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RESUMO 

A erliquiose é uma hemoparasitose que tem grande importância na Clínica de 
Pequenos Animais, além de serem altamente prevalentes, de fácil transmissão e de 
difícil controle. Os sinais clínicos são inespecíficos, mas anormalidades são 
frequentes, especialmente na bioquímica sérica. Realizou-se um estudo 
retrospectivo sobre Erliquiose em cães, no período de 01 de setembro de 2018 a 31 
de outubro de 2018, utilizando-se dados obtidos dos prontuários do Laboratório de 
Patologia Clínica do Hospital Veterinário da Universidade Federal do Piauí – 
HVU/UFPI. Foram analisadas 228 fichas, onde 123 animais foram confirmados 
positivos para Ehrlichia sp. Dados como raça, sexo, idade e funções do perfil 
bioquímico como ureia, creatinina, ALT, fosfatase alcalina, proteínas totais, globulina 
e albumina foram analisados e comparados com a literatura. Os estudos concluíram 
que a hipoalbuminemia, normoglobulinemia ou hiperglobulinemia são alterações 
bioquímicas mais frequentes nos cães acometidos por Ehrlichia canis atendidos no 
Hospital Veterinário da Universidade Federal do Piauí e que os animais analisados 
neste estudo apresentaram frequência baixa de lesões renais e moderada de lesões 
hepáticas verificadas por meio de exames bioquímicos séricos. 

Palavras-chave – Sorologia; Erliquiose; bioquímica sérica; carrapato; canino. 
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ABSTRACT 

Ehrlichiosis is a hemoparasitosis that has great importance in the Small Animals 
Clinic, besides being highly prevalent, easy to transmit and difficult to control. Clinical 
signs are non-specific, but abnormalities are frequent, especially in serum 
biochemistry. A retrospective study was performed on dogs in the period from 
September 1, 2018 to October 31, 2018, using data obtained from the Clinical 
Pathology Department of the Veterinary Hospital of the Federal University of Piauí - 
HVU/UFPI. A total of 228 records were analyzed, where 123 animals were confirmed 
positive for Ehrlichia sp. Data such as race, sex, age and biochemical profile 
functions such as urea, creatinine, ALT, alkaline phosphatase, total proteins, globulin 
and albumin were analyzed and compared with the literature. The studies concluded 
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hypoalbuminemia, normoglobulinemia or hyperglobulinemia are more frequent 
biochemical alterations in the dogs affected by Ehrlichia canis treated at the 
Veterinary Hospital of the Federal University of Piauí and that the animals analyzed 
in this study presented low frequency of renal and moderate lesions of hepatic 
lesions verified by means of serum biochemical tests.  

Keywords – Serology; Erliquiosis; serum biochemistry; tick; canine. 
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INTRODUÇÃO 

A população canina está em constante crescimento nas residências brasileiras  
(MACEDO, 2011). Na clínica veterinária são atendidos casos de animais com 
doenças infecciosas, algumas conhecidas como hemoparasitoses, transmitida pela 
picada de ectoparasitas contaminados com os agentes causadores (LABRUNA; 
PEREIRA 2001).  
Doenças de extrema importância na Clínica de Pequenos Animais, por serem 
infecções de elevada prevalência, fácil transmissão e difícil controle. Podem 
apresentar-se assintomático até sinais intensos, dependendo da fase da doença em 
que se encontram. O diagnóstico clínico não é o suficiente para confirmação da 
doença, portanto há a necessidade de diagnóstico complementar (SILVA, 2015).  
A Erliquiose é uma das principais hemoparasitoses, transmitida pelo carrapato 
Rhipicephalus sanguineus (SILVA, 2015), e acomete animais de todas as idades, 
independente de sexo ou raça (ISOLA et al., 2012).  
A Ehrlichia spp pertence ao grupo de bactérias denominado Ricketsias, sendo 
geralmente caracterizada pela redução de elementos sanguíneos. vistas em 
vacúolos no citoplasma de monócitos, corados em azul escuro pelo Giemsa. 
Em animais infectados, é difícil determinar a fase aguda, subclínica ou crônica, uma 
vez que os sinais clínicos e os achados laboratoriais são bastante semelhantes e a 
duração e severidade são variáveis (ALMOSNY, 2002).  
Quanto ao diagnóstico depende das diferentes fases e das múltiplas manifestações 
clínicas da doença. Quando houver histórico compatível, sinais clínicos, 
características hematológicas e anormalidades bioquímicas típicas da doença, deve-
se suspeitar de erliquiose monocítica canina (HARRUS; WANER, 2011).  
Os dados sobre alterações bioquímicas são bastante escassos. O presente estudo 
teve como objetivo avaliar alterações na bioquímica sérica em cães com infecções 
confirmadas pelo teste sorológico, possibilitando uma associação entre as 
alterações bioquímicas e a fase da Erliquiose, bem como a quantificação e descrição 
dos casos de Ehrlichia spp. 

METODOLOGIA 

Cães soropositivos, no período de 01 de setembro de 2018 a 31 de outubro de 2018, 
utilizando-se dados obtidos dos prontuários do Laboratório de Patologia Clínica do 
Hospital Veterinário da Universidade Federal do Piauí (HVU/UFPI).  
Os critérios para inclusão no estudo foram: ser da espécie canina, possuir resultado 
positivo para o teste sorológico de erliquiose canina, pelo método 
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imunocromatográfico, Alere® Erliquiose Ac Test Kit, e ter realizado as dosagens 
sérica de ureia, creatinina, ALT, fosfatase alcalina, proteínas totais, albumina e 
globulina, em data recente ao diagnóstico sorológico de erliquiose canina. 
Os dados como sexo, raça, idade e dosagens bioquímicas séricas foram tabulados o 
auxílio do Excel, calculadas as frequências das alterações e comparados aos 
valores de referência para a espécie canina. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante o período de estudo, foram colhidas informações para realização do perfil 
bioquímico renal (ureia e creatinina), hepático (fosfatase alcalina e ALT – alanina 
aminotransferase) e a fração protéica sérica (proteína total, albumina e globulina). 
Na população estudada, foram verificados um total de 228 exames específicos para 
Erliquiose canina e desses, 123 (53,94%) exames positivos e 105 (46,06%) 
negativos para a presença da enfermidade. Dos animais positivos foram 
identificados 45 casos que preencheram todos os requisitos para inclusão neste 
estudo. Destes, 28 animais (62,22%) eram machos e 17 (37,78%) fêmeas, 
corroborando com a literatura que não há predisposição sexual para Erliquiose em 
cães, acometendo animais de ambos os sexos (ISOLA et al., 2012).  
A idade dos animais compreendeu entre 2 meses e 14 anos e 4 meses, com uma 
média de 4,6 anos, onde 15,55, 42,22, 31,12 e 11,11% correspondia a animais de 
até 1 ano de idade, entre 1 ano e 1 mês a 5 anos, de 5 anos e 1 mês a 10 anos e 
acima de 10 anos e 1 mês respectivamente. Esses dados confirmam o que a 
literatura afirma que não há predileção por idade (ISOLA et al., 2012). A explicação 
para isso é que a erliquiose canina é uma doença infecciosa transmitida pelo 
carrapato Rhipicephalus sanguineus que pode acometer animais de todas as raças 
e idades (SANTARÉM, 2003). 
A maioria dos animais diagnosticados não possuía padrão racial definido (SRD), o 
que corresponde a 29 animais (64,44%), seguida de Poodle 11,11%, Labrador 
6,68%, Pastor Alemão 4,45% e animais da raça Bulldog, Chow-chow, Dálmata, Fila, 
Pinscher, Pitbull corresponderam a 2,22% cada, segundo o histórico, possuíam 
acesso à rua, concordando com a literatura que afirma que a erliquiose acomete 
cães independentemente da raça (ISOLA et al., 2012), 
Os valores obtidos no perfil bioquímico foram comparados aos valores de referência 
para a espécie (KANECO, 1997; MEYER; HARVEY, 2004; MEYER; HARVEY, 
1998). Quando comparados às médias entre animais positivos e os valores de 
referências, não houve diferença em relação à ureia, à creatinina, à proteína total e à 
globulina, porém houve um discreto aumento em relação à ALT e à fosfatase 
alcalina e discreta diminuição da dosagem de albumina. 
Entretanto, dos animais analisados, 15,55% apresentaram uremia, 68,90% 
apresentaram-se dentro da normalidade e 15,55% apresentaram valores abaixo dos 
valores de referência. Para os valores de ureia sérica foi observado um percentual 
significativamente superior de animais apresentando valores dentro da normalidade. 
De acordo com os estudos de Santarém (2008), podem apresentar-se dentro dos 
considerados de normalidade para a espécie. Carvalho (2015) afirma que o aumento 
de ureia pode estar relacionado com alguns fatores que afetam o metabolismo de 
nitrogênio,  
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Em relação aos valores de creatinina, 6,68% dos animais apresentaram maiores que 
os referenciais, 66,66% dentro da normalidade e 26,66% menores. De acordo com 
Santarém (2008), os valores séricos podem apresentar-se dentro dos considerados 
de normalidade para a espécie, porém Burghen et al. (1971), afirma que o aumento 
da creatinina serve como marcador da cronicidade da erliquiose, uma vez que ela 
indica a cronificação de lesão renal, em consequência da injúria da membrana basal 
dos glomérulos devido ao aumento de anticorpos e deposição de imunocomplexos.  
Valores elevados de ureia e creatinina podem ser observados em cães com 
diagnóstico de erliquiose, no entanto, assim como no presente estudo, animais 
infectados por Ehrlichia canis podem não apresentar alterações nessas funções 
(COSTA et al., 2015). 
Dos animais analisados, 26,66% apresentaram aumento na enzima ALT em relação 
aos valores de referenciais, 64,46% dentro da normalidade e 8,88% abaixo. 
Apresentando percentual significativamente superior dentro da normalidade. Do 
mesmo modo, para a atividade sérica de fosfatase alcalina com (57,78%). De acordo 
com os estudos de Costa (2015), os valores séricos da atividade da enzima ALT e 
fosfatase alcalina podem apresentar-se dentro dos considerados de normalidade 
para a espécie.  
A enzima ALT e fosfatase alcalina são enzimas comumente usadas como 
marcadores de doença hepática em cães e podem ser encontradas elevadas em 
cães com erliquiose (GASKILL et al., 2005). O presente estudo apresentou um 
discreto aumento em relação à média em conformidade com a literatura que indica a 
importância dessas enzimas como indicadores da erliquiose, dessa forma, a 
atividade dessas enzimas estão ligadas a lesão hepática, decorrente das 
hemoparasitoses (SANTARÉM, 2008). 
Em relação aos valores de proteínas totais sérica, foi observado percentual 
significativamente superior de animais dentro da normalidade (53,33%). Quando 
fracionado, os valores encontrados são de 2,22% de hiperalbuminemia, 33,33% de 
normoalbuminemia e 64,44% de hipoalbuminemia. Foi observado percentual 
significativamente superior de animais apresentando hipoalbuminemia. E em relação 
à globulina, 40% apresentaram hiperglobulinemia, 42,22% normoglobulinemia e 
17,78% hipoglobulinemia. 
Silva (2015) afirma que valores de proteína sérica podem apresentar-se dentro dos 
considerados de normalidade, porém, as alterações protéicas em cães com 
erliquiose têm sido atribuídas a diversos fatores. De acordo com Woody e Hoskins 
(1991), a hipoalbuminemia apresenta na perda de sangue para fluidos inflamatórios 
edematosos como consequência de vasculite, e ocorrer em qualquer fase da 
doença.  
Nos 45 cães com infecção por E. canis avaliados neste estudo, houve um 
predomínio de animais apresentando hipolbuminemia e hiperglobulinemia ou 
normoglobulinemia, estando os demais parâmetros bioquímicos normais. 
 

CONCLUSÕES 

A hipoalbuminemia, normoglobulinemia ou hiperglobulinemia são alterações 
bioquímicas mais frequentes nos cães acometidos por Ehrlichia canis atendidos no 
Hospital Veterinário da Universidade Federal do Piauí.  
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Os animais analisados neste estudo apresentaram frequência baixa de lesões renais 
e moderada de lesões hepáticas verificadas por meio de exames bioquímicos 
séricos. 
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