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Introdução

A erliquiose canina é uma importante doença 
infecciosa cuja prevalência tem aumentado 
significativamente em várias regiões do Brasil. É 
transmitida pelo carrapato Rhipicephalus sanguineus, e 
tem como agente etiológico a Erhlichia canis. Os sinais 
clínicos observados são conseqüência da resposta 
imunológica face à infecção. De acordo com estes 
sinais clínicos e patológicos, a doença pode ser 
dividida em três fases: aguda (caracterizada 
principalmente por hipertermia (39,5 - 41,5 oC), 
anorexia, perda de peso e asthenia), sub-aguda
(podendo ser encontradas algumas complicações como 
depressão, hemorragias, edema de membros, perda de 
apetite e palidez de mucosas) e crônica (o animal tem 
os mesmos sinais da fase aguda, porém atenuados, 
encontrando-se apático, caquético e com 
susceptibilidade aumentada a infecções secundárias, em 
conseqüência do comprometimento imunológico). O 
sucesso do tratamento depende de um diagnóstico 
precoce [1, 2, 3, 4, 5]

A aplasia medular é uma doença congênita (ocorre 
devido a um fator genético), ou adquirida (causada pela 
utilização de certos medicamentos ou drogas ilícitas), 
caracterizada pela deficiência medular, ou seja, 
disfunção da medula óssea, sendo tal doença separada 
em dois níveis, a moderada e a grave. O diagnóstico da 
aplasia medular é feito através de um exame chamado 
hemograma, no qual constam todos os componentes 
sangüíneos. A medula do osso é responsável pela 
produção dos componentes sanguíneos (hemácias, 
plaquetas, leucócitos). As hemácias são responsáveis 

por carregar o oxigênio a todas as partes do corpo e 
possuem uma cor avermelhada, pois possuem em sua 
composição o ferro. Os leucócitos são responsáveis 
pela proteção de nosso corpo, são eles os produtores de 
anticorpos. As plaquetas são responsáveis pela 
coagulação do sangue [6].

Os principais sintomas dessa doença são: anemia
(palidez), devido ao baixo número de hemácias; 
infecções contínuas, devido ao baixo número de 
leucócitos; e sangramento de mucosas, devido ao baixo 
número de plaquetas. O tratamento mais eficaz contra a 
aplasia medular é o transplante de medula óssea [7].

O objetivo do presente trabalho é relatar um caso de 
erliquiose crônica associada à aplasia medular.

Material e métodos

A. Relato de Caso

Em setembro de 2009, um cão, macho, da raça York 
Shire, de dois anos de idade, foi atendido no 
ambulatório 01 da área de Clínica Veterinária de 
Pequenos Animais do Hospital Veterinário da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE, 
com histórico de tosse esporádica, episódios de 
vômitos, gastrenterite hemorrágica de odor fétido, 
prostração (figura 1), paresia dos membros posteriores,
dispnéia, presença de ectoparasitas (carrapatos) há duas
semanas, tendo recebido transfusão sanguínea e 
aplicação de dipropionato de imidocarb no 1º dia de 
atendimento.

Ao exame físico, o animal apresentava-se prostrado,
com membranas mucosas hipocoradas, tempo de 



preenchimento capilar (TPC) de três segundos, grau 
moderado de desidratação, normotérmico (39.2°C), 
presença de estertores pulmonares na auscultação.

Solicitou-se hemograma com contagem de plaquetas 
no 1º e 2°. Após a coleta de material pra a realização 
do hemograma foi então iniciado o tratamento a base 
de fluidoterapia com solução de cloreto de sódio 0,9%, 
glicose a 50%, ranitidina, diazepan e furosemida.

Após o resultado do 1º hemograma foi realizado 
transfusão sanguínea que é indicada quando ocorre 
baixa da concentração celular sangüínea acompanhada 
com sintomas clínicos de anemia (mucosas pálidas, 
taquicardia, sopro cardíaco funcional: sopro anêmico e 
taquipnéia).

Como parâmetros de hemoglobina e de hematócrito 
que exigem transfusão, podemos considerar os 
seguintes limites mínimos: No cão hematócrito menor 
que 15% [8].

Imediatamente após a transfusão foi realizada a
aplicação de dipropionato de imidocarb e como 
protocolo terapêutico foi instituído doxiciclina na dose 
de 10mg/kg a cada 12 horas, durante 21 dias, 
omeprazol na dose de 1,5mg/kg a cada 24 horas, 
durante 23 dias, complexo B associado a ferro, 
totalizando 6 gotas, a cada 24 horas, durante 30 dias e 
prebiótico com probiótico.

Resultados e Discussão

Através da anamnese e exame físico do animal 
realizado pelo médico veterinário no ambulatório 01 do 
HV da UFRPE, e com o auxílio dos resultados de 
hemograma do 1.º dia, este tendo sido feito antes da 
transfusão sanguínea (tabela 1) foi observado anemia 
normocítica hipocrômica, sendo anemia arregenerativa; 
contagem de células vermelhas abaixo dos parâmetros 
normais, sendo do mesmo modo o eritrograma; e 
quantidade de plaquetas menor que 50.000.

Com base neste resultado e na literatura consultada, 
Reilly e Dolan, 1991 [6] acreditam se tratar de um caso 
de aplasia medular e que esta ocorre em decorrência da 
erliquiose [1,2,3,4,5].

Quinze horas após a transfusão foi realizado um 
novo hemograma (tabela 1), onde foi observada uma 
melhora significativa se levarmos em consideração os 
índices hematológicos, porém a clinica do animal não 
apresentou melhora alguma, pois o animal retornou ao 

hospital veterinário apresentando episódios de 
convulsões, nistagmo, intensa sialorréia (figura 2), 
vocalização, movimento de pedalagem e vômitos mais 
freqüentes.

Tendo em vista no que foi relatado por Storti [4], o
sucesso do tratamento depende de um diagnóstico 
precoce, fato este que não aconteceu em decorrência do 
estado em que o animal se encontrava no 1º dia de 
atendimento. 

Sendo assim pode se dizer que a piora na clinica do 
animal não se deve a transfusão realizada e sim a 
cronicidade da doença.
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Tabela 1. Resultados do exame laboratorial do cão com anemia - Aplasia medular, realizado no HV – UFRPE – Recife-2009.

Parâmetros 1º Hemograma 2º Hemograma Referência*

Hemácias (/mm3) 1.950.000 2.220.000 5,5-8,5

Hemoglobina (g%) 2,9 4,5 12-18

Hematócrito (%) 10,0 15,0 37-55

VCM (fl.) 52,6 68,2 60-72

CHCM (%) 29,0 30,0 31-37

Leucócitos (/mm3) 900 2.900 5500-16900

N. Bastonetes (/mm3) - - 4 116 0-299

N. Segmentados (/mm3) - - 72 2088 3000-12000

Linfócitos (/mm3) - - 22 638 1000-4900

Eosinófilos (/mm3) - - - - 0 –1.820

Monócitos (/mm3) - - 2 58 0 - 430

Plaquetas (/mm3) < 50.000 < 50.000 175000-500000

Fig. 1 – Animal prostrado atendido no HV - UFRPE Fig. 2 - Animal com intensa sialorréia prostrado atendido no HV -
UFRPE




