ambos os genótipos (São Paulo e Rio Grande do Sul), negativos na 
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PCR, foram incapazes de veicular R. vitalii para cães sadios. Evidenciou-se assim, não apenas 

pela ausência de DNA de R. vitalii, mas também por um teste biológico a incompetência 

vetorial dos dois genótipos de R. sanguineus, o que se contrapõe à hipótese de, tanto R. 

sanguíneus quanto A. aureolatum, serem prováveis vetores (LORETTI,  2004a,b; FIGHERA, 

2007; LORETTI, 2012; MAFFEI & SANTOS, 2013). A presença de R. sanguíneus, A. ovale 

e A tigrinum (relatado como A. maculatum) nos cães com rangeliose (CARINI; MACIEL, 

1914b;  BRAGA, 1935; REZENDE, 1976; LORETTI, et al., 2003; SPAGNOL et al., 2003; 

LORETTI; BARROS, 2004) pode ser fortuita, sem importância epidemiológica para a 

rangeliose.  

Nos animais infectados via carrapatos, as alterações clínicos iniciaram-se, de forma 

geral, após a queda das fêmeas ingurgitadas, ao redor de 14 a 19 dias após a infestação. Pinter 

et al. (2004) demostraram um período de ingurgitamento de A. aureolatum de 11,6 dias 

(variando de 9-14dias) e Rodrigues et al. (2002) um período de 12,35 dias (variando de 11 a 

15 dias). Neste trabalho o período parasitário das fêmeas situou-se no intervalo das faixas 

conhecidas na literatura. Sendo assim, excetuando-se os machos que costumam ficar mais 

tempo sobre o hospedeiro, as fêmeas de carrapatos encontradas em cães com manifestações 

clínicas da rangeliose não são obrigatoriamente as mesmas que  transmitiram o agente ao 

animal. Isso poderia também explicar o fato de não haver histórico de ixodiose em alguns 

cães naturalmente infectados, uma vez que a presença de carrapatos foi relatada em 85,2% 

dos animais naturalmente infectados do presente estudo.  

Questões epidemiológicas ligadas aos 35 casos naturais de rangeliose corroboram 

com a competência vetorial de A. Aureolatum, pois todos os casos confirmados por PCR estão 

inseridos nos biomas Mata Atlântica e Campos Sulinos (Pampa), locais em que este vetor 

costuma parasitar carnívoros (LABRUNA et al., 2005). Além disso, a maioria dos casos são 

oriundos de áreas rurais ou peri urbanas (76,9%). Barbieri et al. (2013) observaram uma 

relação positiva entre altitude e os registros de A. aureolatum no estado de São Paulo. Da 

mesma forma, a maioria dos relatos de rangeliose na região Sudeste são oriundas de 

municípios com altitudes superiores a 700 metros. Esta associação não é valida para a região 

Sul, onde possivelmente as baixas temperaturas permitem o desenvolvimento desta espécie de 

ectoparasita num espectro maior de altitudes.  

Pinter et al. (2004) não  obtiveram sucesso na alimentação de ninfas de A. 

aureolatum em cães, ao contrario de Rodrigues et al. (2002), os quais recuperaram 554 ninfas 

de dois cães infestados. Embora no presente estudo não tenha sido quantificado o número de 
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ninfas ingurgitadas, houve uma recuperação razoável de ninfas após a alimentação nos cães. 

Estas ninfas realizaram perpetuação transestadial em taxas de 7,1%, 13,6% e 20%. As 

diferentes porcentagens podem estar relacionadas ao número de passagens, pois quanto maior 

o número de passagens de R. vitalii, menor foi a porcentagem de perpetuação transestadial. A 

parasitemia também pode influenciar, pois  Gray et al. (2002) observaram que 100% dos 

pools de ninfas de Ixodes ricinus foram positivos para B. microti quando alimentadas em 

gerbils com parasitemias entre 6 e 63% (fase aguda) e que apenas 6,2 % foram positivos 

quando a parasitemia estava ente 0,1 e  5,0% (fase crônica). Por outro lado, Ueti et al. (2005) 

ao alimentar ninfas de R. (B.) microplus em cavalos com theileriose crônica obteve de 7 a 

50% dos carrapatos  adultos com presença de T. equi na glândula salivar; já quando a 

alimentação foi feita na fase aguda a porcentagem foi de 22%. Estas porcentagens de adultos 

infectados são semelhantes às encontradas por Cen-Aguilar et al. (1998) (20,3%) ao pesquisar 

esporocinetos em hemolinfa  de R. (B.) microplus em uma área enzoótica de babesiose bovina 

no México, bem como a porcentagem de R. sanguineus  (22,2%; 8/36) infectado por B. canis 

vogeli em uma região da França (RENÉ et al., 2012), entretanto foram muito superior às taxas 

encontradas na Tunísia para o mesmo vetor e agente (0,62%; 1/160) (M'GHIRBI;  

BOUATTOUR, 2008).  

Considerando-se as taxas de infecção dos adultos F2, oriundos de posturas positivas 

na PCR, houve uma taxa 23,7% no grupo exposto na fase adulta, e de 41,2 a 91,9% no grupo 

exposto na fase de ninfa. Estas altas porcentagens encontradas no grupo exposto na fase de 

ninfa são semelhantes as observadas por Gray et al. (2002) de 70%(7/10) e de 80% (8/10) em 

I. ricinus infectados por B. microti , bem como as relatadas em uma de surto por B. canis 

canis na Suiça, em que 19 dos 23 (82,6%) Dermacentor reticulatus estavam infectados 

(SCHAARSCHMIDT et al., 2013). Em condições experimentais, a porcentagem de adultos 

infectados tende a ser crescente, prova disso são as altas taxas de infecção encontradas nos 

carrapatos A. aureolatum naturalmente infectados de 30% nas quenógenas e 60% nos ovos, 

bem como as maiores taxas observadas nos adultos F2
 
em comparação aos adultos F1, Muito 

embora esta tendência sugira que o limite para essas taxas crescentes seja 100% de infecção 

por R. vitalii na população de carrapatos, em condições naturais, as populações infectadas e 

não infectadas devem coabitar o mesmo ambiente e usufruir dos mesmos hospedeiros. Desta 

forma, são necessários novos estudos para avaliar as porcentagens de A. aureolatum 

infectados por R. vitalii na natureza, e para uma maior conhecimento da dinâmica da infecção 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=M%27ghirbi%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18242865
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bouattour%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18242865
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por R. vitalii em carrapatos, como por exemplo, se existe algum efeito deletério ocasionado 

pelo protozoário aos carrapatos infectados.  

As porcentagens de fêmeas de A. aureolatum que realizaram transmissão 

transovariana variou entre 5.5% e 26.9% nos grupos expostos na fase de ninfa e de 0 a 7,4% 

nos grupos expostos na fase adulta. Em estudos anteriores, 64% das fêmeas de I. ricinus 

geraram pelo menos uma larva infectada por Babesia sp. EU1 (BONNET et al., 2007b), 

28,89% a 52,75% das fêmeas de R. (B.) microplus geraram ovos infectados por Babesia sp em 

lamina (OLIVEIRA et al., 2005), e 25% a 75% de fêmeas de Haemaphysalis longicornis 

geraram ovos ou larvas infectadas por B. caballi (RODRÍGUEZ BAUTISTA et al., 2001), e 

2,5% de fêmeas de D. nuttalli geraram descendentes infectados por B. caballi 

(BATTSETSEG et al., 2002). As diferentes taxas podem estar relacionadas à parasitemia na 

fase de aquisição. Yeruham et al. (2001) demonstraram que ovinos com parasitemia de 10% 

infectaram 100% das fêmeas de Rhipicephalus  bursa, das quais apenas 19,33% colocaram 

ovos infectados com B. ovis. Quando a parasitemia era 0,3%, apenas 20% das fêmeas se 

infectaram e 0,83% realizaram transmissão transovariana do agente (YERUHAM et al., 

2001). A temperatura também pode influenciar, pois temperaturas baixas podem reduzir a 

porcentagem de transmissão transovariana de B. bigemina em R. (B.) annulatus (OUHELLI; 

 SCHEIN, 1988).  

Estudos que avaliem individualmente a porcentagem de ovos ou larvas infectados 

por piroplasmas são escassos. No presente trabalho,  de 0 a 100% dos ovos ou larvas 

individualmente testados foram positivos à PCR. Howell et al. (2007) encontraram 

porcentagens que variaram de 20% (1/5) a 50% (5/10) de infecção por B. bovis em R. (B.) 

microplus e Cafrune et al. (1995) observaram que 9,5% do total de ovos de R. (B.) microplus 

estavam infectados por B. bovis, entretanto ovos infectados só foram detectados por pesquisa 

de esporocinetos no quarto dia de postura (CAFRUNE et al., 1995). 

É notória a maior porcentagem de transmissão transovariana nos grupos infectados 

na fase de ninfa, bem como, as maiores porcentagens de adultos F2 infectados deste grupo. 

Assim sendo, a exposição na fase de ninfa parece ser de elevada importância para a 

perpetuação do agente no ambiente, uma vez que o desenvolvimento do ovário se inicia já na 

fase de larva (BALASHOV et al., 1972), o que possibilitaria um maior contato do agente com 

os oócitos. Burgdorfer e Brinton (1975), ao trabalharem com Dermacentor andersoni 

infectados com Rickettsia rickettsii demonstram que a quitinização da membrana vitelínica 

inicia-se  entre 3 e 6 dias após o inicio da alimentação das fêmeas de D. andersoni. Isto não 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ouhelli%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3347984
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ouhelli%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3347984
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Schein%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3347984
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permitiria a entrada da Rickettsia nos oocitos, porém este processo não é sincronizado, o que 

possibilita a entrada da Rickettsia apenas nos últimos ovos a realizarem este processo quando 

a fêmea adquire a infecção no estágio adulto (BURGDORFER; BRINTON, 1975). Da 

mesma, forma Soares et al. (2012) observaram maiores porcentagens de transmissão 

transovariana de R. rickettsii quando o carrapato A. cajennense era exposto à bactéria nos 

estágios de larva e ninfa, do que ao ser exposto no estágio adulto. Portanto, apesar dos 

achados de Pinter et al.  (2004), e de ninfas de A. aureolatum não serem comumente 

encontradas em canídeos, a boa recuperação de ninfas alimentadas em cães relatada por 

Rodrigues et al. (2002) e os achados de ninfas de A. aureolatum em C. thous 

(GUGLIELMONE et al., 2003) indicam que este estágio poderia ter alguma importância 

epidemiológica na manutenção do agente R. vitalii no ambiente. De qualquer forma, apesar de 

poucas fêmeas expostas na fase adulta terem realizado transmissão transovariana, as altas 

porcentagens de larvas F2, ninfas F2, adultos F2 e ovos F3 infectados, oriundos deste grupo, 

podem ser suficientes para a manutenção do agente na natureza.  

Assim como havia sido demonstrado por Soares et al. (2011) e comprovada pela 

análise filogenética das amostras de C. thous, há uma estreita relação filogenética do 

hemoprotozoário R. vitalii com o gênero Babesia. Neste estudo a transmissão transovariana, 

que é tipicamente uma característica fenotípica do gênero Babesia (BONNET et al., 2007a), 

foi demonstrada para R. vitalii, reforçando o agrupamento da sequência 18S RNA de R. vitalii 

juntamente com outras espécies de Babesia sensu stricto. De maneira geral, admite-se que 

dentro das espécies de Babesia sensu stricto, apenas o estágio de fêmea ingurgitada é capaz de 

adquirir infecção por babesias de seu hospedeiro mamífero (FRIEDHOFF; SMITH, 1981). 

Para espécies de Theileria e piroplasmas do grupo B. microti (que não pertencem ao grupo 

Babesia sensu stricto), o carrapato pode adquirir a infecção através da alimentação da larva 

(GRAY et al., 2002) . De forma semelhante, Bonnet et al. (2007a) demonstraram a capacidade 

de larvas e ninfas de I. ricinus em adquirir a infecção por Babesia divergens (babesia de 

roedor pertencente ao grupo Babesia sensu stricto) e realizar perpetuação transestadial. Desta 

forma, esta capacidade do piroplasma infectar estágios imaturos e ser perpetuado para os 

estágios subsequentes, antes considerada não característico das espécies de Babesia sensu 

struicto, na verdade, está relatado para pelo menos duas espécies deste grupo, B. divergens 

(BONNET et al. 2007a) e R. vitalii (presente estudo). 

Gray et al. (2002) observaram  a necessidade da alimentação de I. ricinus em 

hospedeiros susceptíveis a B. microti para a manutenção da infecção nas ninfas. Ao alimentar 
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ninfas, que se infectaram no estágio de larva, em hospedeiro não susceptível (coelho) Gray et 

al.  (2002)  observaram que os adultos, após a ecdise não se mantiveram infectados. Por outro 

lado, Bonnet et al. (2007a) mostraram que I. ricinus  realiza perpetuação transestadial de larva 

para ninfa e de ninfa para adulto mesmo que o estágio ninfal seja alimentado com sangue sem 

protozoaremia, mantendo assim, a infecção por  B. divergens. Resultados semelhantes foram 

observados no presente estudo, em que carrapatos alimentados em cobaias, as quais 

aparentemente são hospedeiros refratários, pois não desenvolveram protozoaremia, 

mantiveram-se infectados após a ecdise e foram capazes de veicular R. vitalii para cães 

saudáveis, mesmo após a alimentação dos estágios imaturos em cobaias. Além disso, apesar 

de Schwint et al. (2008) terem relatado que ao alimentar Dermacentor. nitens em bovinos, 

hospedeiros não suscetíveis a B. caballi, por três gerações, a transmissão transovariana 

ocorreu apenas na primeira geração. No presente estudo os carrapatos A. aureolatum foram 

capazes de manter a infecção por transmissão transovariana por seis gerações, sendo que 

destas, apenas em duas (F1 e F3) as fêmeas se alimentaram em hospedeiros susceptíveis 

(cães). Os estágios imaturos de A. aureolatum costumam parasitar passeriformes e cavídeos, 

no entanto ao menos os cavídeos, aparentemente, têm uma importância restrita na manutenção 

dos estágios imaturos do vetor no ciclo da R. vitalii, pois não desenvolvem parasitemia. 

Quanto aos passeriformes, ainda são necessários estudos para o conhecimento da sua real 

contribuição na epidemiologia desta enfermidade. 

Os estudos realizados em condições experimentais demonstram apenas a 

competência vetorial de A. aureolatum em transmitir R. vitalii. Entretanto o conjunto de 

condições epidemiológicas em que os casos naturais de rangeliose ocorrem, bem como, a 

presença de carrapatos naturalmente infectados, indicam que este carrapato tenha capacidade 

vetorial para R. vitalii. Pela ausência de competência vetorial das demais espécies que 

parasitam caninos com maior frequência no Brasil (R. sanguineus senso lato, A. ovale, A. 

tigrinum e A. cajennense), pode-se concluir que A. aureolatum seja o principal vetor de R. 

vitalii no Brasil.  
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5.2 ALTERAÇÕES HEMATOLÓGICAS NOS CÃES 

 

 

Todos os cães inoculados apresentaram redução abrupta da contagem de plaquetas 

entre os dias 5 e 6 P.I., enquanto os infectados via carrapato apresentaram plaquetopenias 

entre os dias 13 e 19 P.If. A redução na contagem de plaquetas ocorreu muito próxima da 

detecção do agente por taqman-PCR (3 a 4 dias, nos inoculados e 10 a 14 nos infestados, 

tabela 18) precedendo a  protozoaremia detectada nos esfregaços de sangue periférico (no 

exame diferencial de leucócito, tabela 18). Isso nos leva a crer que a fase em que se verifica a 

infecção do endotélio vascular é pré-eritrocitária, e que a redução na contagem de plaquetas é 

resultante, principalmente, do consumo de plaquetas nas lesões provocadas  pelo protozoário 

ao sair do endotélio vascular. Apesar de não passar de uma hipótese, esta já havia sido 

levantada por Carini (1948) ao dizer que provavelmente os esquizontes ―maduros‖, liberam as 

formas parasitárias que originam os merozoítos observados na circulação, devido às 

similaridades morfológicas entre eles. De acordo com Greene et al. (2006), C. felis, 

hemoprotozoário de felinos, realiza esquizogonia pré-eritrocitária em leucócitos que ficam 

aderidos à parede dos capilares. Da mesma forma, pode-se inferir que também na rangeliose 

há um ciclo pré-eritrocitário com esquizogonia em células do endotélio vascular e um ciclo 

eritrocitário com reprodução por bipartição em hemácias conforme foi descrito há mais de 

meio século (CARINI, 1948). Cães inoculados com B. canis vogeli apresentam parasitemia 

visualmente detectável, geralmente no 2º dia P.I. (HAGIWARA; YAMAGA, 1987; 

BRANDÃO et al., 2003), entretanto nas inoculações do presente estudo os piroplasmas só 

foram visualizados entre 5 e 6 dias P.I., o que reforça a hipótese de um ciclo pré-eritrocitário.  

Paim et al. (2012) demonstraram a presença de plaquetopenia e macro plaquetas em 

cães experimentalmente infectados, França et al. (2010) relataram redução na contagem de 

plaquetas em 100% dos cães naturalmente infectados, assim como foi observado no presente 

estudo nos casos naturais e nos cães inoculados ou  infestados com carrapatos. Entretanto, 

Fighera et al. (2010) observaram paquetopenia em apenas 46, 2% dos animais necropsiados. 

A anemia, cujo pico ocorreu entre 18º e 27º dias P.I. e 27º e 33º dias  P. If.,  

apresenta, provavelmente, uma fisiopatogenia semelhante a da infecção por B. canis ssp., ou 

seja, pela ação direta do parasita, sequestro esplênico, processo inflamatório e no caso da 

rangeliose, por hemorragias. Os  dois últimos fatores constituem-se  provavelmente nos 

principais mecanismos patogênicos envolvidos no desenvolvimento da anemia.  A anemia 
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apresentada na maioria dos cães foi do tipo normocítico normocrômico, sem alterações 

significativas nos índices hematimétricos  VCM e no CHCM. Este tipo de anemia 

(normocítica normocrômica) já foi anteriormente demonstrada em cães infectados por R. 

vitalii (FIGUERA et al., 2010; FRANÇA et al., 2010, 2013) e  infectados por B. canis vogeli, 

(BRANDÃO et al., 2003; VILELA et al., 2013). Entretanto, Figuera et al. (2010) observaram  

na maioria dos casos, ou seja em 76,9% dos animais,  anemia com macrocitose e 

hipocromasia. Dos 7 casos relatados por França et al. (2010) 6 apresentavam macrocitose e 5 

hipocromasia. França et al. (2013) ao trabalhar com cães experimentalmente infectados 

relataram anemia normocítica normocrômica no 10º dia P. I., que tornou-se macrocitica 

hipocrômica no 20º dia P.I.  Dos animais naturalmente infectados 50% apresentavam 

macrocitose, 3,6% microcitose e 53,6% hipocromasia, ou seja, uma parcela pouco inferior a 

50% encontravam-se com as mesmas características dos cães do experimento. As variações 

morfológicas relatadas podem estar relacionadas a vários fatores como a carga parasitária 

envolvida e magnitude da infecção, tempo decorrido da infecção, da imunidade desenvolvida  

e da resposta individual de cada animal. Na presença de citocinas inflamatórias, ocorre 

inibição da hematopoiese (SCHALM et al., 1975 ) e a anemia resultante caracteriza-se por 

não estar acompanhada de alterações no tamanho e na morfologia celular. Por outro lado, a 

anemia hemolítica e a resultante de hemorragias resultam na liberação de hemácias mais 

jovens, isto é macrocíticas e policromatófilas, correspondentes aos reticulócitos. Na 

rangeliose, ambos os mecanismos do desenvolvimento da anemia estão presentes.  A presença 

de citocinas inflamatórias como foi descrita por Paim et al. (2013) ocorre principalmente na 

fase inicial da infecção, inflamação, indicada pelo aumento das citocinas inflamatórias (PAIM 

et al., 2013) e a hemorragia, mais tardia requer resposta medular intensa, com hiperplasia 

eritroide medular observada por Fighera et al. (2010) e por França et al. (2013).  

Anisocitose e policromasia, bem como  a presença de reticulócitos, foram observadas 

nos cães do experimento, porém em porcentagens baixas, insuficientes para resultar em 

anemia do tipo macrocítico e hicpocrômico, de caráter regenerativo como foi relatado  por 

Figuera et al. (2010) e França et al. (2010). Por outro lado, a indisponibilidade de ferro, 

característica dos processos inflamatórios agudos e a perda de ferro consequente à hemorragia 

resultam na diminuição da concentração sérica de ferro, demonstrada por Da Silva et al. 

(2012) e na produção de hemácias microcíticas. A presença de hemácias macrocíticas e 

microcíticas justifica a anisocitose observada e a permanência dos valores de VCM 

indicativos de anemia normocítica. Hemorragia moderada e o processo inflamatório, inibindo 
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a biodisponibilidde de ferro resultaram em regeneração medular menos intensa, sem a 

presença de hemácias menos hemoglobinizadas na circulação sanguínea, mantendo-se 

inalterado o índice CHCM. 

O leucograma apresenta um perfil muito variável, que é comum em piroplasmoses. É 

possível notar uma redução na contagem total de leucócitos no inicio da infecção, isso se dá 

pela liberação de citocinas, comuns ao processo inflamatório. Posterior há um aumento 

concomitante ao pico de anemia, gerado pelo processo fagocítico.  Uma vez que cães têm uma 

tendência a resposta neutrofilica, é notório que as principais alterações na contagem de 

leucócitos totais são norteadas pelas alterações na contagem de neutrófilos. Ainda é possível 

observar ao final do período de acompanhamento, na maioria dos cães, uma pequena elevação 

na contagem de linfócitos, que está ligada à formação de resposta imune. Uma resposta 

semelhante de leucopenia inicial por neutropenia, entretanto de curta duração, seguida por um 

aumento na contagem de leucócitos entre os dias 18 e 20 P.I. foi observada por Hagiwara e 

Holzchuh (1987) em cães esplenectomizados e inoculados com B. canis vogeli, também 

parecidos são os achados de Reusse (1954). Já Brodrey e Prier (1962) e Maegraith et al. 

(1957) relataram leucocitose ao longo de toda a evolução da infecção por B. canis vogeli. A 

maioria dos cães naturalmente infectados (58,1%) apresentou leucocitose, à semelhança dos 

cães infectados experimentalmente, A leucocitose coincidiu com a instalação da anemia e 

com as manifestações clínicas, à semelhança das observações de  Fighera et al. (2010), que 

observaram leucocitose em  76,9% dos cães e leucopenia em apenas 7,7%. Em contra partida, 

França et al. (2010) observaram leucocitose em apenas 14, 3% dos cães naturalmente 

infectados; o restante apresentou contagens normais. Já França et al. (2013) relataram redução 

na contagem total de leucócitos, nos dias 10 e 20 P.I. em comparação com o grupo controle. 

Em suma, como já foi relatado para infecções com B. canis ssp. as variações no leucograma 

de um animal infectado podem estar relacionadas ao período evolutivo da doença em que foi 

realizada a avaliação (WRIGHT, 1973; HAGIWARA; HOLZCHUH 1987) Assim sendo, na 

fase inicial da infecção pode ocorrer leucopenia e ultrapassada a fase hemolítica mais intensa,  

leucocitose (WRIGHT, 1973). 

Ao comparar as alterações hematológicas encontradas nos  casos de rangeliose e de 

babesiose por B. canis vogeli alguns pontos são passíveis de destaque: Vilela et al. (2013) 

observou uma plaquetopenia média de 142.030 plaquetas/µL em 37 casos confirmados por 

PCR no munícipio de Seropédica-RJ, enquanto que, a média dos cães naturalmente infectados 

por R. vitalii foi de 61.000 plaquetas/µL. Enquanto o hematócrito médio dos caso de B. canis 
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vogeli foi de 31,2% (VILELA et al., 2013), nos casos de rangeliose foi de 22,1%. Embora 

Hagiwara e Yamaga (1987) tenham observado anemia em cães esplenectomizados e 

inoculados com B. canis vogeli, Brandão et al. (2003) não a observaram em cães com baço 

intacto. Apesar de Brandão et al. (2003) terem demonstrado redução na contagem de 

plaquetas nos animais inoculados com B. canis vogeli, esta não foi tão expressiva quanto as 

observadas nos cães inoculados com R. vitalii, demostrando a maior patogenicidade deste 

segundo agente.  R. vitalii é um dos agentes de piroplasmose mais virulentos para cães nas 

Américas e possui uma patogenicidade comparável a B. canis rossi. 

Não é possível comparar de forma concreta cães experimentalmente inoculados com 

cães que adquiriram a infecção via vetor, pois as alterações observadas em cães inoculados 

são visivelmente mais discretas, em comparação às encontradas em cães infectados via 

carrapato. O carrapato propicia, em seu sitio alimentar, melhores condições para o 

desenvolvimento do agente. Inoculações intradérmicas de patógenos quando associadas a 

homogeneizados de glândula salivar de carrapatos são mais eficazes do que a inoculação 

simples do patógeno (JONES et al., 1992).  Diferenças de patogenicidade em cães infectados 

com R. rickettsii via carrapato e via inoculação foram demonstradas por Piranda et al. (2008), 

da mesma forma que foi possível observar neste estudo, em que as alterações clínicas e 

hematológicas foram visivelmente mais intensas nos cães infectados via carrapato.  

 

 

5.3 ESTUDO DA TRANSMISSÃO TRANSPLACENTÁRIA 

 

 

A transmissão vertical de T. equi para potros é algo relativamente comum na 

literatura. Já foi sugerida por Donatien et al. (1924); Guimarães et al. (1954); Du Plessis e 

Basson (1966) e  Erbsloh (1975) e comprovada por Phipps e Otter (2004) e Allslop et al. 

(2007). No Brasil Santos et al. (2008) comprovaram a transmissão de T. equi por nested-PCR 

em amostras coletadas de dois potros 12 horas após o parto, em um deles também foi 

detectado B. caballi por nested-PCR. Roncati et al. (2011) observaram que 66% (33/50)  dos 

potros pesquisados por Real Time PCR foram positivos 5 horas após o parto. Do total de 

animais pesquisados 32% eram potros positivos gerados por éguas negativas à PCR 

(RONCATI et al., 2011). Em bovinos, Santana et al. (2008) relataram por PCR presença de B. 

bigemina em um bezerro dois dias após o nascimento, sugerindo a transmissão vertical. Em 
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cães, Itoh e Itoh (1990) levantaram a hipótese de transmissão vertical em um filhote de um 

mês proveniente de fêmea infectada por B. gibsoni. No Brasil, Corrêa (1974) relatou que uma 

cadela infectada com Babesia sp gerou 4 filhotes, sendo que dois vieram a óbito em 3 e 6 dias 

após o parto e os demais em 3 e 6,5 meses. Os decalques dos órgãos de todos os filhotes 

mostraram a presença do parasita (CORRÊA, 1974). Como os animais foram paridos em canil 

de isolamento, foi sugerida a transmissão vertical do piroplasma (CORRÊA, 1974). No 

presente trabalho não houve transmissão vertical, provavelmente devido a baixa parasitemia 

que se mostrava intermitente, pois a fêmea estava na fase crônica da enfermidade. A 

parasitemia só foi detectada no dia 0 e 43º dia de gestação, não sendo detectável neste 

intervalo e nem posteriormente. É possível que, após esta última detecção o animal foi capaz 

de eliminar o parasita, o que justificaria a não transmissão. Por outro lado, Fukumoto et al. 

(2005) relataram transmissão transplacentaria em um caso crônico de infecção por B. gibsoni. 

Uma cadela, 650 dias após ter sido infectada com B. gibsoni pariu 5 filhotes sendo um 

natimorto e os demais vindo a morrer entre 14 e 39 após o parto (FUKUMOTO et al., 2005). 

A presença do protozoário foi confirmada em todos os filhotes por PCR (FUKUMOTO et al., 

2005). No entanto, a fêmea manteve uma parasitemia, mesmo que baixa, e apresentou uma 

parasitemia crescente durante o período gestacional, que voltou a ser baixa após o parto 

(FUKUMOTO et al., 2005). Isso não aconteceu com o cão 8 do presente estudo, pois nela a 

parasitemia apresentava-se inconsistente, ora sendo detectada, ora não, e posteriormente ao 

parto não foi mais detectável, o que poderia explicaria a ausência de transmissão. Em gatas, 

falhas na transmissão vertical de C. felis também já foram relatadas por Lewis et al. (2012) 

em duas fêmeas com infecções crônicas e por Weisman et al. (2007) em uma gata que veio a 

óbito por cytauxzoose um dia após abortar 3 filhotes. Em resumo, mais estudos são 

necessários para avaliar a via vertical de transmissão da R. vitalii em casos que se tornaram 

crônicos. Na fase aguda da doença estudos não são viáveis devido a severidade da 

enfermidade, que poderia levar ao óbito a fêmea e sua prole, assim como relatado em gatas 

por Weisman et al. (2007) na infecção por C. felis. 
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5.4 PESQUISA DE R. VITALII EM CANÍDEOS SILVESTRES 

 

 

Os achados remetem a primeira detecção molecular de um piroplasma em canídeos 

de vida livre nativos da América do Sul. A alta porcentagem de C. thous de vida livre 

infectados (46,2%; 6/13) levanta a hipótese deste animal desempenhar um papel de 

reservatório. Assim como, sugerido por Birkenheuer et al. (2010), ao encontrarem 39% das 

raposas da espécie V. vulpes e 26% das da espécie U. cinereoargenteus positivas à PCR para 

B. microti-like, bem como, por Han et al. (2010) ao demostrarem que 21% dos cães-raccoon 

(N. procyonoides) pesquisados estavam positivos para B. microti–like.  A porcentagem total 

de C. thous positivos, 30% (6/20) para R. vitalii, é superior às encontradas em V. vulpes na 

Polônia (0,7%; 1/138) (KARBOWIAK et al. 2010), na Italia (0,98%; 2/205) (ZANET et al., 

2014), e de 6,25% (1/16), 6,9% (2/29), e 5.3% (16/301) em cão selvagem afriano, L. pictus 

(PEIRCE et al., 1995; VAN HEERDEN et al., 1995; MATJILA et al., 2008). Mesmo com as 

baixas porcentagens a hipótese do protozoário B. canis rossi ser um parasita natural da 

espécie L. pictus é sugerida, uma vez que babesiose clínica nunca foi relatada neste canídeo 

(MATJILA et al., 2008), a exceção de um filhote em cativeiro (COLLY; NESBIT, 1992). 

Além disso, a teoria de C. thous ser um reservatório de R. vitalii é corroborada pelo fato de 

que C. thous 1, mesmo sobre o estres da captura e do ferimento no membro posterior, não 

apresentava alterações hematológicas ou sinais clínicos da infecção. Observações semelhante 

foram descritas por Evers et al. (2003), após inocularem B. gibsoni em coiotes (C. latrans). 

Porém, neste animais, após a inoculação experimental houve o desenvolvimento de anemia e 

marcada plaquetopenia (EVERS et al., 2003), diferentemente do que foi observado no 

presente estudo. Entretanto, o potencial reservatório dos coiotes foi suposto por Evers et al. 

(2003) devido a não manifestação de sinais clínicos, bem como, pela manutenção da 

protozoaremia por um período de 20 semanas. Do mesmo modo,  C. thous 1 manteve-se 

positivo enquanto foi pesquisado, quer no sangue quer na medula óssea, perfazendo um total 

de 80 dias. Neitz e Steyn (1947) também demonstraram que o Chacal-de-dorso-negro (C. 

mesomelas) pode manter-se infectado com B. canis rossi por longos períodos. Estes animais 

mantiveram o esfregaço positivo por 50 dias (animais esplenectomizados) ou 26 (animal não 

esplenectomizado) após a inoculação (NEITZ; STEYN 1947).  Mesmo sem o autor garantir a 

ausência de reinfecção o sangue dos espécimes foi capaz de infectar cães domésticos, que 

vieram a óbito entre 16 e 18 dias, 3 anos após a inoculação inicial (NEITZ; STEYN 1947).  
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Neitz e Steyn (1947) demostraram a presença de febre e icterícia em Chacal-de-

dorso-negro (C. mesomelas) esplenectomizados e infectados por B. canis rossi, além de 

alterações hematológicas como severa anemia, anisocitose, policromasia e monocitose. 

Entretanto, quando o sangue destes animais foi repassado a um chacal não esplenectomizado 

este apresentou apenas discreta anemia e icterícia (NEITZ; STEYN 1947). Roher et al. (1985) 

também trabalharam com canídeos esplenectomizados, neste caso, com coiotes (C. latrans) e 

coydogs (híbrido de cão doméstico com coiote). O coiote esplenectomizado apresentou 

alterações hematológicas mais evidentes que os coiotes e coydogs não esplenectomizados, 

sendo que apenas o animal esplenectomizado veio a óbito (ROHER et al., 1985). Os demais 

apresentaram apenas moderada anorexia, esplenomegalia e linfadenomegalia, sem outros 

sinais clínicos da infecção por B. gibsoni (ROHER et al., 1985). É provável que apenas os 

canídeos esplenectomizados sejam gravemente afetados pelos piroplasmas nativos de suas 

regiões de origem, uma vez que, 5 V. vulpes, 2 C. aureus e 4 cães domésticos 

esplenectomizados vieram a óbito após a inoculação com sangue oriundo de  3 V. vulpes 

naturalmente infectados por B. gibsoni (MARONPOT;  GUINDY 1970).  

Gayot (1946) inoculou 5 chacais dourados e apenas um morreu, os demais 

apresentaram apenas alterações hematológicas sem sinais clínicos. Van Heerden (1980) 

inoculou Chacal-de-dorso-negro (C. mesomelas), cão-selvagem- africano (L. pictus) e um cão 

doméstico com B. canis rossi, e apenas este ultimo desenvolveu sinais clínicos da 

enfermidade. Quanto às alterações hematológicas apenas um dos cães-selvagens- africanos 

inoculados com B. canis rossi apresentou moderadas alterações na concentração de 

hemoglobina, contagem de eritrócitos e no hematócrito (VAN HEERDEN, 1980). Van 

Heerden (1980) realizou o repasse do sangue destes canídeos para filhotes de cães 

domésticos, que 4 dias após a inoculação desenvolveram sinais da infecção (VAN 

HEERDEN,  1980), o que remete a capacidade do sangue destes canídeos infectar cães 

domésticos, afetando os. O potencial reservatório destes canídeos para B. canis rossi foi 

suportado pelo estudo de Van Heerden (1980). Semelhantemente, no presente trabalho o 

sangue do C. thous e/ou a medula óssea foi capaz de infectar um cão doméstico, que 

manifestou sinais clínicos da rangeliose. 

Penzhorn (2011) levanta a hipótese de que bovinos, o carrapato R. (B.) microplus e 

as babesias B. bovis e B. bigemina coevoluiram, resultando numa menor patogenicidade do 

agente. Da mesma forma, o autor especula que B. canis rossi coevolui com os canídeos 

nativos da África e por isso, este agente provoca infecções inaparetes nestes animais 
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(PENZHORN, 2011). Por outro lado, B. canis rossi é altamente virulenta para cães 

domésticos, pelo fato do contato entre eles ser muito mais recente do ponto de vista evolutivo, 

uma vez que o cão doméstico foi introduzido  na África (PENZHORN, 2011). Da mesma 

forma, C. thous, que é comumente parasitado por A. aureolatum (LABRUNA et al., 2005) 

provavelmente coevoluiu com este carrapato e com R. vitalii. Talvez por isso o agente não 

seja patogênico para C. thous com a mesma intensidade que é para cães domésticos 

(KRAUSPENHAR et al., 2003; LORETTI; BARROS, 2005;  FIGHERA, 2007;  FIGHERA 

et al., 2008, 2010;  FRANÇA et al., 2010), muito embora somente um C. thous pode ser 

avaliado clinicamente até o momento. Assim sendo, a hipótese de tempo de coevolução 

defendida por Penzhorn (2011) poderia ser válida para R. vitalii, pois apesar do cão doméstico 

ter sido introduzido nas Américas antes do período das navegações transatlânticas, estas 

linhagens não foram mantidas (LEONARD et al., 2002). As linhagens caninas atuais foram 

introduzidos em um período relativamente recente, junto com os colonizadores (LEONARD 

et al., 2002), o que não lhes permitiu coevoluir por muito tempo com o agente causador da 

rangeliose. Outro exemplo interessante para as Américas é o theilerídeo, C. felis que nos EUA 

raramente afeta o lince (Lynx rufus), entretanto possui alta patogenicidade para gatos 

domésticos (GREENE et al., 2006). No Brasil, onças pintadas (P. onca) naturalmente 

infectadas com este agente não demonstraram alterações hematológicas (WIDMER, 2009). 

Além disso, André et al. (2009) encontraram 13% dos felinos nativos de cativeiro, 

assintomáticos e positivos à PCR para Cytauxzoon. sp, levantando a hipótese dos felinos 

brasileiros também serem reservatórios deste agente. 

 

 

5.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Baseado na compilação dos dados obtidos é possível concluir que ninfas e adultos de 

A. aureolatum são capazes de adquirir infecção por R. vitalii, realizar transmissão 

transovariana e perpetuação transestadial. Além disso, adultos F1
 
e F2, bem como larvas F2

 
e 

adultos naturalmente infectados, são capazes de veicular R. vitalii para cães saudáveis. É 

possível observar que a enfermidade tem uma distribuição geográfica que acompanha a 

distribuição de A. aureolatum. A rangeliose possui elevada patogenicidade para cães 

domésticos, causando-lhes severas alterações clínicas e hematológicas, entretanto para ao 
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menos um dos canídeos da espécie C. thous não foi patogênica. O achado deste protozoário 

em C. thous de vida livre oriundos de áreas de ocorrência de A. aureolatum levanta a hipótese 

desta espécie de canídeo ser um reservatório deste agente. É possível que o ciclo da R. vitalii 

seja mantido pelo vetor A. aureolatum e o carnívoro C. thous e que cães domésticos sejam 

hospedeiros acidentais, os quais se infectam ao frequentar áreas comuns ao vetor, isso 

explicaria a intensidade dos sinais clínicos. 

Embora não fora objetivo deste estudo avaliar o tempo máximo que os cães se 

mantêm infectados por R. vitalii, foi constatado que o cão 3 se manteve infectado por pelo 

menos 234 dias, uma vez que seu sangue foi infectante para o cão 9 dentro deste período. No 

entanto, é digno de nota que este animal apresentou alternância nos resultados de PCR durante 

este período, ora positivo, ora negativo, sendo os negativos somente após 228 dias. O cão 2 

teve seu sangue positivo na PCR até 157 dias e a o cão 8 até 177, também com intervalos em 

que se mostrou negativo no PCR. Por ultimo, o canídeo silvestre C. thous 1, que já foi 

resgatado naturalmente infectado, se manteve infectado por pelo menos 80 dias, quando foi a 

óbito. Desta forma, os resultados indicam que na natureza, os cães podem se manter 

infectados por vários meses, sem que haja necessidade de uma reinfecção via carrapatos.  

A análise filogenética do fragmento do gene 18S rRNA inseriu o piroplasma R. 

vitalii em um clado considerado por Schnittger et al. (2012) como pertencente as espécies 

representantes do gênero Babesia sensu stricto. Uma vez que a espécie R. vitalii nunca foi 

relatada fora da América do Sul, assim como o carrapato A. aureolatum (GUGLIELMONE et 

al., 2003) e o canídeo C. thous (CHEIDA et al.,  2011), é muito provável que o protozoário R. 

vitalii seja nativo da América do Sul. Seu isolamento geográfico e suas adaptações ao 

hospedeiro e ao vetor (ex.: é o único piroplasma que realiza transmissão transovariana no 

gênero Amblyomma) talvez possam explicar algumas de suas diferenças biológicas, mesmo 

estando inserido no gênero Babesia sensu stricto. Dentre as características do gênero Babesia, 

como a aquisição de infecção apenas pelo estágio de fêmea durante o final do período de 

ingurgitamento (FRIEDHOFF; SMITH, 1981), este caractere se mostrou invalido para B. 

divergens  (BONNET et al., 2007a), que também está inserida no clado de Babesia sensu 

stricto, assim como para R. vitalii. Outro característica considerada do gênero Babesia é a de 

realizar transmissão transovariana (BONNET et al., 2007a), o qual é adequadamente atendido 

pela espécie R. vitalii, como foi comprovado neste estudo. Sendo, portanto, prudente 

reclassificar o táxon Rangelia de gênero para subgênero, ficando o agente renomeado de 
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Babesia (Rangelia) vitalii. Este subgênero é mantido em função das particularidades desta 

espécie, como a esquisogonia em endotélio vascular e a habilidade de infectar leucócitos. 
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6 CONCLUSÕES  

 

 

1- A espécie A. aureolatum demonstrou competência vetorial para R. vitalii, pois 

foi capaz de adquirir e transmitir o agente entre cães domésticos 

2- As espécies A. ovale, A. tigrinum, A. cajennense e R. sanguineus sensu lato não 

foram vetores competentes de R. vitalii, pois não adquiriram a infecção após se 

alimentarem em cães infectados. 

3- Amblyomma aureolatum pode adquirir a infecção por R. vitalii pela alimentação 

dos estágios de ninfa e adulto em cães infectados. 

4- A infecção por R. vitalii é mantida no carrapato A. aureolatum por transmissão 

transovariana e perpetuação transestadial, tanto de larva para ninfa como de 

ninfa para adulto. 

5- O canídeo silvestre C. thous pode se infectar naturalmente por R. vitalii, 

podendo esta infecção ser assintomática. 

6- A transmissão vertical de R. vitalii não foi observada em uma única fêmea que 

se apresentou assintomática e com baixa parasiemia durante a gestação.  

7- A área de ocorrência da infecção canina por R. vitalii no Brasil está inserida no 

biomas Mata Atlântica na região Sudeste (principalmente em áreas com altitude 

acima de 700 metros) e Sul, e no bioma Pampa na região Sul.  

8- Cães infectados por R. vitalii, seja pela inoculação de sangue infectado ou pelo 

parasitismo de carrapatos infectados, desenvolvem quadro clínico severo e 

alterações hematológicas evidentes, principalmente anemia e plaquetopenia. No 

entanto, essas alterações clínicas são mais intensas nos cães que adquiriram 

rangeliose via carrapato.  
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