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RESUMO

A erliquiose é uma hemoparasitose infectocontagiosa muito comum na rotina
clínica  de  pequenos  animais,  sendo  causada  pela  bactéria  gram-negativa
Ehrlichia  canis,  transmitida  principalmente  pelo  carrapato  Rhipicephalus
sanguineus, que provoca graves sinais clínicos podendo levar o animal á óbito.
O estudo  trata-se  de  uma pesquisa  bibliográfica  desenvolvida  por  meio  de
buscas  em  livros  acadêmicos  e  nas  bases  de  dados  SciELO  e  Google
Acadêmico. A presença de leucopenia no hemograma é um achado marcante
nos animais infectados pela E. canis nas fases aguda e crônica. Outro achado
hematológico  importante  é  a  trombocitopenia  que  pode  ser  moderada  ou
severa. O controle de vetores é importante para o controle da erliquiose canina
e  para  fins  de  saúde  pública.  Esta  revisão  tem por  objetivo  esclarecer  as
peculiaridades  sobre  a  erliquiose  canina,  como  ferramenta  de  ajuda  aos
médicos veterinários para maior conhecimento desta enfermidade.
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ABSTRACT

Ehrlichiosis is an infectious contagious hemoparasitosis very common in the
clinical routine of small animals, being caused by the gram-negative bacteria
Ehrlichia canis, transmitted mainly by the tick Rhipicephalus sanguineus, which
causes severe clinical signs that can lead the animal to death. The study is a
bibliographic research developed through searches in academic books and in
the SciELO and Google Scholar databases. The presence of leukopenia in the
blood count is a remarkable finding in animals infected with E. canis in the acute
and  chronic  phases.  Another  important  hematological  finding  is
thrombocytopenia,  which  can  be  moderate  or  severe.  Vector  control  is
important for the control of canine ehrlichiosis and for public health purposes.
This review aims to clarify the peculiarities about canine ehrlichiosis, as a tool to
help veterinarians to better understand this disease.
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INTRODUÇÃO

Grande parte das alterações clínicas que levam animais domésticos às clínicas
veterinárias  corresponde  às  doenças  infectocontagiosas.  Dessas
enfermidades,  a  erliquiose  canina  se  destaca  por  sua  distribuição
principalmente em regiões tropicais e subtropicais e pela sua casuística (ISOLA
et al., 2012).

A  erliquiose  monocítica  canina  é  uma  doença  infecciosa  grave  de  caráter
zoonótico que acomete membros da família canidae. É causada pela bactéria
gram-negativa  Ehrlichia  canis  pertencente à  ordem  Rickettsiales,  que  são
classificadas  como  microrganismos  intracelulares  obrigatórios,  pleomórficos
que  parasitam  os  leucócitos  e  é  transmitida  principalmente pelo  carrapato
Rhipicephalus sanguineus, também conhecido como carrapato marrom do cão
(SILVA, 2015). 

Ao  realizar  o  repasto  sanguíneo  em  um  cão  infectado,  o  carrapato
Rhipicephalus  sanguineus,  contamina-se  ao  ingerir  os  leucócitos  infectados
pela Ehrlichia canis. A rickettsia se multiplica nas células do sistema circulatório
e nas células da glândula salivar do invertebrado. O carrapato, então infectado,
ao se alimentar do sangue de um cão sadio, irá inocular junto com sua saliva a
forma infectante da Ehrlichia canis (ISOLA et al., 2012).

A  infecção  por  E.  canis manifesta-se  em  três  fases:  aguda,  subclínica  ou
assintomática  e  crônica.  Na fase  aguda  ocorre  a  bacteremia  e,  tem como
principais alterações hematológicas a anemia, trombocitopenia e leucopenia;
na fase subclínica se observam elevados títulos de anticorpos, com alterações
hematológicas mais discretas, porém sem sintomatologia; e a fase crônica, que
ocorre  quando  o  sistema  imune  do  hospedeiro  não  consegue  debelar  a
infecção  e  apresenta  alterações  clínicas  e  laboratoriais  mais  severas
(NAKAGHI et al., 2008). 

A doença é caracterizada por alterações clínicas e hematológicas, sendo seu
diagnóstico  baseado  na  combinação  dos  sinais  clínicos,  alterações
hematológicas e identificação de mórulas de Ehrlichia em esfregaço sanguíneo,
sendo essa a técnica mais utilizada, mas esse método tem baixa sensibilidade
e especificidade diagnóstica e deve ser complementado com o uso de técnicas
moleculares, como a reação em cadeia mediada pela polimerase (PCR) (SILVA
et al., 2012). A PCR permite o diagnóstico de um patógeno especifico, e esse
método é mais útil  na detecção de infecção sanguínea ativa durante a fase
clínica da infecção (GANTA, 2016). O cão pode conviver com a doença sem a
apresentação de sinais clínicos. No entanto, uma queda na imunidade pode ser
suficiente para  desencadear a manifestação da doença (CARVALHO et  al.,
2018).

A erliquiose canina tem distribuição mundial, e sua prevalência tem aumentado
em algumas regiões do Brasil, como sudeste e centro-oeste. A severidade da
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doença varia de acordo com a idade do animal, alimentação, suscetibilidade
racial, de doenças concomitantes e da virulência da cepa infectante (Silva et
al., 2015). Segundo Isola et al. (2012) a erliquiose acomete animais de todas as
idades, independente de sexo ou raça.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica desenvolvida por meio de buscas em
livros acadêmicos e nas bases de dados SciELO e Google Acadêmico.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Também  conhecida  como  pancitopenia  tropical  canina,  a  erliquiose  canina
apresenta achados laboratoriais inespecíficos e não patognomônicos, em suas
diferentes  fases  de  apresentação  (aguda,  subclínica  ou  crônica),  tal  como
anemia,  leucopenia,  trombocitopenia  e  hipergamaglobulinemia
(BREITSCHWERDT, 2004).  

Na fase aguda, a contagem de eritrócitos varia, podendo apresentar-se normal
ou até uma anemia normocítica normocrômica suave, que é causada devido a
lesão medular causada pelo parasita, que resulta em diminuição da resposta
medular e,  consequentemente, redução na produção de hemácias, além da
destruição acelerada destas células (MUNDIM et al., 2008). Segundo estudo
realizado por Sá et. al.; (2018), o resultado observado no exame hematológico
foi  anemia  normocítica  normocrômica,  trombocitopenia,  eosinopenia  e
leucopenia,  compatível  com quadro de erliquiose,  confirmado com o exame
parasitológico. 

De  acordo  com  Harrus  &  Waner  (2011),  a  presença  de  leucopenia  no
hemograma é um achado marcante nos animais infectados pela E. canis nas
fases aguda e crônica e a anemia faz parte da erliquiose crônica. Outro achado
hematológico  importante  é  a  trombocitopenia  que  pode  ser  moderada  ou
severa,  possivelmente relacionada ao consumo de plaquetas,  relacionada a
vasculites  (inflamação  do  endotélio  vascular),  aumento  do  sequestro  de
plaquetas  pelo  baço e destruição das plaquetas,  acompanhada da redução
moderada da contagem de leucócitos na fase aguda da erliquiose monocítica
canina. 

Já  na  fase  subclínica  a  trombocitopenia  moderada  é  o  único  achado
comumente observado no exame hematológico.  Na fase crônica, ocorre um
grave  comprometimento  da  medula  óssea,  levando  a  diminuição  global  de
elementos celulares do sangue resultando em pancitopenia, ou seja,  ocorre
redução de hemácias, leucócitos e plaquetas ficando abaixo dos valores de
referência  para  a  espécie,  tornando  as  alterações  no  hematológicas  mais
acentuadas (DAGNONE et al., 2001). 

A pancitopenia aparece em aproximadamente 10,1% dos cães acometidos por
erliquiose canina. Fato esse, justificado pela ação do parasita, o qual causa
supressão medular, causando muitas vezes a diminuição do número de todos
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os  elementos  figurados  do  sangue  (SAINZ  et  al.,  2000).  Alguns  animais
assintomáticos  podem  apresentar  falso  negativo  no  teste  parasitológico  de
ponta de orelha, devido à baixa parasitemia, não ocorrendo dessa forma, a
identificação do parasita. Embora o exame parasitológico direto seja um meio
altamente conclusivo para o diagnóstico da hemoparasitose, apresenta pouca
sensibilidade  mesmo em caso  de  doença  clínica,  principalmente  nas  fases
crônicas. (COSTA, 2011).

CONCLUSÕES

A erliquiose canina é uma enfermidade de grande importância na medicina
veterinária  devido  sua ocorrência  mundial  e,  muitas  vezes se  manifesta  de
forma subclínica, dificultando sua identificação. 

É importante que os clínicos tenham acesso aos meios diagnósticos com alta
especificidade  para  uma  melhor  identificação,  controle  e  prevenção  desta
doença. Conclui-se que o controle de vetores é importante para o controle da
erliquiose canina e para fins de saúde pública. 
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