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Introdução:  A hemoparasitose bovina, também conhecida como tristeza parasitária
bovina(TPB) é um conjunto de doenças, provocada pelos protozoários Babésia bovis,
Babésia bigemina e  Anaplasma marginale. Esse conjunto de doenças é a principal
causa de diversas perdas econômicas e produtivas dentro de uma propriedade
provocando perda de peso e anemia em animais acometidos pela (TPB). A avaliação
da condição corporal é uma medida subjetiva, fundamentada na classificação dos
animais em função da massa de gordura e da cobertura muscular, isso estima o estado
nutricional dos animais que por sua vez contribui efetivamente com a saúde do mesmo.
Objetivo: Correlacionar o escore de condição corporal(ECC) dos animais com a 
presença do hemoparasita na corrente sanguínea.    Metodologia:  O estudo foi
realizado em propriedades rurais situadas na região do Vale do Aço. Os animais foram
avaliados aleatoriamente nos seguintes parâmetros: ECC (escore de condição
corporal), em escala de 1 a 5, com base  nas seguintes  regiões do corpo: base da
cauda, ponta do íleo, costelas, garupa, processos espinhosos da coluna vertebral, 
vertebras lombares  e coleta de sangue da ponta da orelha e base da cauda para
pesquisa de hematozoário. Foi realizada uma análise quantitativa com base na média
aritmética dos parâmetros avaliados. Resultados:  Os animais que apresentaram a
presença do hemoparasita ( 80%)  apresentaram grau de ECC variando de 2 a 3,25 e os
animais que não apresentaram a presença do hemoparasita  (20%)  apresentaram  ECC
variando de 2 a 3. Conclusão: O presente estudo demostra que não houve uma
correlação do escore de condição corporal com a presença ou ausência do 
hemoparasita na corrente sanguínea.
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