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RESUMO 
 
A babesia e ehrliquia são enfermidades parasitária e infecciosa que causam sinais clínicos graves em 
animais domésticos, principalmente em cães. Este trabalho tem como objetivo relatar o caso de 
infecção simultânea por Babesia e Ehrlichia em um cão filhote da raça Pit Bull de 2 meses, que 
apresentava desidratação, mucosas ictéricas, hipotermia e hematúria. No hemograma foi observado 
trombocitopenia, anemia e leucocitose. Para confirmação do diagnóstico realizou-se o esfregaço 
sanguíneo e o teste de reação de cadeia em polimerase. Embora o tratamento tenha sido realizado 
com fluidoterapia associada à transfusão sanguínea, o paciente apresentou piora do quadro clínico e 
foi a óbito. Conclui-se que pela gravidade e meios de transmissão de ambas as doenças, o controle 
do vetor é a maneira mais eficaz de prevenção. 
 
Palavras-chave: anemia, reação de cadeia em polimerase, enfermidade parasitária e enfermidade 
infecciosa. 
Tema Central: Doenças Infecciosas e Parasitárias de Animais Domésticos. 

 

 

ABSTRACT 
 

Babesia and ehrliquia are parasitic and infectious diseases that cause severe clinical signs in 
domestic animals, especially dogs. This paper aims to report the case of simultaneous infection by 
Babesia and Ehrlichia in a 2-month-old Pit Bull puppy dog that presented dehydration, jaundiced 
mucosa, hypothermia and hematuria. CBC showed thrombocytopenia, anemia and leukocytosis. To 
confirm the diagnosis, a blood smear and a polymerase chain reaction test were performed. Although 
the treatment was performed with blood transfusion-associated fluid therapy, the patient worsened his 
clinical condition and died. It is concluded that due to the severity and means of transmission of both 
diseases, vector control is the most effective way of prevention. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A babesiose é definida como uma doença parasitária transmitida pelo 

carrapato Rhipicephalus sanguineus decorrente de uma infecção das hemácias por 

hematozoários do gênero Babesia sp., que causam anemia progressiva. Existem 

duas espécies desses protozoários, identificados como Babesia canis e Babesia 

gibsoni, que são capazes de infectar o cão (NELSON; COUTO, 2010). Essa doença 

causa parasitemia nos eritrócitos e o protozoário ao infectar o hospedeiro, destrói os 

eritrócitos e causa, consequentemente, apatia, febre, perda de peso e icterícia 

(SOUSA, 2012). 

Os achados dessa doença são, frequentemente, anemia hemolítica, pirexia, 

trombocitopenia e esplenomegalia, porém em casos mais graves é possível 

observar uma lesão renal aguda, coagulopatia e disfunção hepática (COOK; 

ENGLISH; HUMM, 2016). 

A gravidade dos sinais clínicos e o comprometimento da saúde do animal são 

resultantes da hemólise realizada pelo hemoparasita no sangue, da susceptibilidade 

imunológica do animal, da patogenicidade da cepa de Babesia envolvida na infecção 

e do grau de parasitemia (GIROTTO-SOARES; SOARES, 2015). 

Já a erliquiose é causada por bactérias gram-negativas do gênero Ehrlichia 

sp., esses agentes causam apatia, anorexia, alterações oftálmicas e desordens da 

coagulação, em virtude dos seus agentes que parasitam os granulócitos, monócitos 

ou plaquetas (SOUSA, 2012), além de trombocitopenia, vasculite, hiperglobulinemia 

e disfunção multissistêmica (BARR; BOWMAN, 2010). 

A erliquiose canina pode ser dividida em três fases: aguda, subclínica e 

crônica. Na aguda, a doença irá afetar o baço, fígado e linfonodos, causando uma 

trombocitopenia leve e uma leucopenia instável. Na fase subclínica a 

trombocitopenia irá permanecer e terá uma elevação na resposta dos anticorpos 
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(BARR; BOWMAN, 2010). Por fim, a fase crônica, é definida pela hipocelularidade 

medular podendo evoluir para aplasia medular (WANER, 2008).  

O diagnóstico para ambas as doenças é feito por meio da associação entre 

anamnese, achados hematológicos (leucopenia, linfocitose e anemia regenerativa), 

sinais clínicos, esfregaços sanguíneos (presença do organismo em hemácias ou 

monócitos) e testes sorológicos, como a reação em cadeia da polimerase (PCR) 

(NELSON; COUTO, 2010; GREENE, 2015).  

Para o tratamento, a escolha da droga dependerá da espécie de Babesia ou 

Ehrlichia identificadas no animal. Dessa forma, o uso de antibióticos da classe da 

tetraciclina, como a doxiciclina é indicado, pois este medicamento age contra a 

bactéria, além de impedir o seu desenvolvimento e sua reprodução. Já o 

dipropionato de imidocarb é recomendado para o controle da parasitemia (SOUSA, 

2012). O tratamento de suporte como a fluidoterapia pode ser instituído e, 

dependendo do caso, pode ser necessária a transfusão sanguínea, como nos casos 

em que o hematócrito esteja abaixo de 15% (MAIA; SOUSA, 2019). 

A infecção simultânea por patógenos como a Babesia e Ehrliquia é recorrente 

pela existência demasiada de vetores que transmitem tais doenças e da capacidade 

que esses artrópodes possuem de hospedar e transmitir, simultaneamente, diversos 

patógenos (YISASCHAR-MEKUZAS et al., 2013).   

Este trabalho tem como objetivo relatar o caso de infecção simultânea por 

Babesia e Ehrlichia em um cão filhote, abordando os sinais clínicos, diagnóstico e 

tratamento.  

 

 

2. RELATO DE CASO 

 

Foi atendido no Hospital Veterinário da FAIT – Faculdade de Ciências Sociais  

e Agrárias de Itapeva, um canino da raça American Pit Bull Terrier, fêmea, com dois 

meses de idade, a qual encontrava-se em estado de emergência, com queixa de 

apatia, tosse seca e hematúria. 
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No momento da anamnese o tutor relatou que o animal não havia finalizado o 

protocolo vacinal. Ao exame físico foram observadas as mucosas pálidas levemente 

ictéricas (Figura 1), com a paciente apática em decúbito lateral, desidratação 

moderada e hipotermia (33,1ºC). As frequências cardíacas e respiratórias 

apresentavam-se normais, a 112 batimentos por minuto (b.p.m.) e 32 movimentos 

por minuto (m.p.m.), respectivamente.  

 

 

 

 

Figura 1: Mucosa oral pálida de um filhote canino com dois meses de idade com suspeita de infecção 
simultânea por Babesia sp. e Ehrlichia sp. 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2019). 

 

 Em razão da necessidade de exames complementares e tratamento intensivo, 

foi realizada a coleta de amostra de sangue do animal e encaminhado ao laboratório 

de análises para realização de um hemograma e esfregaço sanguíneo. 

Após o resultado do exame de sangue (Quadro 1), foi determinada a situação 

do animal, o qual apresentava leucocitose, trombocitopenia, anemia microcítica 

hipercrômica regenerativa com hematócrito baixo, além de equinócitos e 

policromasia com anisocitose. 

 

Quadro 1. Resultados do Eritrograma completo com contagem plaquetária e leucograma do cão 
realizados durante o atendimento. 
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 Eritrograma  
 Valor Valores de referência 
Eritrócitos (mm³) 1,02 3,5 a 6x106 
Hemoglobina (g/dL) 2,6 8,5 a 13 
Hematócrito (%) 7,1 26 a 39 
VCM  10,0 69 a 83 
HCM  25,7 22 a 25 
CHCM 36,8 31 a 33 
Proteína total (g/dL) 7,2 4,0 a 6,0 
Plaquetas (mm³) 61 100 a 500 mil 
 Leucograma  
Leucócitos totais 16.500 8.000 a 16.000 
Bastonetes 1 0 a 1 
Segmentados 50 46 a 68 
Linfócitos 39 30 a 48 
Monócitos 10 1 a 10 

 

Fonte: Laboratório de análises clínicas da Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva – 
Itapeva/SP. 

Inicialmente, foi realizada a fluidoterapia de manutenção com a administração 

via intravenosa (IV) de solução fisiológica (NaCL 0,9%) associada à glicose 50%, na 

dose de 10 mililitros por quilo por hora (ml/kg/hr). O animal foi medicado, por via 

intravenosa com ampicilina na dose de 22 miligramas por quilo (mg/kg), doxapram 

na dose de 0,1 mg/kg e dexametasona na dose de 0,5 mg/kg e, simultaneamente, 

foi realizada a transfusão de sangue total. 

Durante a fluidoterapia o animal apresentou uma parada cardíaca. Dessa 

forma, foram realizados os procedimentos de ressuscitação cardiorrespiratória com a 

oxigenioterapia, seguida de ventilação e aplicação de adrenalina na dose de 0,5 

mg/kg IV, porém sem resultados satisfatórios, levando o animal a óbito.  

Após o óbito do animal, foi realizada a necropsia do mesmo para analisar as 

condições internas de seus órgãos, no qual foi possível observar o fígado levemente 

ictérico e linfadenomegalia (Figura 2), porém com ausência de esplenomegalia. 

 

Figura 2: A) Fígado de um canino com Babesia e Ehrlichia apresentando leve icterícia; B) Linfonodo 
mesentérico reativo de um canino com Babesia e Ehrlichia. 
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Fonte: Arquivo pessoal (2019). 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
No caso descrito, o proprietário relatava que animal apresentava tosse seca, 

hematúria, apatia e mucosas pálidas, o que condiz com o descrito por Cardoso e 

colaboradores (2008), que em seu trabalho relatou o caso de 8 cães que 

apresentavam o mesmo quadro clínico. Para Labarthe e colaboradores (2003), 

infecções por Babesia e Ehrlichia podem ser assintomáticas, porém, quadros 

clínicos graves, podem levar o animal a óbito, condizendo com o caso clínico 

acompanhado. 

No exame de sangue do animal citado, foi possível observar anemia 

(consequência da destruição imunomediada secundária) e trombocitopenia, assim 

como descrito por Sikorski e colaboradores (2010) como uma das anormalidades 

mais comuns de se encontrar em um animal com Babesia sp. Conforme foi 

observado no hemograma do animal relatado, o mesmo possuía uma anemia 

hemolítica, sendo essa uma característica da forma aguda da doença, segundo 

Nelson e Couto (2010). 

A B 
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 A pesquisa de hematozoário foi positiva para um protozoário e uma bactéria, 

na qual foram observados um eritrócito habitado por Babesia sp. e um leucócito por 

Ehrlichia sp. Dessa forma, para diagnóstico definitivo, foi solicitado o exame de PCR, 

o qual foi positivo para os tipos de Babesia canis, Babesia sp. e Ehrlichia sp (Figura 

3). 

 
Figura 3: Eritrócito parasitado pela Babesia sp. (seta vermelha) e monócito parasitado por Ehrlichia 
sp. (seta verde). 
 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal (2019). 
 

De acordo com Cook, English e Humm (2016), a esplenomegalia é um 

achado frequente em casos de Babesia, porém o animal relatado não apresentava 

tal alteração. Em contrapartida, o paciente possuía icterícia leve e linfadenomegalia, 

as quais são manifestações comuns em casos de Babesia e Ehrlichia, 

consecutivamente, conforme citado por Dagnone e Tinucci-Costa (2018). 

Os exames de hemograma e esfregaço sanguíneo foram importantes para o 

quadro acompanhado, pois oferecem um diagnóstico rápido da babesiose e 

erliquiose. Porém, tais exames, em alguns casos, são inconclusivos, sendo de 

grande relevância a realização do PCR para obter, assim, um diagnóstico conclusivo 

e fidedigno. Desta forma, para a confirmação de diagnóstico foi realizado o exame 

de PCR, pois de acordo com Solano-Gallego e colaboradores (2016), o PCR é mais 

sensível do que um exame de esfregaço sanguíneo, além de permitir a identificação 

exata da espécie que está acometendo o animal. 
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Inicialmente, o tratamento utilizado tinha como objetivo, expandir a circulação, 

pelo estado de desidratação e choque. Posteriormente, foi instituída a transfusão 

sanguínea para reestabelecer o quadro de anemia apresentado, porém o tratamento 

emergencial não surtiu efeitos, em virtude do estado clínico geral do paciente, o que 

demonstra a necessidade de um diagnóstico e tratamento precoces. A transfusão de 

sangue, conforme já descrito por Barr e Bowman (2010) é realizada quando o animal 

apresenta um quadro anêmico, e o uso de corticosteroides é para casos de 

trombocitopenia grave.  

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Frente ao caso relatado, foi possível concluir que a erliquiose associada à 

babesiose levam a um quadro grave de anemia que desencadeiam diversas 

alterações metabólicas no animal. 

Visto a gravidade das doenças associadas e os riscos da transmissão, o 

controle do vetor é a melhor forma de prevenção. 
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