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Resumo 
  
A endobactéria Gram-negativa Ehrlichia canis é o agente etiológico da 
erliquiose monocítca canina (EMC), doença com distribuição mundial 
especialmente em regiões tropicais e subtropicais. Sua transmissão ao cão 
ocorre pela picada de carrpatos da espécie Rhipicephalus sanguineus, o que 
lhe confere o nome popular de doença do carrpato. Os sinais clínicos 
observados em anmais infectados são resultantes da resposta imunológica 
face à infecção e de acordo com estes sinais clínicos e patológicos, a doença 
pode ser dividida em três fases: aguda, subaguda e crônica. O antibiótico de 
escolha para o tratamento é a doxiciclina e o sucesso do tratamento depende 
de um diagnóstico precoce. O objetivo deste trabalho foi realizar uma análise 
molecular da ocorrência de E. canis em cães da cidade de Ribeirão Preto com 
a técnica de PCR aninhado. Foram confirmados 107 animais infectados de um 
total de 500 animais analisados (21,4%), sendo omês de abril aquele com o 
maior número de casos confirmados de infecção e julho o mês com menor 
número. O avanço no uso de testes moleculares pode auxiliar o médico 
veterinário no estabelecimento de um diagnóstico mais preciso para a EMC.    
 
 
I Introdução 
  

As bactérias Gram-negativas do gênero Ehrlichia 

(Rickettsiales, Anaplasmataceae) reúne bactérias Gram-negativas subdivididas 

em 3 genogrupos. O primeiro é constituído pelas bactérias E. canis, E. 

ewingii, E. chaffeensis, o segundo deles é composto pelas espécies E. equi, E. 

phagocytophila e o agente etiológico de ehrlichiose granulocítica humana 

(EGH), e o terceiro  tem como integrantes E. sennetsu and E. risticii. Elas 

possuem ciclo de vida intracelular obrigatório e  se multiplicam no interior de 

vacúolos de células hospedeiras de diferentes espécies animais, incluindo os 

seres humanos (Rikihisa, 1991). 

No Brasil a espécie de destaque é a E. canis, agente etiológico da 

erliquiose monocítica canina, uma doença de distribuição 

mundial, multissistêmica que pode conduzir o animal ao óbito. Foi descrita no 

Brasil primeiramente em 1973 em Minas Gerais, porém, atualmente  possui alta 

prevalência em várias regiões brasileiras incluindo tanto áreas rurais e urbanas 

onde o seu vetor, o carrapato da espécie R. sanguineus está presente. (Aguiar 

et al., 2007; Aguiar et al., 2013). 

A doença manifesta-se como uma infecção de três fases: aguda (ocorre 

entre 8-20 dias após a infecção pelo carrapato, com duração de 2-4 semanas), 

subclínica (duração de 40-120 dias, podendo perdurar por anos)  e a última 



fase é a crônica ( nessa fase é comum haver co-infecções). Entre os sinais 

clínicos, que podem variar de acordo com o estágio de infecção, é observado 

anemia, trombocitopenia, leucopenia, hemorragias, depressão, podendo 

ocasionar na morte do animal se não tratada corretamente, o que reforça a 

importância de um rápido diagnóstico (Shipov et al., 2008). 

A técnica de reação em cadeia da polimerase (PCR) tem sido 

empregada com bastante sucesso na detecção da bactéria em amostras de 

sangue de cães. Esta é uma técnica de alta sensibilidade que se baseia na 

amplificação de uma região específica do DNA bacteriano. No sentido de se 

aumentar a sensibilidade e especificidade da PCR, foram desenvolvidos 

ensaios com variações da PCR como o PCR aninhado que consiste em  uma 

etapa de re-amplificação do produto de PCR (Wen et al., 1997). 

  
II OBJETIVO 

Esse estudo teve como finalidade revisar a ocorrência de EMC na 

cidade de Ribeirão Preto nos anos de 2014 e 2015 pelas técnicas de PCR e 

PCR aninhado. 

  
III Metodologia e Desenvolvimento 
 
 
3.1 Extração de DNA do sangue 
 
 

Foram coletadas 500 amostras de sangue de cães de diferentes raças e 

habitat, tanto fêmeas quanto machos, no período compreendido entre 4 de 

setembro de 2014 e 18 de agosto de 2015, encaminhados para clínicas 

veterinárias da cidade de Ribeirão Preto. O DNA foi extraído a partir dessas 

amostras com o kit GFB Genomic Blood DNA Purification (GE Healthcare), 

seguindo as recomendações do fabricante. Em resumo: foram adicionados 

20uL de Proteinase K em um microtubo de 1,5mL contendo 200uL de sangue e 

400uL de tampão de lise C; em seguida a mistura sangue + tampão de lise foi 

submetida a uma vigorosa agitação por 15 seg e procedeu-se uma incubação 

por 10 min a temperatura ambiente. Decorrido o período de incubação houve a 

transferência do lisado para uma coluna de purificação e procedeu-se uma 

centrifugação por 1min a 12000 rpm, o filtrado foi descartado e foram 



adicionados  500uL de tampão de lise C e repetido o processo de 

centrifugação, posteriormente, a coluna foi transferida para um novo microtubo 

de 1,5mL e foram adicionados  500uL de solução de lavagem e foi realizada 

uma centrifugação a 12000 rpm por 3 min; finalizando, houve a eluição em 

tampão previamente aquecido. 

 

3.2 Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) 

Para a detecção do DNA bacteriano nas amostras de sangue foi 

utilizada a técnica de PCR aninhado. Na primeira reação foram empregados os 

“primers” CTRAfwd1 e CTRARev1 (tabela 1) e com reagentes do kit  GoTaq 

Green Master Mix (PROMEGA) constituído por reagentes em concentrações 

padronizadas para um volume final de reação de 20 µl. A reação foi incubada 

em termociclador com temperatura inicial de 95 ºC por 5 min, seguindo-se trinta 

ciclos de 95 ºC C  por 30 seg, 60 ºC por 30 seg e 72ºCpor 30 seg, finalizando 

com uma incubação a 72 ºC por 5 min. Na segunda reação de PCR, 1 µl desta 

reação foi utilizada como substrato e empregando os “primers”  CTRAfwd2 e 

CTRARev2 (tabela1) e com os mesmos parâmetros da primeira reação. Como 

controle de amplificação nas reações foram utilizados os “primers”  cytdog fwd 

e cytdog ver que amplificam 1 fragmento de 200 pbs do genoma mitocondrial 

canino (tabela 1) 

 
Tabela 1 Sequência dos iniciadores utilizados para PCR  

GENE SEQUÊNCIA DE OLIGONUCLEOTÍDEOS (pbs) ALVO 

CYT DOG 

 (gene 

mitocondrial 

canino citocromo 

b) 

  

Rev 5’-CCATGAATGCTGTGGCTATG-3’ 

Fwd 5’-CATCAGTCACCCACATCTGC-3’ 

 

 

 

200 

 

 

gene anino 

  

CTRA 

(gene de sistema 

de dois 

Rev1 5’-

GAAGCTTCTTTATCTTCAGAAGGGC-3’ 

Fwd1 5’-

ATGTTAGACCCACCATCATGGTCCC-3’ 

701 

 

 

  

gene de 

Ehrlichia canis 



componentes)   

  

Rev2 5’GTCGCACTAGAGGACACCCTGAATC

-3’ 

  

Fwd2 5’-ACGTCCCCAAACAGTTTCTATGT-3 

 

301 

 

  
 3.3 Eletroforese em gel de agarose 
 

A análise dos resultados da amplificação foi feita através de uma 

eletroforese em gel de agarose a 1,5%; corado com brometo de etídio, com 

revelação sob luz ultravioleta. A agarose foi dissolvida em tampão TAE 1X ( 

0,04 M tris-acetato e 1 mM EDTA) e aquecida no microondas, seguida de um 

rápido resfriamento para a adição de brometo de etídio em concentração de 

0,5g/ml.  A solução de agarose foi então distribuída em forma de acrílico para 

a montagem do gel, submetido a voltagem de  5-9,0V/cm . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV Resultados 

 

A análise por PCR aninhado das 500 amostras coletadas na cidade de 

Ribeirão Preto indicaram 107 amostras positivas para presença do DNA de E. 

canis (21,4%).  O mês de abril apresentou o maior número de casos 

confirmados de infecção e julho o mês com menor número de confirmações.  

 

figura 1- Distribuição de E.canis no período analisado 



 

Incidência de Erliquiose monocitica canina de 2014 á 2015 através do método 
nestedPCR 
 
V Considerações finais 

 Este estudo indica que a ocorrência de E. canis em cães da cidade de 

Ribeirão Preto é alta. Os sintomas clínicos de EMC avaliados pelo médico 

veterinário podem ser devido a outras infecções, destacando a importância de 

testes diagnósticos para auxiliar o médico veterinário na definição dos 

possíveis agentes de infecção em cães.    
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