




As hemoparasitoses são doenças
frequentes na clínica médica de
pequenos animais, sendo consideradas
doenças graves e que, inclusive, podem
levar à morte do animal acometido.
Como seu nome indica, são causadas
por microrganismos que parasitam as
células sanguíneas destes animais. 

Frequentemente são transmitidas
por picadas de insetos que se
alimentam de sangue, como

pulgas e carrapatos, mas outras
formas de transmissão podem

ocorrer, como descrito mais
adiante.
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 O agente da Erliquiose canina foi descrito pela
primeira vez em 1935, na Argélia e, atualmente,

é conhecido mundialmente. 
A Ehrlichia canis é uma bactéria do grupo das

rickettsias e é transmitida quando o carrapato
infectado da espécie Rhipicephalus sanguineus se

alimenta do sangue do seu hospedeiro e
também deposita o microrganismo causador

da doença. Essa transmissão ainda pode
ocorrer por meio de transfusão de sangue

contaminado.
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A bactéria, no corpo do hospedeiro,
infecta as células de defesa e se

multiplica principalmente em órgãos
como linfonodos, baço e fígado.

Nesses órgãos, as células infectadas
podem se ligar àquelas dos vasos

sanguíneos, levando a um processo
de inflamação dos vasos, chamado de

vasculite.
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Geralmente, há necessidade da realização de
sorologia, detectando anticorpos contra a bactéria;

exames laboratoriais, como o hemograma, detectando
diminuição de plaquetas, anormalidades no sangue e

em suas células, anemia arregenerativa mais
frequentemente e em casos mais raros, de forma
regenerativa, quando a medula óssea responde

produzindo novas hemácias.

A Erliquiose canina se trata
de uma doença com difícil

diagnóstico, sendo
complicado realizá-lo apenas

pelo exame clínico, sendo
fundamental associar

achados clínicos e
laboratoriais.

 Também pode haver alterações nas contagens de células de defesa, como aumento
de neutrófilos, redução de eosinófilos, diminuição de leucócitos e monócitos, sendo

esses dois últimos achados menos frequentes. 



O diagnóstico também pode ser realizado pela
análise celular, em que, nas células infectadas,
é possível observar em microscópio estruturas

esferoidais em seu interior, as denominadas
mórulas, características da doença, como é

demonstrado pela seta na imagem histológica
ao lado.

 
Ainda, é muito frequente a ocorrência de

Erliquiose juntamente com outras
hemoparasitoses, como a Babesiose. Fonte: Vet service Costa Azul
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Infelizmente, no mercado não há vacinas disponíveis contra a Erliquiose. Dessa
forma, a melhor forma de prevenir a doença é por meio do controle de carrapatos e
pulgas também. 
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A Babesiose é uma doença causada por
hemoprotozoários do gênero Babesia, podendo

acometer bovinos, equinos e os canídeos. Nos cães,
são mais comuns as espécies Babesia canis e Babesia
gibsoni no Brasil. A Babesiose canina é transmitida
pelo carrapato Rhipicephalus sanguineus, infectado
com o protozoário. Durante sua alimentação no

hospedeiro, os protozoários são inoculados e
infectam as células vermelhas do cão, as hemácias. 
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Febre;
Mucosas pálidas;
Aumento da frequência respiratória
(taquipnéia);
Aumento da frequência cardíaca
(taquicardia);
Esplenomegalia, que é o aumento do baço;
Mucosas com coloração amarelada, no quadro
de icterícia;
Anorexia;
O animal se apresenta “triste” e pouco
responsivo ao ambiente, em um quadro de
apatia.

Se multiplicam e provocam o rompimento das
células vermelhas, desencadeando um quadro
de anemia, geralmente classificada como
regenerativa, em que há resposta da medula do
animal, liberando novas hemácias. Além disso,
a transmissão também pode ocorrer pela
transfusão de sangue contaminado com
protozoários. 
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Em casos mais graves, também
pode haver problemas de

coagulação sanguínea,
insuficiência renal aguda,
doenças no fígado, sinais

nervosos, lesões do miocárdio
(músculo do coração) e sangue

muito concentrado.
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Cães que se recuperam da forma aguda da
doença podem se tornar portadores crônicos,
sem sinais clínicos ou detecção no esfregaço
sanguíneo. Porém, quando em situações de

imunossupressão, ou outras infecções, podem
apresentar sinais como febre, perda de peso,

anemia, fraqueza, mucosas amareladas,
aumento do baço e sinais nervosos. A forma

subclínica é a predominante no Brasil e é muito
importante na manutenção da doença.

 



O diagnóstico da Babesiose pode ser feito, na
fase aguda, por meio de um esfregaço

sanguíneo, que consiste em colher uma gota de
sangue periférico do animal e colocá-la, com
metodologia específica, em uma lâmina para

observação em microscópio. Assim, é possível o
protozoário na célula vermelha, a hemácia.

Porém, esse método não é muito sensível
quando o animal está com baixa parasitemia

(poucos parasitas no sangue).
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Para a detecção de casos de baixa
parasitemia, subclínicos ou crônicos, o
método mais utilizado é a sorologia,
por meio do qual é possível detectar
anticorpos específicos contra o
protozoário. 

 Além disso, é fundamental associar os
achados do exame físico e dos exames
laboratoriais, como anemia, redução
do número de plaquetas e das
características das células sanguíneas.



A forma mais eficaz de prevenir a Babesiose é pelo controle do carrapato e de
outros ectoparasitas, que são medidas que devem fazer parte do manejo sanitário
do animal.
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A Anaplasmose é uma doença infecciosa
causada pela bactéria Anaplasma platys e
pode acometer ruminantes, equinos, cães
e gatos. Ela infecta as plaquetas, que são
fragmentos celulares responsáveis pelo
processo de coagulação sanguínea,
evitando sangramentos. Ocasionalmente,
ela pode infectar leucócitos, que são
células de defesa do organismo. 
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A transmissão da Anaplasmose se dá
através do carrapato Rhipicephalus
sanguineus, que durante sua alimentação
no hospedeiro, o cão e gato, sendo esse
segundo mais raro, acaba inoculando as
bactérias na circulação sanguínea. Outra
forma de transmissão, essa bem menos
frequente, é por transfusão sanguínea, de
um animal infectado para outro sadio. 

Contudo, muitos dos animais infectados
geralmente são assintomáticos. 

Iniciam após um período de incubação de 8 a
15 dias, sendo eles:
Vômito e/ou diarréia;
Anorexia, em que o animal não tem interesse
pela comida;
Depressão, com animal não responsivo ao
ambiente;
Perda de peso;

 Distúrbios hemostáticos, que são alterações no
processo de coagulação.

Além disso, pode ocorrer uveíte, que é uma
inflamação nos olhos. 
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Quando há infecção por Anaplasma platys, é possível observar
inclusões dentro das plaquetas, em seu citoplasma. Técnicas
de sorologia e de PCR também são muito utilizadas.
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O tratamento da Anaplasmose pode ser um
pouco complicado devido à localização da
bactéria no interior de plaquetas. 

Contudo, o tratamento é feito de forma
eficaz com alguns antimicrobianos e
muitas vezes pode ser necessária a
associação com antiparasitários de células
sanguíneas, como nos casos em que a
infecção é concomitante com Babesia sp.

A prevenção consiste no controle de seu
transmissor, o carrapato, que inocula a bactéria
na corrente sanguínea do animal. 

O controle deve ser feito no animal e,
principalmente, no ambiente no qual o cão vive,
já que grande parte dos parasitas estão em suas
formas imaturas, depositadas no ambiente. 
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Em cães, a infecção é menos patogênica, e
não tem sua transmissão completamente
elucidada, mas aparenta ser feita por
carrapatos ou pulgas. 

Em gatos, onde a forma mais grave pode
ter consequências maiores para a saúde
deles, a transmissão ocorre geralmente
por pulgas e mais raramente por
carrapatos, mas também pode acontecer
por transfusão de sangue ou feridas e
mordeduras que facilitem o contato
sanguíneo entre dois animais.

Ela é causada por algumas espécies de bactérias
chamadas de micoplasmas hemotrópicos ou
hemoplasmas, como Mycoplasma haemocanis,
Candidatus Mycoplasma haematoparvum
(ambas em cães), Candidatus Mycoplasma
haemominutum, Candidatus Mycoplasma turicensis
e Mycoplasma haemofelis (em gatos), sendo a
última a responsável pelo forma mais grave e
patogênica da doença.
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Em cães, geralmente é assintomática; e se
tratando de animais imunossuprimidos ou com
outras infecções, podem ocorrer os seguintes
sinais clínicos:

Perda de peso;
Febre;
Fraqueza;
Anorexia;
Prostração;
Palidez de mucosas;
Anemia.

19



Os sinais clínicos da doença, como descritos
anteriormente, são inespecíficos. O
diagnóstico ocorre por hemograma, que é
quando o médico veterinário nota a anemia,
e outras alterações bioquímicas, juntamente
com o esfregaço sanguíneo. 

No entanto, o esfregaço pode confundir infecções
por hemoplasmas por outros hemoparasitos, ou
mesmo um achado não infeccioso chamado
"Corpúsculo de Howell-Jolly", que é comumente
encontrado em casos de anemia.

Portanto, um exame complementar de
PCR quantitativo pode ser necessário

para confirmar o diagnóstico.
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O tratamento é feito com antimicrobianos
específicos aos quais os hemoplasmas são sensíveis.
O prognóstico, quando há o diagnóstico precoce, é
favorável se o tratamento for feito de forma
adequada, já que os medicamentos usados exigem
que sejam administrados em horários fixos, e
durante um período de 2 a 4 semanas sem
interrupção. 

O tratamento também pode ser complementado com anti-

inflamatórios e fluidoterapia. Em formas mais graves de

anemia, pode ser necessária transfusão de sangue.

No caso dos gatos, a prevenção
também ocorre evitando que eles
tenham acesso à rua, bem como
realizando exame prévio no
sangue a ser transfundido.
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Além de parasitar células do sangue, a
hepatozoonose também pode afetar os
músculos, tanto o esquelético quanto o
cardíaco, bem como o fígado e rins.

De maneira geral, é menos comum que as
outras doenças relatadas anteriormente, mas
foram registrados casos em Minas Gerais, Rio
de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e Rio
Grande do Sul. Existem relatos da doença em
gatos, mas é raríssimo e o ciclo do parasito
ainda não foi totalmente elucidado.
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Geralmente são infecções assintomáticas e
que só se agravam no caso de
imunossupressão e/ou outras infecções
concomitantes, no entanto já foram
relatados casos de morte de animais pela
doença, quando houve grande contagem de
parasitos no sangue do animal (alta
parasitemia).
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Os sinais clínicos da doença são inespecíficos. O
diagnóstico ocorre por hemograma, que é quando
o médico veterinário nota a anemia, leucocitose
e/ou trombocitopenia, e com o esfregaço
sanguíneo, quando o protozoário pode ser
encontrado ao se usar um corante específico.
Também existe um teste sorológico, isto é, que
detecta a presença de anticorpos para a doença.
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A prevenção geralmente acontece por controle do vetor tanto no ambiente
quanto no animal, com o uso de coleiras antipulgas e anticarrapatos, ou
produtos líquidos aplicados nos animais com a mesma finalidade. Já em
áreas onde a doença é comum, deve-se evitar que os cães vasculhem ou
ingiram carne crua ou órgãos de animais silvestres.



A cytauxzoonose é uma doença causada pelo
protozoário Cytauxzoon felis. O gênero
Cytauxzoon tem outras espécies que afetam
grandes animais; já em pequenos animais,
somente os gatos são acometidos. Não há relatos
de casos em cães.
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Não há testes sorológicos disponíveis, e a
identificação do parasito ocorre por
esfregaço sanguíneo. No entanto, por ainda
ser pouco comum, por haver poucos
protozoários circulando na corrente
sanguínea do gato (parasitemia baixa) e por
poderem ser confundidos com outros
hemoparasitos mais comuns, seu
diagnóstico é difícil.



Como já citado, infelizmente o prognóstico não
é bom. No entanto, podem ser administrados
medicamentos antiparasitários específicos,
fluidoterapia e/ou transfusão.
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A prevenção geralmente acontece por
controle do carrapato tanto no ambiente
quanto no animal, com o uso de coleiras
antipulgas e anticarrapatos, ou produtos
líquidos aplicados nos animais com a mesma
finalidade. Deve-se tomar cuidado com o uso
de produtos anti-carrapatos em gatos, por
eles serem sensíveis a vários compostos
comumente usados para cães. Em áreas
suscetíveis, deve-se tomar cuidado e evitar o
contato do gato com felídeos silvestres.








