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RESUMO – Um cão adulto, macho, da raça Labrador foi atendido no setor de Clínica Médica do Hovet 

UFMS com queixa de anorexia, paraparesia, hipodipsia, diarreia, desidratação e icterícia. Amostras 

sanguíneas foram obtidas para a avaliação hematológica, dosagens séricas de Creatinina, Albumina, 

Alanina Aminotransferase (ALT) e urinálise. A análise hematológica demonstrou anemia normocítica 

normocrômica, desvio à esquerda moderado e trombocitopenia. No esfregaço sanguíneo foi possível 

identificar mórulas de Ehrlichia sp. em monócitos, formas amastigotas de Leishmania sp. em neutrófilos 

e taquizoítos sugestivos de Toxoplasma sp. em monócitos. Elevação de atividade sérica da ALT, 

proteinúria, bilirrubinúria e urobilinogenúria também foram constatados. A confirmação da infecção 

pelos três agentes observados no esfregaço sanguíneo foi realizada pelo teste imunocromatográfico para 

Leishmaniose Visceral Canina (TR DPP
® 

Leishmaniose Visceral Canina, Bio-Manguinhos) e PCRs para 

Ehrlichia canis e Toxoplasma gondii. Agentes como a Leishmania sp. comprometem a resposta imune e 

favorece a suscetibilidade a coinfecções. Especialmente em áreas com abundância de vetores artrópodes, 

a coinfecção com Ehrlichia canis é descrita com frequência. Entretanto, associação com o Toxoplasma 

gondii é raramente relatada. A multiplicidade de sinais clínico-laboratoriais é um somatório dos 

mecanismos fisiopatológicos desencadeados pelos agentes. O quadro hematológico caracteriza a 

cronicidade da inflamação.  A icterícia, bilirrubinúria, urobilinogenúria e o valor de ALT podem estar 

relacionados a hipóxia tecidual ocasionada pela anemia e/ou degeneração centrolobular hepática por ação 

da E. canis e/ou por formações de granulomas e inflamação hepática pelo Toxoplasma sp. A proteinúria 

sugere a deposição de imunocomplexos na membrana glomerular e tubular renal na infecção pela 

Leishmania sp. e/ou Ehrlichia canis levando a hipoalbuminemia, que pode também estar associada a 

anorexia e diarreia. Esse caso demonstra a importância da avaliação cuidadosa dos esfregaços sanguíneos 

de animais de áreas endêmicas para vários agentes, uma vez que sinais clínico-laboratoriais indistintos 

podem comprometer o diagnóstico e consequentemente a decisão terapêutica. 
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