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Introdução

As hemoparasitoses são enfermidades de grande 
importância na Medicina Veterinária, acometendo 
várias espécies animais, como o cão, gato, equino, 
bovino entre outros. Os agentes etiológicos mais 
comuns dessas enfermidades no cão são ricketisia 
(Ehrlichia spp.), Mycoplasmatacea (Mycoplasma 
haemocanis) e os protozoários (Babesia sp. e 
Hepatozoon sp), de acordo com o que está descrito na 
literatura [1]. 

Riquetsioses são doenças causadas por bactérias da 
família Rickettsiaceae, constituída pelos gêneros 
Rickettsia, Orientia, Coxiella, Bartonella 
(Rochalimaea pela nomenclatura anterior), Ehrlichia e 
Anaplasma [2].

A erliquiose canina é uma doença relativamente 
frequente em cães, recentemente confirmada como 
zoonose, também conhecida como doença do cão 
rastreador, pancitopenia canina tropical, febre 
hemorrágica canina e tifo canino [3]. O vetor e 
reservatório da Ehrlichia canis é o carrapato 
Rhipicephalus sanguineus [4]. 

A infecção do cão ocorre no momento da picada do 
carrapato infectado; esta fase é variável com duração 
de duas a quatro semanas, com características leves a 
severas [5].

O agente se multiplica nos órgãos do Sistema 
Mononuclear Fagocitário (fígado, baço e linfonodos), 
resultando em hiperplasia dessa linhagem celular e 
organomegalia (linfoadenopatia, esplenomegalia e 
hepatomegalia). Nesta fase também é comum uma 
trombocitopenia, com ou sem anemia e leucopenia [5].

A fase subclínica pode durar semanas a meses e se 
caracteriza pela persistência da E. canis no hospedeiro 
promovendo, altos títulos de anticorpos, mesmo após 
uma aparente recuperação da fase aguda, podendo 
então encaminhar para fase crônica da doença, que é 
caracterizada pela perda da competência imunológica 
do cão, o que torna mais intenso os sintomas, havendo 
o aparecimento de uma hipoplasia medular e 

consequente anemia aplásica, monocitose, linfocitose e 
leucopenia [5].

Os sinais clínicos variam de acordo com as três fases da 
doença (aguda, subclínica e crônica). Na fase aguda se 
observam febre, apatia, anorexia, emagrecimento e 
trombocitopenia. Na fase subclínica, os sinais geralmente 
são inaparentes e o cão tem aparência saudável. Se a 
infecção persiste a fase crônica se instala, com sintomas 
severos, tais como pancitopenia, glomerulonefrite, 
hemorragias e até sinais neurológicos. O sucesso do 
tratamento depende da precocidade do diagnóstico [4].

Segundo [4], os sinais clínicos, juntamente com os 
resultados hematológicos e sorológicos são os métodos de 
estabelecimento de um diagnóstico definitivo, todavia esse 
pode ser um dilema para os clínicos.

Além dos sinais clínicos, o critério de diagnóstico para a 
erliquiose pode incluir, ainda, a história de exposição ao 
carrapato, ou anormalidades laboratoriais, como a 
identificação das mórulas citoplasmáticas [6].

O prognóstico depende da fase em que a doença for 
diagnosticada e do inicio da terapia. Quanto mais cedo se 
diagnosticar e se iniciar o tratamento, haverá mais chances 
de cura. Em cães nas fases iniciais da doença observa-se 
melhora do quadro clinico passadas 24 ou 48 horas do 
inicio do tratamento, a menos que a medula óssea fique 
severamente hipoplásica [5].

A resposta ao tratamento geralmente é positiva, com 
exceção dos cães com Erliquiose Crônica grave. Vários são 
os medicamentos que podem ser utilizados, como a 
tetraciclina, doxiciclina, cloranfenicol e o dipropionato de 
imidocard, sendo que a recuperação depende da severidade 
do caso clínico e do período em que se inicia a medicação 
[4].

O presente trabalho se restringiu ao gênero Ehrlichia, e a 
espécie Ehrlichia canis.  Objetivou-se relatar o uso e 
comparação hematológica / sintomática de dois protocolos 
terapêuticos diferentes, para tratamento da Erliquiose.

Material e Métodos
Foram atendidos dois cães, raça Cane Corso Italiano.

Eram um macho (Haiiro) e uma fêmea (Ceres), irmãos, 



ambos com oito meses de idade e pesando entre 25 e 
30 kg, respectivamente.

O local de atendimento foi na propriedade onde os 
animais viviam, na Ilha de Itamaracá, Região 
Metropolitana de Recife.

A queixa relatada pelo proprietário era que os 
animais estavam apáticos, cheios de carrapatos e com 
perda de peso. No exame clínico foram constatados
uveite, apatia, perda de peso, febre (41º C), mucosas 
oculares hiperêmicas, tempo de perfusão capilar maior 
que dois segundos e o macho apresentava claudicação.

Efetuou-se a coleta do sangue dos dois animais para 
a realização do hemograma no laboratório de Patologia 
Clínica da Universidade Federal Rural de Pernambuco.

Os resultados obtidos foram – Macho: Hemácias: 
5.080.000/mm3; Hemoglobina: 10,7 g/dl; Hematócrito: 
33% - não apresentou alterações no Leucograma e 
apresentou uma queda no número de plaquetas: 
162.560 mil (Tabela 1).

O hemograma de Ceres apresentava uma queda, um 
pouco mais acentuada, em alguns valores do 
Eritrograma - Hemácias: 3.760.000 mm3; 
Hemoglobina: 7,9g/dl; Hematócrito: 26%. – o 
Leucograma não apresentou alterações e as plaquetas 
estavam baixas, com o valor de 120.000 mil, com 
presença de Macroplaqueteas e plaquetas ativadas
(Tabela 1).

Devido aos sinais clínicos, achados hematológicos e 
a presença dos carrapatos, suspeitou-se que eles 
estavam com Erliquiose, iniciando-se, então, o 
tratamento para a doença. 

O protocolo utilizado entre os cães foi diferente.
Para o macho foi utilizado a doxiciclina, na dose de 
10mg/kg/dia, durante 14 dias. Na fêmea utilizou-se
Azitromicina, na dose de 10mg/kg/dia, durante sete 
dias. 

Resultados e discussão

O objetivo do tratamento é curar os animais doentes 
e prevenir a manutenção e a transmissão da doença 
pelos portadores assintomáticos. Sendo assim, após o 
inicio desse, foi acompanhado o hemograma dos 
animais que apresentaram os seguintes resultados:

a) Após os sete dias de tratamento, o hemograma de 
Ceres apresentava Eritrograma: Hemácias 6.040.000 
mm3; Hemoglobina 12,5 g/dl e Hematócrito 37%, não 
apresentava alterações no Leucograma e as plaquetas 
estão com valor satisfatório de 362.400 mil. Não 
apresentava alterações no Eritrograma, e não 
apresentava mais Macroplaquetas e plaquetas ativadas
(Tabela 2).

Transcorridos sete dias do tratamento, Haiiro
também apresentou uma melhora nos valores do 
Eritrograma: Hemácias 5.950.000 mm3; Hemoglobina 
11,7 g/dl; Hematócrito 36% ,e o número de plaquetas 
tinha aumentado de 162.560 mil para 190.400 mil
(Tabela 2). 

b) Depois dos 14 dias de tratamento verificou-se que 
Haiiro apresentava uma queda maior do que foi vista 

no 1º hemograma, nos valores do Eritrograma: Hemácias 
4.430.00 mm3; Hemoglobina 9,2 g/dl; Hematócrito: 30%. 
Leucograma sem alteração e as Plaquetas tinham 
estabelecidos seus valores normais, estando em 217.070 
mil, mesmo que ainda muito perto do limite mínimo padrão 
de 200.000 mil [5] (Tabela 3).

A doxiciclina constitui a droga de escolha para o 
tratamento da erliquiose canina, em uma dosagem de 2,5 a 
5 mg/kg, via oral, a cada 12 horas por duas a três semanas. 
Também as tetraciclinas, em uma dosagem de 22 mg/kg, 
pela via oral, a cada oito horas, por duas a três semanas. O 
cloranfenicol também pode ser usado como opção de 
tratamento em cães que não estejam com citopenia [5].

Segundo o observado no presente estudo, a 
Azitromicina, terapêutica que não tem eficácia comprovada 
no tratamento da erliquiose, superou em termo de 
efetividade (ver resultados do hemograma, na Tabela 3), o 
tratamento com a doxiciclina.

Foi sugerido ao proprietário o manejo profilático. 
Devido ao fato de não existir vacina contra a erliquiose, a 
forma de prevenção sugerida foi o tratamento dos animais 
doentes e controle do agente transmissor da doença, que é o 
carrapato. A utilização de produtos acaricidas no ambiente 
e nos animais é eficaz, desde que seja realizado o manejo 
correto [7].

Há relatos que a utilização de doses baixas de 
doxiciclina, 2 mg/kg, via oral, a cada 24 horas, durante a 
estação dos carrapatos constitui-se numa boa forma de 
prevenir a doença [5].
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Tabela 1. Resultados de Exames (Eritrograma, Leucócitos e contagem de Plaquetas) de Haiiro e Ceres pré-tratamento 
(03/06/2009)

Exame Valores 
referênciais

Haiiro Ceres

Hemácias (x 10/ mm6)3 5,5 a 8,5 5,08 3,76

Hemoglobina (g/dl) 12 a 18 10,7 7,9
Hematócrito (%) 37 a 55 33 26

Leucócitos (x 10/ mm3) 6,0 a 17,0 13,3 8,7
Plaquetas (Milhares/ mm3) 200 a 500 162,5 120 

Tabela 2. Resultados de Exames (Eritrograma, Leucócitos e contagem de Plaquetas) de Haiiro e Ceres, após 7 dias de 
tratamento, sendo o tratamento de Ceres concluído neste momento (10/ 06/ 2009)

Exame Valores 
referenciais

Haiiro Ceres

Hemácias(x 10/ mm6)3 5,5 a 8,5 5,95 6,04 
Hemoglobina (g/dl) 12 a 18 11,7 12,5 
Hematócrito (%) 37 a 55 36 37
Leucócitos (x 10/ mm3) 6,0 a 17,0 12,9 14,0
Plaquetas (Milhares/ mm3) 200 a 500 190 362

Tabela 3. Resultados de Exames (Eritrograma, Leucócitos e contagem de Plaquetas) de Haiiro e Ceres, após 14 dias de 
tratamento, quando foi concluído o tratamento de Haiiro (17/ 06/ 2009)

Exame Valores 
referenciais

Haiiro Ceres

Hemácias(x 10/ mm6)3 5,5 a 8,5 4,43 6,04 
Hemoglobina (g/dl) 12 a 18 9,2 12,5 
Hematócrito (%) 37 a 55 30 37
Leucócitos (x 10/ mm3) 6,0 a 17,0 10,8 14,0
Plaquetas (Milhares/ mm3) 200 a 500 217 362


