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INTRODUÇÃO

OBJETIVO

A babesiose é uma doença hemolítica causada por
protozoários e transmitida por carrapatos ou por via
transplacentária. Dentre os protozoários, destaca-se a
Babesia bovis que pode levar à forma cerebral da
doença em bovinos, resultando em sinais neurológicos
e, geralmente, é fatal. Os sinais neurológicos são
resultados do sequestro de eritrócitos nos capilares do
cérebro, dando a cor característica roséo-cereja da
substância cinzenta do cérebro.

CONCLUSÃO

RELATO DE CASO

RESULTADOS
Os achados macroscópicos evidenciaram substância
cinzenta do encéfalo com coloração cereja e superfície
brilhante com circunvoluções achatadas e sulcos rasos
(Figura 1). No imprint do córtex cerebral foi possível a
visualização de capilares repletos de hemácias
parasitadas por merozoitos, característicos de Babesia
sp (Figura 2). Fragmentos de encéfalo foram enviados
para PCR, o qual confirmou o diagnóstico de
babesiose cerebral.

Apesar de pouco relatada, a babesiose cerebral pode
causar morte súbita de bovinos neonatos e, por isso,
deve ser incluída como importante diagnóstico
diferencial de alterações neurológicas em animais
com poucos dias de vida.

Embora as infecções transplacentárias ocorram, a
morte neonatal raramente é documentada em bovinos.
Por isso, diante da baixa incidência de casos em
bezerros nos primeiros dias de vida, o presente relato
objetivou descrever o presente caso.

Bovino, fêmea, 15 dias de idade, da raça Brangus,
encaminhado ao Hospital Veterinário da Universidade
de Franca para o exame necroscópico, pois o mesmo
havia tido morte súbita, apresentando apenas tremores
e um episódio de convulsão minutos antes da morte.

Figura 1: Encéfalo cor de roséo-cereja com superfície brilhante com
circunvoluções achatadas e sulcos rasos.

Figura 2: Imprint do córtex cerebral com presença de capilares com
hemácias parasitadas por merozoítos característicos de Babesia sp..
Panótico. Aumento de 1000x.
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