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6. Resumo 
 
Dentre as enfermidades que acometem equinos destacam-se as doenças 

parasitárias, sendo a piroplasmose uma das mais importantes doenças 

parasitárias em cavalos. A piroplasmose trata-se de uma hemoparasitose 

causada por parasitas intraeritrocitários do gênero Babesia caballi e Theileria 

equi transmitida por seus principais vetores, carrapatos das espécies 

Dermacentor nitens, Amblyomma cajennense e Rhipicephalus microplus. É 

uma afecção que caracterizar-se por alta patogenicidade, a qual cursa com 

quadros clínicos na forma aguda em que os animais apresentam anemia 

hemolítica aguda, formação de trombos e coagulação intravascular 

disseminada seguida de morte, e em alguns casos animais cursam com 

quadros na forma crônica, com sinais inespecíficos que incluem letargia, 

anorexia e perda de peso. Também é importante salientar o curso da doença 

na forma subclínica onde os animais são portadores e na maioria das vezes 

não apresentam sintomatologia, atuando assim como reservatórios, 

disseminando o agente nos planteis fazendo com que essa enfermidade se 

propague nos rebanhos e seja considerada de caráter endêmico em diversas 

regiões do país. Deste modo destaca-se tendo grande impacto econômico, seja 
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de modo direto devido a prejuízos relacionados à significativa queda de 

desempenho, custo de tratamento e até a morte do animal, como 

indiretamente, tendo entraves na movimentação e comercialização desses 

equídeos principalmente nas exportações. Sendo assim, esse trabalho tem por 

objetivo diagnosticar a piroplasmose em equídeos da região do Recôncavo da 

Bahia / BA utilizando diferentes técnicas de diagnóstico para piroplasmose, 

avaliando a eficácia dos métodos utilizados com intuito de obter a 

epidemiologia da região para proporcionar condições de se estabelecer um 

maior controle parasitário. 
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