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Introdução

A erliquiose tem despontado como uma 
importante enfermidade infecciosa, devido ao aumento 
da sua prevalência entre os cães [1]. É uma doença 
infecciosa, causada por bactérias gram (-) pertencentes 
aos gêneros Ehrlichia sp. e Anaplasma sp. [2]. A E 
canis é o agente que frequentemente infecta os cães, 
sendo um parasito intracelular obrigatório, organizado 
em agrupamentos denominados mórulas [3].

 A E. canis, usualmente, é disseminada 
durante o ectoparasitismo do carrapato vermelho do 
cão Rhipicephalus sanguineus que também pode 
transmitir outro parasitos como a Babesia canis e  B. 
gibsoni, levando à infecções concomitantes [2,4].

A fase aguda da Erliquiose é variável quanto à 
duração e à severidade O microrganismo replica-se nas
células monucleares, principalmente no sistema 
fagocitário monuclear dos linfonodos, baço, e medula 
óssea, resultando em hiperplasia dessa linhagem
celular e organomegalia. A trombocitopenia com ou 
sem anemia e leucopenia (ou leucocitose), é comum 
durante essa fase [5].

Na fase sub-clínica, a E. canis persiste no 
hospedeiro, promovendo altos títulos de anticorpos [6]. 
Esta fase pode perdurar por vários anos, acarretando
apenas leves alterações hematológicas, sem 
sintomatologia clínica evidente [7].

Na fase crônica o sistema imune não 
consegue eliminar o microrganismo e pode-se 
desenvolver pancitopenia, contudo os mecanismos 
responsáveis ainda não estão totalmente elucidados. 
Várias teorias procuram explicar o fato, entre elas: 
mecanismos autoimunes associados à 
hiperglobulinemia que causariam depressão da medula

óssea, ou mesmo exaustão da mesma após ter tentado 
compensar a destruição das plaquetas [8]. A principal 
característica desta fase é o aparecimento de uma 
hipoplasia medular levando a uma anemia aplástica,
monocitose, linfocitose e leucopenia [9].

Dentre os sinais clínicos da enfermidade, 
destacam-se na fase aguda, febre, anorexia, apatia, 
linfadenopatia e alterações oculares e na fase crônica, 
perda de peso, palidez de mucosas e tendência a 
hemorragias [10].

O tratamento da Erliquiose canina consiste no 
uso de antiricketisiais e terapia de suporte. As drogas 
usadas com sucesso incluem as tetraciclinas, 
cloranfenicol e o dipropionato de imidocard [11]. A 
doxiciclina constitui a droga de eleição no tratamento 
da erliquiose em todas as suas fases. Nos casos agudos 
o tratamento pode durar de três a quatro semanas e até 
oito semanas nos casos crônicos [12].
         Corticosteróides também são indicados na 
preservação da integridade vascular ou da função 
plaquetária, principalmente na fase crônica. A 
administração de doxiciclina, precedida ou não pelo 
dipropionato de imidocarb, não parece interferir na 
resposta terapêutica de cães com erliquiose [13].

Objetiva-se com este trabalho relatar um caso 
de erliquiose canina decorrente de imunossupressão 
após cirurgia para descompressão de cauda eqüina.

Material e métodos
   Uma cadela, sem raça definida, dois anos de idade 

foi atendida no Hospital Veterinário da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) apresentando 
tremores nos membros anteriores e vocalizações 
compatíveis com dor há cerca de uma semana. O 



proprietário relatou ainda, que a cadela passou a 
apresentar neste período fraqueza nos membros 
anteriores com dificuldade de permanecer sentada 
apoiando-os no chão, além de relutância em realizar os 
exercícios fisioterápicos, uma vez que a mesma foi 
submetida a descompressão de cauda eqüina 15 dias 
antes do aparecimento desses sinais. A cadela não 
apresentou melhora do quadro neurológico e 
apresentava-se paraplégica e com incontinência 
urinária.
        Ao exame físico a cadela apresentava bom estado 
de saúde corporal, mucosas levemente hipocoradas, dor 
na flexão da articulação radio-cárpica, compatível com 
poliartrite, além de rigidez na musculatura do pescoço, 
sugestivo de meningoencefalomielite. Foi solicitado 
hemograma e pesquisa de hematozoário para melhor 
esclarecimento quanto ao diagnóstico devido a suspeita 
de erliquiose canina.

Resultados e discussão
         O resultado observado no hemograma foi 
compatível com quadro de erliquiose (tabela 1), no 
qual foi observada anemia normocítica normocrômica, 
trombocitopenia com várias plaquetas ativadas, além 
de eosinifilia e neutropenia relativa, confirmando a 
suspeita clínica. 

A trombocitopenia é o achado mais freqüente 
em cães experimentalmente e naturalmente infectados 
por E. canis, observando-se queda no número já na 
segunda semana pós-infecção e permanecendo baixa 
durante toda a fase aguda e crônica da doença [14].

A pesquisa de hematozoário foi negativa, já 
que conforme cita Oliveira  et al. [14], na fase crônica 
da  erliquiose canina, dificilmente as mórulas são 
encontradas em esfregaços sangüíneos corados.

Como tratamento foi realizada 
antibioticoterapia com doxiciclina 10mg/kg, a cada 12 
horas durante 21 dias, conforme cita Woody et  al.
[12], além de duas aplicações de dipropionato de 
imidocarb 5mg/kg com intervalo de 15 dias. Não foi 
necessária terapia de suporte com fluidoterapia e 
transfusão sanguínea. O tratamento da poliartrite e 
meningoencefalite foi realizado com corticoesteróide, 
prednisona, na dose imunossupressora 2mg/kg, durante 
15 dias com conseqüente redução da dose nos dias 
subseqüentes, com duração total de 40 dias de 
tratamento.

A terapia com glicocorticóides por um curto 
período de dois a sete dias pode ser de grande valor no 
início do tratamento, quando estiver ocorrendo
trombocitopenia, já que um mecanismo imunomediado 
pode ser a causa dessa queda plaquetária. Pode ser 
utilizado também em casos de poliartrite crônica [11].
Esta afirmação está de acordo com o protocolo 
terapêutico realizado, por meio do qual ocorreu 
melhora no quadro clínico durante o tratamento, 
contudo após a interrupção ocorreu recidiva dos sinais 
clínicos compatíveis com poliartrite. 

Diante deste quadro optou-se pela substituição 
da prednisona por outro imunossupressor, a 
azatioprina. Nelson e Couto [15], citam que azatioprina 
pode ser usada em cães em que apenas a terapia com 
corticosteróides não foi suficiente para induzir ou 

manter a remissão dos sinais clínicos, sendo uma 
excelente droga em casos de poliartrite. Entretanto 
devido ao grave quadro de imunosupressão a paciente 
veio a óbto cinco dias após o início do novo protocolo 
apresentando sinais característicos de cinomose na fase 
neurológica, como mioclonias e vocalizações.
     A erliquiose canina neste caso em questão, teve 
como fator desencadeante a imunossupressão após 
realização de descompressão de cauda eqüina, e 
mesmo com a realização de protocolo terapêutico a 
paciente não respondeu favoravelmente ao tratamento,
sendo acometida por outra enfermidade e chegando à 
óbito cerca de quatro semanas após o diagnóstico. 
Portanto, animais em tratamento são bastante 
propensos às infecções secundárias, devido a fatores 
imunosupressivos e estes agentes complicadores são
importantes no agravamento do quadro clínico.  
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                    Tabela 1: Achados hematológicos de um cão apresentando sinais característicos de erliquiose canina.

      Itens avaliados                                                                                                                Valores de referência
   
    Hemácias x 106/µL                                             3,9                                                                    5,5 – 8,5
    Hemoglobina  g %  - g/dL                                 10,3                                                                   12 – 18 
    Hematócrito %                                                    30                                                                   37 – 55 
   VCM         u3 - fL                                                77                                                                    60 – 77 
   CHCM        %                                                    34,4                                                                   30 - 36
   Protenínas totais g %                                          5,8                                                                    6,0 – 8,0 
   Plaquetas                                                         183,300                                                               200 - 500

  Leucócitos x 103                                                                              11                                                                  6,0 – 17,0
                                               Valores relativos (%)      Valores absolutos                Valores relativos         Valores absolutos
   Metamielócitos                                 0                                    0                                             0                                  0
   Bastonetes                                         1                                  110                                        0 - 3                           0 - 300          
   Segmentados                                    34                                3740                                     60 – 77                   3000 – 11500 
   Eosinófilos                                       23                                2530                                      03 – 10                     150 – 1350 
   Basófilos                                           0                                  0                                            raros                          raros
   Linfócitos                                         27                               2970                                      12 – 30                    1000 – 4800 
  Monócitos                                        15                               1650                                       02-10                        100 – 1250 


