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RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo relatar o caso de uma cadela Pitbull, com 5 meses de idade, 

apresentando apatia e secreção ocular, que submetida à realização de um hemograma com pesquisa, apresentou 

anemia normocítica normocrômica não regenerativa com presença de mórulas da Ehrlichia ssp, sendo 

diagnosticada com erliquiose monocítica canina. A Erliquiose é causada pela bactéria intracelular gram-negativa 

Ehrlichia canis que parasita os leucócitos, sendo transmitida pelo carrapato Rhipicephalus sanguineus, um 

artrópode predominante em regiões de clima quente, prevalecendo em altas temperaturas. Pode ser diagnosticada 

através de exames sorológicos, pesquisa de hematozoários e técnicas moleculares. O tratamento instituído é a base 

de Doxiciclina e suplemento vitamínico. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Erliquiose é uma doença infectocontagiosa de distribuição mundial, causada pela 

bactéria gram-negativa Ehrlichia canis do gênero Ehrlichia sp., intracelular obrigatória 

(ALVES, 2013). O gênero em questão compreende cinco espécies de maior importância: 

Ehrlichia canis, E. chaffeensis, E. ewingii, E. muris e E. ruminantium, onde dentre destas, a E. 

canis é a que mais acomete os cães (BORIN et al., 2009; COSTA, 2011).   

O carrapato Rhipicephalus sanguineus, após se alimentar do sangue de um animal 

infectado, passa a carregar a bactéria em sua glândula salivar, e ao realizar o repasto sanguíneo 

em um animal sadio, acaba transmitindo a doença (CHAVES et al., 2007; COSTA, 2011). A 

Ehrlichia canis parasita principalmente monócitos e macrófagos, e acomete animais de 

qualquer raça, sexo e idade (ALVES, 2013).  

A doença se manifesta silenciosamente, podendo desencadear lesões crônicas, 

insuficiência renal e em casos mais graves culmina com a morte do hospedeiro (RONDELLI, 

2012). O diagnóstico da infecção se faz por meio de exames físicos e hematológicos, que são 
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confirmados através da sorologia (ALVES, 2013) e exames moleculares (MILANJEET et al., 

2014), e o fármaco de eleição para o tratamento é a Doxiciclina devido sua rápida absorção e 

poucos efeitos adversos apresentados (HARRUS et al., 2012).  

Assim, o relato aqui descrito teve por objetivo avaliar a infecção de uma cadela fêmea 

por Ehrlichia ssp. e elucidar características da Erliquiose afim de ressaltar a importância da 

doença e do estabelecimento de um diagnóstico precoce na fase aguda para realização de um 

tratamento adequado e efetivo.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Durante a realização do estágio extracurricular no Consultório Veterinário de Mineiros, 

Centro Universitário de Mineiros - UNIFIMES, em Mineiros-GO, foi atendida, no dia 23 de 

março de 2018, dentre as atividades acompanhadas, uma cadela Pitbull inteira, de pelagem 

preta, com 5 meses de idade, pesando 11 kg.  

Na anamnese, realizada junto ao proprietário, foi relatado apatia, secreção ocular e 

febre. Apesar do apetite diminuído, a mesma apresentava ingestão normal de água, sem 

presença de vômitos, e urina com cor e volume normais. A imunoprofilaxia, desverminação e 

controle parasitário estavam em dia, e havia sido submetida há um tratamento anterior com 

antitóxico oral e vitaminas. Banhos são dados uma vez por semana, não tem acesso à rua, e 

possui quatro contactantes, sendo três cães e um gato. A ração é o único alimento fornecido. 

Ao exame físico, a fêmea apresentava nível de consciência em alerta, escore corporal 

magro, normohidratada, mucosas rósea-claro, na auscultação foi possível verificar frequência 

cardíaca de 120 batimentos por minuto (bpm), frequência respiratória de 88 movimentos por 

minuto (mpm), temperatura retal de 39ºC, tempo de preenchimento capilar (TPC) 2, linfonodos 

submandibulares aumentados, presença de alopecia dorsocervical e carrapatos na região 

auricular. Na apalpação abdominal não teve alterações.  

No final da consulta foi colhido uma amostra sanguínea para solicitação de um 

hemograma com pesquisa, para descarte das suspeitas de Erliquiose e outras hemoparasitoses. 

De imediato, o tratamento instituído foi o antibacteriano Doxiciclina (10 mg/kg) por via oral a 

cada 12 horas, durante 21 dias, suplemento vitamínico na dosagem de um comprimido a cada 

doze horas por 21 dias, e para eliminação da ixodidiose, Afoxolaner (2,5 mg/kg) por via oral 

repetir mensalmente e pulverização do ambiente com Deltametrina diluída de acordo com o 

fabricante. 



 

 

Em consonância com os sinais clínicos, o hemograma com pesquisa revelou hemácias 

normocíticas e normocrômicas, anemia não regenerativa, e presença de mórulas da Ehrlichia 

spp. O proprietário não retornou com a paciente para a avaliação do tratamento, portanto não 

foi confirmada a cura até o presente momento. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O artrópode se infecta com a E. canis quando se alimenta do sangue de animais 

infectados, apresentando leucócitos parasitados por decorrência da fase aguda. Após a ingestão 

a bactéria se dissemina pelo o organismo do vetor e através dos hemócitos intestinais alcança 

as glândulas salivares. Além da picada do carrapato, outra forma de transmissão da doença é a 

transfusão de sangue infectado (CHAVES et al., 2007).  

O ciclo da E. canis ocorre no citoplasma das células da medula óssea, principalmente 

monócitos e macrófagos, que fagocitam a bactéria. A multiplicação ocorre por divisão binária, 

formando mórulas que se transformam em outros corpúsculos iniciais e saem da célula por 

exocitose para parasitar novos leucócitos. Os sinais clínicos da fase aguda aparecem após oito 

a vinte dias, intervalo que corresponde ao período de incubação (ALVES, 2013).  

Após manifestação dos sinais clínicos, a doença pode perdurar por duas à quatro 

semanas (HAGMAYER, 2010). Sousa et al. (2010) destaca que as alterações clinicas e 

hematológicas dos animais acometidos não são específicas, podendo apresentar diversos sinais 

como apatia, anorexia, mucosas pálidas, febre, distúrbios oftálmicos, esplenomegalia e 

tendência a hemorragia. Distúrbios vasculares ocorrem com maior frequência em casos 

crônicos (UENO et al. 2009). 

Animais infectados podem apresentar trombocitopenia, anemia e leucopenia, devido a 

supressão difusa da medula óssea (WITTER et al., 2013) e, glomerulopatia relacionada à 

deposição de imunocomplexos, que posteriormente podem desencadear insuficiência renal 

(ALVES, 2013). A doença pode mudar para um estágio subclínico e perdurar por vários anos 

se não tratada. Cães cronicamente doentes apresentam perda de peso, apatia e edema 

subcutâneo. Já os animais que se infectam frequentemente, devido a trombocitopenia, 

apresentam epistaxe (HAGMAYER, 2010). 

O diagnóstico é um desafio, visto que são múltiplas as manifestações clinicas e 

subclínicas apresentadas pelo animal infectado, o que dificulta a detecção do agente e 

consequentemente sua eliminação (STRAUBE, 2010; MILANJEET et al., 2014).  Borin et al. 

(2009) elege o esfregaço sanguíneo periférico para a detecção das mórulas, por conta da 



 

 

precisão e rapidez na realização, e ressalta que a ausência do parasito no esfregaço não exclui 

a infecção.  

O diagnóstico na fase aguda é mais preciso, porque a Ehrlichia se encontra no sangue, 

e assim pode ser detectada apenas com o esfregaço sanguíneo (HAGMAYER, 2010). Mas caso 

o animal apresente infecção subclínica ou crônica, a PCR se torna a melhor alternativa para o 

diagnóstico (NAZARI et al., 2013), podendo ser realizada através da biopsia de baço, medula 

óssea, pulmão, e gânglios linfáticos (HAGMAYER, 2010). Makino et al. (2016) afirma que 

quando a amostra de sangue é negativa, a medula óssea se torna a principal contraprova com o 

diagnostico molecular. 

Os anticorpos contra a Ehrlichia podem ser detectados a partir de 14 dias após a 

infecção. Em alguns animais a soroconversão pode ocorrer após 28 dias da infecção. O título 

de anticorpos não pode ser realizado como diagnostico primário e definitivo já que pode 

apresentar-se elevado mesmo após o tratamento, indicando que animais que apresentam esta 

condição nem sempre estão infectados (HAGMAYER, 2010). O diagnóstico preciso da 

enfermidade é a soma de sinais clínicos, testes laboratoriais e métodos sorológicos e técnicas 

moleculares (NAZARI et al., 2013), eliminando algumas doenças com manifestações 

semelhantes como a babesiose, cinomose e bartonelose (STRAUBE, 2010).  

O tratamento se torna eficiente quando o animal infectado é submetido à administração 

de terapia suporte associada a antibacterianos na fase aguda (HARRUS et al., 2012). O 

tratamento se torna ineficaz quando o cão se encontra na fase crônica, pois nesse período ocorre 

mielodepressão e doença multissêmica (SHIPOV et al., 2008). Quando não tratada, a doença 

pode apresentar agravos como glomerulonefrite, uveíte, deslocamento de retina, poliartrite, 

supressão da medula óssea e infecções secundárias (HAGMAYER, 2010). 

A Doxiciclina é o fármaco de eleição para o tratamento da enfermidade, se tratando de 

uma tetraciclina de rápida absorção, atingindo elevada concentração no sangue e tecidos, sendo 

capaz de penetrar na célula parasitada, apresentando poucos efeitos adversos (HARRUS et al., 

2012). A Erliquiose não confere imunidade, portanto, o animal pode vir se infectar novamente 

com uma nova exposição ao vetor (FIGUEIREDO, 2011; STRAUBE, 2010).  

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 



 

 

A EMC é uma enfermidade potencialmente fatal para os cães, sendo transmitida por um 

vetor abundante no Brasil, o que dificulta o controle da infestação. O sucesso do tratamento se 

dá com diagnóstico precoce e preciso na fase aguda com terapia eficaz, acompanhada do 

controle do carrapato. E como se trata de uma doença que não confere imunidade, todos os 

cuidados devem ser tomados para que o animal não se infecte novamente.  
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