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RESUMO  

As hemoparasitoses ocorrem frequentemente na clínica médica de pequenos animais 

ocasionando sinais clínicos semelhantes, porém inespecíficos. A erliquiose é uma doença que 

tem como agente etiológico bactérias gram-negativas intracelulares obrigatórias que 

parasitam leucócitos de várias espécies de animais. Essa afecção é uma das de maior 

incidência no atendimento clínico. As alterações clínicas mais relatadas são anorexia, perda 

de peso, letargia e hipertermia e estão relacionadas com as fases da doença, que são 

divididas em aguda, subclínica e crônica. As anormalidades hematológicas observadas 

consistem em anemia e trombocitopenia, as quais permanecem em todas as fases da doença. 

A babesiose é uma doença causada por protozoário e a principal espécie que acomete os 

cães é a Babesia canis. Os sinais clínicos observados incluem anorexia, dispneia, mucosas 

cianóticas, pálidas ou ictéricas, letargia, hipertermia e, em animais jovens e/ou 

imunossuprimidos a anemia se torna ainda mais severa. Assim como na erliquiose, 

atualmente, o diagnóstico da babesiose é baseado nos sinais clínicos e nos achados 

hematológicos, que abrangem a anemia regenerativa, hiperbilirrubinemia, bilirrubinúria e 

trombocitopenia. A anaplasmose é ocasionada pela bactéria Anaplasma platys, um 

microorganismo intracelular gram-negativo obrigatório, formador de corpúsculo de inclusão 

em plaquetas. Os principais sinais clínicos da anaplasmose são quadros de anorexia, êmese, 

diarreia, perda de peso e letargia. Assim como nas hemoparasitoses supracitadas, a 

anaplasmose cursa com trombocitopenia, às vezes associada a anemia ou leucopenia. O 

diagnóstico deve ser confirmado com o uso da reação em cadeia da polimerase (PCR), no 
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entanto, devido à baixa incidência dessa afecção no país, a doença não está incluída na lista 

dos principais diagnósticos diferenciais para o quadro inespecífico. Foram utilizadas amostras 

de sangue de 20 cães com diagnóstico clínico de erliquiose e com valores de plaquetas inferior 

a 80.000/cp para a detecção molecular de Ehrlichia canis, B. canis e A. platys. Dentre os 20 

cães avaliados, onze (55%) apresentaram resultado positivo para erliquiose. Em nove (45%) 

foi detectado material genético de A. platys e dois (10%) estavam infectados por B. canis. Dos 

onze cães com erliquiose, nove (82%) eram positivos para anaplasmose e dois (18%) para 

babesiose. Todos os animais com anaplasmose estavam coinfectados com erliquiose, sendo 

apenas dois (22%) com babesiose. Os dois cães com babesiose estavam coinfectados com 

anaplasmose e erliquiose. Com base nos dados obtidos, pode-se concluir que parte 

significativa (45%) dos animais com trombocitopenia não eram positivos para nenhuma 

hemoparasitose, indicando que não é aconselhável e seguro basear um diagnóstico apenas 

em achados hematológicos. Somando isto aos resultados obtidos, referente aos sinais 

clínicos destes animais negativos, pode-se observar que são muito semelhantes aos dos 

animais positivos, fortalecendo a hipótese de que devem ser feitos exames mais específicos 

para estabelecer um diagnóstico. Sabe-se também que a anaplasmose é uma doença 

considerada trivial na clínica médica de pequenos animais, quase nunca pesquisada pelos 

clínicos, no entanto, ela foi identificada em 45% dos animais pesquisados, demonstrando ter 

grande importância na região de Araçatuba, inclusive mais que a babesiose, que revelou 

menor ocorrência (10%) dentre os animais pesquisados. 
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