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Hematological disorders in diagnosed dogs with Canine Monocytic Ehrlichiosis
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Resumo
Objetivo – Identificar as alterações hematológicas mais frequentes em cães diagnosticados com EMC. Métodos – Foram avaliados 60
prontuários e exames previamente realizados em cães com diagnóstico de EMC entre o último trimestre de 2018 e os primeiros quatro
meses de 2019 em duas clínicas veterinárias, localizadas nos municípios de Campo Limpo Paulista-SP e Jundiaí-SP. Resultados – As al-
terações hematológicas observadas indicam alta prevalência de trombocitopenia, anemia normocítica normocrômica e neutropenia com
desvio à esquerda entre os pacientes, bem como uma correlação entre o número de infecções com o clima quente. A bibliografia mostra
que alterações hematológicas como queda de eritrócitos, plaquetas e neutrófilos são frequentes nos hemogramas de pacientes com EMC.
Conclusões – O presente estudo enfatiza a importância do diagnóstico clínico bem como do acompanhamento contínuo do paciente
através de hemogramas, com o intuito de monitorar o processo patogênico.

Descritores: Erlichia canis, Hemoparasitose canina; Erlichiose monocítica; Rhipicephalus sanguineus

Abstract
Objective – Identify the most frequent hematological disorders in dogs diagnosed with CME. Methods – 60 medical records and he-
mograms were evaluated in dogs with a diagnosis of CME between the last quarter of 2018 and the first four months of 2019 in two
veterinary clinics, located in the municipalities of Campo Limpo Paulista-SP and Jundiaí-SP. Results – Hematological alterations ob-
served indicates a high prevalence of thrombocytopenia, normochromic normocytic anemia and neutropenia with a left shift among
patients, as well as a correlation between the number of infections with the hot weather. The bibliography shows that hematologic
changes as fall of erythrocytes, platelets and neutrophils are frequent in the hemograms of patients with CME. Conclusions – The
present study emphasizes the importance of clinical diagnosis, as well as the continuous monitoring of the patient through hemograms
to monitor the pathogenic process.

Descriptors: Canine erlichiase; Canine hemoparasitosis; Erliquiose monocítica; Rhipicephalus sanguineus

Introdução
Mundialmente são reconhecidas várias doenças trans-

mitidas aos animais por diversas espécies de carrapatos
vetores. A erliquiose monocítica canina (EMC) é uma
enfermidade parasitária transmitida pelo carrapato Rhi-
picephalus sanguineus e tem alta prevalência em cães
de todas as raças, sexo e idade em todo o planeta e no
Brasil é uma doença endêmica de áreas urbanas1,2. O
mesmo carrapato pode transmitir outras enfermidades,
como a babesiose e anaplasmose, que podem inclusive
ocorrer conjuntamente à erliquiose3.
A Erliquiose Monocítica Canina (EMC), Pancitopenia

Tropical Canina ou “doença do carrapato” é uma pato-
logia de incidência mundial causada principalmente
pela bactéria Erlichia canis, pertencente à família Ehrli-
chiae. O gênero Ehrlichia compreende atualmente cinco
espécies de bactérias Gram negativas: Ehrlichia canis,
E. chaffeensis, E. ewigii, E. muris e E. ruminantium,
todas parasitas intracelulares obrigatórias2. 
A bactéria foi descoberta em 1935 por Donatien e

Lestoquard. É um hemoparasita que, tanto na EMC
como na erliquiose humana, causa alterações clínicas
e hematológicas como trombocitopenia persistente
(queda no número de plaquetas circulantes no sangue),
leucopenia (queda no número de leucócitos circulantes

no sangue) e hipoplasia (produção insuficiente de cé-
lulas sanguíneas) da medula óssea, além de apresentar
febre, apatia e disorexia (perda de apetite) nos cães in-
fectados durante a fase aguda da doença. É caracteri-
zada como uma infecção persistente, podendo evoluir
para óbito1,3.

Ehrlichia canis infecta células hematopoiéticas ma-
duras ou imaturas. Os monócitos, macrófagos e neu-
trófilos são os principais tipos celulares infectados. Du-
rante muitos anos a doença vem apresentando casos
de morbidade e mortalidade tanto em animais quanto
no homem, sendo identificada como uma zoonose de
extrema importância4.
O carrapato passa a transmitir a Ehrlichia de 3 a 5

dias após a sua infecção, que ocorre durante o seu re-
pasto sanguíneo. A transmissão ocorre por inoculação
no sangue, quando o carrapato infectado pica um ani-
mal sadio e libera no local secreções salivares que con-
têm a Ehrlichia sp.; também pode ocorrer através de
transfusões sanguíneas, agulhas ou instrumentais con-
taminados, ou ainda pode ocorrer transmissão vertical
por via transplacentária. As bactérias infectam os gló-
bulos sanguíneos e são liberadas pela célula hospedeira
na corrente sanguínea após 3 a 4 dias, através da lise
celular1. O período de incubação varia de 7 a 21 dias,
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e no prazo de 14 a 28 dias, o animal manifesta a fase
aguda da doença3.
A evolução da EMC culmina em uma redução signi-

ficativa do número total de hemácias, com uma conse-
quente redução de hemoglobina sérica e hematócrito,
além de grave plaquetopenia1. O agente se multiplica
nos órgãos do sistema mononuclear fagocítico (fígado,
baço e linfonodos) dos indivíduos. Os monócitos li-
gam-se às células endoteliais, iniciando uma vasculite.
A destruição das plaquetas e a persistente trombocito-
penia tende a provocar hemorragias em membranas,
mucosas ou em outros sistemas orgânicos. A anemia
ocorre devido à leucopenia na fase aguda e à hipoplasia
da medula óssea na fase crônica3.
Os sinais clínicos comumente observados no paciente

com EMC são: letargia (apatia), perda de apetite (ano-
rexia) e de peso, febre, sangramentos nas gengivas e
demais mucosas sem lesão mecânica aparente, palidez
das mucosas, aumento da frequência respiratória, alte-
rações na forma de caminhar e no equilíbrio e inchaço
nos membros. A infecção em seres humanos por um
microrganismo muito semelhante à E. canis foi descrita
pela primeira vez em 1987 com um paciente apresen-
tando febre, mialgia, fraqueza e confusão mental3,4.
Desde a primeira confirmação de erliquiose em hu-

manos houve um número crescente de relatos reporta-
dos no mundo, nos Estados Unidos o número ultrapas-
sou de 1600 infecções em humanos apenas no ano de
2017. Ressalta-se que o grupo de risco são pessoas
entre 60 e 69 anos e com o sistema autoimune com-
prometidos (por exemplo, resultantes de tratamentos
contra o câncer, infecção avançada por HIV, transplan-
tes prévios de órgãos ou o uso de alguns medicamento),
estes estão sob um risco maior de desenvolver a forma
grave da doença5.
O diagnóstico da EMC é feito tanto através dos sinais

clínicos como pelas alterações laboratoriais provocadas
pela doença, diagnosticadas através do hemograma,
sendo a anemia e a trombocitopenia a mais evidente.
A visualização das mórulas características da Ehrlichia
sp. conclui o diagnóstico. A ausência de visualização
das mórulas não descarta a patogenia, visto que estas
são visualizadas apenas durante a fase aguda da doença
e, em geral, menos de 1% das células estão infectadas.
Sendo assim, o esfregaço sanguíneo não é um método
de diagnóstico efetivo. Na rotina clínica, o diagnóstico
é firmado com base na associação entre os sinais clíni-
cos e os resultados de exames hematológicos6,7,8. 
A Reação em Cadeira da Polimerase (PCR) é um teste

altamente sensível e específico para a determinação
de E. canis mesmo em níveis muito baixos3. A técnica
de diagnóstico por LAMP (amplificação isotérmica me-
diada por loop), na qual se emprega uma enzima que
permite a amplificação isotérmica, é ainda mais sensível
e específica do que a PCR. A técnica dispensa a extra-
ção do DNA e a sua amplificação, possibilitando a
identificação específica em animais infectados mesmo
com uma estrutura laboratorial mínima, diminuindo
custos e otimizando o tempo de confirmação da enfer-
midade1. Existem ainda no mercado diversos kits soro-

lógicos utilizados na detecção da EMC, capazes de de-
terminar anticorpos da classe IgG específicos para o
agente infectante3.
Embora a EMC seja uma doença cosmopolita, é par-

ticularmente mais prevalente em regiões tropicais e
subtropicais. Estudos sorológicos, citológicos e mole-
culares têm demonstrado alta prevalência de cães in-
fectados por E. canis na África, Ásia, Europa, América
do Norte, Central e do Sul8. No Brasil, a EMC ocorre
com maior frequência no verão, visto que os carrapatos
necessitam de condições ideais como o calor e a umi-
dade para se reproduzirem3.
Estudos epidemiológicos em diversas regiões do Brasil

demonstram que cerca de 20% dos cães apresentam a
doença. Embora a infecção também esteja presente em
áreas rurais, cães que residem em ambiente urbanizado
são os mais acometidos já que populações do carrapato
vetor, Rhipicephalus sanguineus, são mais abundantes
nessas regiões9.
A melhor maneira de prevenção da EMC é manter a

higiene no ambiente em que o animal vive e utilizar
coleiras com propriedades parasiticidas para que im-
peça a inoculação no animal, uma vez que não existe
vacina contra o patógeno10.
O controle do Rhipicephalus sanguineus se faz ne-

cessário, uma vez que sua infestação em humanos já
foi notificada em diversos municípios das regiões sul,
sudeste, nordeste e centro-oeste do Brasil. O aumento
no número de infecções pode vir a se tornar um pro-
blema de saúde pública11.
A EMC é uma doença com grande incidência de ca-

sos no Brasil e no mundo. Estudos voltados à EMC po-
dem ajudar a divulgar informações sobre a transmissão,
os sintomas e as principais alterações hematológicas
encontradas e, dessa forma, disseminar medidas profi-
láticas contra o vetor para que este não se torne um
problema de saúde pública. Portanto, o objetivo do
presente estudo foi identificar as alterações hematoló-
gicas mais frequentes em cães diagnosticados com EMC
através da análise de hemogramas e prontuários.

Métodos 
Foram avaliados os hemogramas de 60 pacientes

diagnosticados com EMC no último trimestre de 2018
e primeiro quadrimestre de 2019. O diagnóstico foi
realizado através da coleta de sangue de pacientes com
suspeita clínica de EMC de uma clínica veterinária lo-
calizada em Campo Limpo Paulista-SP, o material co-
lhido foi submetido aos testes Erlichia Immunocomb
(Imunoensaio cromatográfico) para avaliação quanti-
tativa de anticorpos IgG específicos e PCR (Reação em
Cadeia da Polimerase). Os dados dos exames foram
colhidos através do sistema online de exames do labo-
ratório e banco de sangue Amazoo, localizado em Jun-
diaí-SP. 
Este estudo foi submetido e aprovado pela Comissão

de Ética no Uso de Animais da Universidade Paulista
(CEUA/UNIP) e obteve o parecer de aprovação nº
4067250219.
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Gráfico 1. Pacientes que apresentaram alterações superiores a 10% na série vermelha
*VR: Valores de Referência.

Gráfico 2. Pacientes que apresentaram alterações superiores a 10% na série branca
*VR: Valores de Referência.

Resultados 
A partir dos dados obtidos, foram encontradas diversas

alterações hematológicas características da EMC, estando
aqui expressos os resultados mais significativos (presentes
em mais de 10% dos pacientes) em relação aos valores
de referência (VRs) expressos nos prontuários.
Para a série vermelha, em relação aos VRs, 68,33%

dos pacientes apresentaram diminuição das plaquetas,
46,66% apresentaram diminuição dos eritrócitos,
23,33% apresentaram diminuição da hemoglobina,
21,66% apresentaram diminuição do hematócrito,
11,66% apresentaram diminuição da proteína total e
10% apresentaram aumento dos eritroblastos. Houve
poucas alterações em relação aos parâmetros VCM (Vo-

lume Corpuscular Médio), HCM (Hemoglobina Cor-
puscular Média) e RDW (Red Cell Distribuition Width
– Amplitude de Distribuição dos Glóbulos Vermelhos),
ocorrendo um aumento em relação aos VRs em 1, 4 e
4 pacientes, respectivamente. O parâmetro CHCM
(Concentração de Hemoglobina Corpuscular Média)
não se apresentou fora dos VRs em nenhum dos pa-
cientes (Gráfico 1).
Para a série branca, em relação aos VRs, 40% dos pa-

cientes apresentaram diminuição dos neutrófilos segmen-
tados, 30% apresentaram aumento dos neutrófilos bas-
tonetes, 15% apresentaram diminuição dos leucócitos,
15% apresentaram diminuição dos linfócitos e 13,33%
apresentaram diminuição dos eosinófilos (Gráfico 2). 
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Gráfico 3. Prevalência mensal de pacientes diagnosticados

Na prevalência mensal do último trimestre de 2018,
10% dos casos ocorreram no mês de outubro, 13,33%
ocorreram no mês de novembro e 25% ocorreram no
mês de dezembro. No primeiro semestre de 2019, 20%
dos casos ocorreram no mês de janeiro, 16,66% ocor-
reram no mês de fevereiro, 6,66% ocorreram no mês de
março e 8,33% ocorreram no mês de abril (Gráfico 3).

Discussão
Os resultados aqui obtidos para a série vermelha in-

dicaram que as alterações mais frequentes nos pacientes
com EMC foram a trombocitopenia (68,33%), seguida
pela anemia normocítica normocrômica (46,66%). Es-
tudos afirmam que esses dados podem ser explicados
pelo fato de a infecção poder ocasionar supressão difusa
da eritropoiese na medula óssea, induzindo tromboci-
topenia e anemia12,13. Resultados semelhantes foram
obtidos em um estudo realizado por Witter e colabora-
dores (2013)12, no qual os valores plaquetários e eritro-
citários também se encontraram baixos em um percen-
tual dos pacientes (53.24% e 37.66%, respectiva  mente),
associando estes sinais à infecção por E. canis. 
Porém, outros estudos indicaram uma prevalência

da anemia sobre a trombocitopenia. Dois estudos, um
realizado por Meneses e colaboradores (2008)14 e outro
por Moreira e colaboradores (2003)13 também identifi-
caram as mesmas alterações como as mais frequentes
na EMC, porém com uma predominância da anemia
sobre a trombocitopenia: os valores variaram entre
70,3% a 73% dos pacientes com anemia e 50% a 60%
com trombocitopenia. Em outro estudo realizado por
Ueno e colaboradores (2009)15, apenas a trombocito-
penia apresentou associação estatisticamente signifi-
cativa com a positividade pela PCR. Já em um estudo
por Souza e colaboradores (2010)16, embora tenham
sido encontradas alterações como anemia e tromboci-

topenia nos pacientes (41% e 29% respectivamente),
não se observou uma diferença significativa em relação
aos cães negativos. Dessa forma, os resultados do pre-
sente estudo diferem dos demais pela predominância
da trombocitopenia sobre a anemia.
Um estudo realizado por Borin e colaboradores

(2009)17 indicou apenas a anemia como a alteração
mais frequente ocorrida no hemograma, sendo a anemia
normocítica normocrômica a mais comum, seguindo
os valores do volume corpuscular médio (VCM) e da
concentração de hemoglobina corpuscular média
(CHCM). Apesar da detecção da mesma anemia no pre-
sente estudo, aqui a trombocitopenia se mostrou a alte-
ração mais frequente; além disso, nos resultados aqui
obtidos, os parâmetros VCM e CHCM (bem como HCM
e RDW) não se mostraram numericamente relevantes.
Com uma menor frequência, os pacientes do presente

estudo também apresentaram queda em relação aos
VRs da hemoglobina, do hematócrito e de proteína to-
tal, bem como aumento dos eritroblastos. Estes achados
indicam regeneração da medula óssea, uma vez que
não houve alteração na morfologia das células e foram
encontrados em pequenas quantidades. No estudo rea-
lizado por Souza e colaboradores (2010)16 também fo-
ram encontrados sinais de regeneração medular em
22,91% dos pacientes. 
Os resultados obtidos na série branca no presente

estudo indicaram que a alteração mais evidente nos
pacientes foram a neutropenia com ênfase no desvio
nuclear à esquerda em um alto percentual de pacientes
(40% e 30%, respectivamente), bem como a leucopenia
e linfopenia em 15% dos pacientes. No estudo reali-
zado por Witter e colaboradores (2013)12, fica explici-
tado que esses dados podem ser explicados pelo fato
de a infecção poder ocasionar hipoplasia e supressão
difusa da medula óssea, induzindo à leucopenia. No
estudo realizado por Moreira e colaboradores (2003)13



constataram-se as mesmas alterações na série branca,
porém em percentuais mais elevados no desvio nuclear
de neutrófilos para esquerda e na leucopenia (66,7% e
30%, respectivamente). 
No presente estudo ocorreu eosinopenia em um pe-

queno percentual dos pacientes (11,33%), resultados
estes que diferem dos estudos realizados por Moreira e
colaboradores (2003)13, por Borin e colaboradores
(2009)17 e por Meneses e colaboradores (2008)14, os
quais encontraram valores mais elevados para a eosi-
nopenia (43,3%, 58,12% e 52% respectivamente).
O número de incidências mensais do presente estudo

constatou a alta prevalência de infecções por EMC nos
meses mais quentes, apresentando uma linha crescente
durante toda a primavera, tendo havido 35% de inci-
dência neste período. A incidência aumentou para 53%
no verão e regrediu para 12% no início do inverno. Es-
tes dados corroboram com a literatura, que afirma que
no Brasil a EMC ocorre com maior frequência no verão,
visto que os carrapatos necessitam de condições ideais
como o calor e a umidade para se reproduzirem3.

Conclusão
A forma como a doença se manifesta varia de acordo

com o seu estágio. Foram frequentes nos exames he-
matológicos as alterações como queda de eritrócitos,
plaquetas e neutrófilos. Enfatiza-se a importância do
diagnóstico clínico associado a testes sorológicos, bem
como o acompanhamento contínuo do paciente através
de hemogramas com o intuito de monitorar o anda-
mento da doença.
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