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Introdução

A Erliquiose Canina é uma doença transmitida pela 
picada do carrapato, tendo sido reconhecida pela 
primeira vez na Argélia em 1935. Desde então, foi 
conhecida como sendo uma doença de importância 
mundial [1]. Os parasitas são bactérias gram-negativas, 
parasitas intracelulares obrigatórios de células 
hematopoiéticas maduras ou imaturas, especialmente 
do sistema fagocitário mononuclear, tais como 
monócitos e macrófagos e, para algumas espécies, em 
células mielóides, tais como neutrófilos [2].

A doença apresenta três fases: aguda, subclínica e 
crônica [3]. Na fase aguda o animal pode apresentar: 
febre, secreção nasal, anorexia, depressão, petéquias 
hemorrágicas, epistaxe, hematúria, ou ainda edema de 
membros, vômitos, sinais pulmonares e insuficiência 
hepato-renal [4]. O animal pode se curar, ou entrar na 
fase subclínica, onde os sinais clínicos desaparecem, 
mas a Riquetsia se mantém no organismo [5]. A fase 
crônica da doença pode variar de leve a severa, nesta 
fase pode-se observar perda de peso, pirexia, 
sangramento espontâneo, linfadenopatia generalizada,
palidez devido à anemia, hepatoesplenomegalia, uveíte 
anterior ou posterior, sinais neurológicos causados por 
meningoencefalomielite e edema de membro 
intermitente [6].

O diagnóstico da erliquiose canina é realizado 
através da visualização de mórulas no citoplasma dos 
leucócitos e plaquetas em esfregaços de sangue 

periféricos corados com Giemsa. Pode–se ainda realizar o 
diagnóstico por imunofluorescência indireta e através da 
Reação em Cadeia de Polimerase – PCR [3].

Também é possível realizar um hemograma, onde 
observa-se freqüentemente uma trombocitopenia entre dez 
a vinte dias pós-infecção, em conseqüência da destruição 
imunológica periférica das plaquetas. Em alguns casos 
temos também uma leucopenia progredindo para 
leucocitose e, raramente, observa-se uma anemia aplásica 
[4].

Diversos tratamentos são descritos para erliquiose 
canina, sendo as tetraciclinas as que apresentam os 
melhores resultado. Dentre as tetraciclinas, a doxiciclina, 
um derivado semi-sintético, é o fármaco de escolha para o 
tratamento da erliquiose canina, pois alcança uma elevada 
concentração sanguínea e tecidual, penetrando rapidamente 
na maioria das células. Cita-se também o uso do 
cloranfenicol, da enrofloxacina e do dipropionato de 
imidocarb [7].

Pode-se utilizar como suporte a hemoterapia com 
componentes sanguíneos. Esta tem como objetivos: 
aumento da capacidade transportadora de oxigênio, 
reposição de componentes homeostáticos ausentes ou 
disfuncionais, reposição de proteína, reposição de 
leucócitos, expansão de volume ou a combinação dos 
efeitos. Em contrapartida, também pode trazer riscos ao 
animal se não houver a realização de triagem laboratorial 
com o objetivo de avaliar clinicamente e laboratorialmente 
a saúde do doador e evitar a transmissão de moléstias 



infecciosas veiculadas pelo sangue, quando há falha no 
processo de triagem e seleção de cães doadores [1].

Este trabalho teve como objetivo relatar o caso de 
um cão acometido por erliquiose e analisar os 
resultados de uma transfusão sanguínea estabelecida ao 
animal.

Material e Métodos

Foi atendido no Hospital Veterinário do 
Departamento de Medicina Veterinária da
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) 
um cão macho da raça Pastor Alemão de 
aproximadamente um ano de idade.  Ao exame clínico 
observou-se apatia, anorexia, aumento da secreção 
ocular, fezes escuras, mucosas pálidas, petéquias na 
mucosa oral, presença de ectoparasitas (carrapatos) 
realizou-se hemograma constatando-se anemia 
normocítica normocrômica, leucopenia por neutropenia 
absoluta, linfopenia absoluta, eosinofilia e 
trombocitopenia.  O tratamento consistiu  de
doxiciclina na dose de 5mg/kg de 12 em 12 horas 
durante 30 dias por via oral, juntamente com 
polivitamínicos e minerais. A transfusão sanguínea foi 
necessária já que o animal apresentou 11% de 
hematócrito.  Realizou-se a transfusão, e o animal foi 
liberado, voltando no dia seguinte para reavaliação 
clínica.

Resultados e Discussão

Conforme visto em CORRÊA, W. M.; 
CORRÊA, C.N. M., [5], fez-se a transfusão sanguínea 
com o objetivo de reposição das perdas sofridas pelo 
animal. Após uma semana foi repetido o hemograma, 
notou-se melhora tanto no exame laboratorial quanto
no quadro clínico. Decidiu-se não fazer uma segunda 
transfusão, já que o animal encontrava-se clinicamente 
bem, evitando-se assim, uma possível reação a uma 
nova transfusão. Continuaram as avaliações 
semanalmente até a completa normalidade dos exames.

Agradecimentos

A todos do que participaram e cooperaram 
direta ou indiretamente com este trabalho, aos alunos, 
professores e funcionários do Hospital Veterinário da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco.

Referências
[1] SULTANUM, C. A. R. ; MOREIRA, M. A. B. ; 
JERICÓ, M. M. Triagem sorológica, hematológica e 
bioquímica em cães doadores de sangue. Anais do 7º 
Congresso Brasileiro de Clínicos de Pequenos Animais.
[2] SOUSA, M. G. ; HIGA, A. C. ; GERARDI, D. G. ; 
COSTA M. T. ; Machado R. Z. . Tratamento da 
erliquiose canina de ocorrência natural com 

doxiciclina, precedida ou não pelo dipropionato de 
imidocarb. Revista de Ciências Agroveterinárias, Lages, 
v.3, n.2, p. 126 130, 2004.
[3] ALMOSNY, N. R. P.; MASSARD, C. L.; 
LABARTHE, N. V. et al. Hemoparasitoses em pequenos 
animais domésticos e como zoonoses.1ed. L. F. Livros de
Veterinária Ltda: Rio de Janeiro. 2002, 135p.
[4] GREGORY, C; FORRESTER, S..O. Ehrichia canis, E. 
equi, E. Risticci infections. In: GREENE, C.E. Infectious 
diseases of the dog and cat. Philadelphia: W.B. Saunders. 
p. 404-14, 1990.
[5] WANER, T.; HARRUS, S.; BARK, H. et al. 
Characterization of the subclinical phase of canine 
ehrlichiosis in experiment – tally infected beagle dogs. 
Veterinary Parasitology, v.69, p.307-371, 1997.
[6] COUTO, C. G. Doenças Rickettsiais In: BIRCHARD, 
SHERDING, Manual Saunders: Clínica de pequenos 
animais. Ed. Roca: p. 139-42, 1998
[7] AGUIAR, D. M. Aspectos epidemiológicos da 
erliquiose canina no Brasil. Tese apresentada ao programa 
de Pósgraduação em Epidemiologia Experimental e 
Aplicada às Zoonoses da Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo para 
obtenção do título de Doutor em Medicina Veterinária, São 
Paulo 2006.



Fig.1-uveíte 
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Fig.2-Mucosa oral anêmica e petéquias
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Fig.3-Transfusão
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