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Anaplasmose bovina é uma doença causada pela rickettsia intra-eritrocítica 

Anaplasma marginale e Anaplasma centrale, sendo uma causa da tristeza 

parasitária bovina (TPB). O objetivo deste estudo foi avaliar a eficácia da 

enrofloxacina no tratamento de bezerras com eritrócitos parasitados por 

Anaplasma marginale. Foram utilizados 24 bezerras da raça Holandês 

subdivididos em quatro grupos de seis animais. O Grupo 1 (G1) recebeu 7,5 

mg.kg-1de enrofloxacina (Kinetomax® Bayer) em dose única, o Grupo 2 (G2), 

duas doses de 7,5 mg.kg-1 de enrofloxacina a cada três dias, no Grupo 3 (G3) 

foi aplicado 20 mg.kg-1 de oxitetraciclina (Tetrabac® Bayer) de longa ação em 

dose única e o Grupo 4 (G4) 1 mL/10kg de solução salina em uma única dose. 

Foi realizado exame clinico e pesquisa de Anaplasma diariamente através de 

esfregaço sanguíneo. No dia do tratamento os níveis de infecção por 

Anaplasma marginale nos três grupos G1, G2, G3, foram 17, 23 e 12% 

respectivamente e dois dias após tratamento foi observado redução dos níveis 

de rickettsemia dos grupos G1, G2 em relação ao grupo G3 (p < 0,05). O 

volume globular médio (VGM) dos grupos G1 e G2 aumentou e estabilizou 

entre o 7º e o 8º dia após tratamento (DAT), a estabilização do VGM do G3 foi 

ao 13º DAT. A enrofloxacina e oxitetraciclina foram efetivas no tratamento da 

anaplasmose, porém a enrofloxacina apresentou redução da ricketsemia e 



aumento do VGM mais rápido em comparação a oxitetracilcina (p < 0,05), 

demonstrando melhor recuperação da oxigenação sanguínea. 
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