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RESUMO  

A Erliquiose Canina, também conhecida popularmente como “Doença do carrapato”, é 

uma patologia que acomete a família Canidae, causada pela bactéria Ehrlichia Canis e possui 

como vetor o carrapato Rhipicephalus Sanguineus. A doença apresenta grande relevância na 

rotina clínica da medicina veterinária canina por sua alta incidência, causando sinais clínicos 

que variam de moderados a severos. 

O diagnóstico é considerado difícil devido à falta de especificidade dos sinais clínicos, 

havendo dificuldades na intervenção terapêutica e o tratamento é realizado através da 

administração de doxiciclina como antibiótico de escolha. O estudo em questão objetivou 

realizar uma revisão literária acerca da Erliquiose Canina a fim de destacar os pontos e 

observações principais sobre a patologia. 

Considerações Finais: Segundo Isola, Cadioli e Nakage, a Erliquiose Canina é uma 

doença infecto-contagiosa, grave, que acomete cães de todas as idades independente do 

sexo ou raça. É transmitida pelo carrapato, vetor de difícil erradicação, no momento do repasto 

sanguíneo. Além disso, a principal maneira de prevenir a patologia é evitando a chegada do 

vetor ao cão através de fármacos para o controle de carrapatos. 

Vale ressaltar que de acordo com Silva, a doença deve ser foco de pesquisa e estudo, 

por possuir a incidência em todo o território nacional e ser uma questão de saúde pública a 

fim de contribuir para a descoberta de novas informações acerca da Erliquiose Humana. 
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