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RESUMO  

A eletroforese é um método que permite separar as proteínas em frações, 

sendo importante para avaliação de glomérulo-tubulopatias. O gel de poliacrilamida é 

um dos melhores métodos sendo capaz de obter frações protéicas presente tanto no 

sangue quanto na urina. Neste experimento, até o momento, foram avaliados 10 cães 

naturalmente infectados por Ehrlichia canis na fase subclínica, e outros 10 animais 

saudáveis para compor o grupo controle. A seleção desse grupo foi aquelatada pela 

ausência de sinais clínicos e laboratoriais. Nessa primeira etapa, objetivou-se avaliar 

as proteínas urinárias através do método da razão proteina creatinina urinária (UPC) 

em cães com erliquiose subclínica. Nos exames da urina detectou-se que os cães 

doentes apresentaram proteinúria 0,49±0,64, enquanto que os animais controle não 

apresentavam proteinúria 0,13±0,08. Apesar dos achados encontrados serem 

compatíveis com lesão renal, com a evolução do presente estudo através da 

eletroforese urinária pretende-se descobrir a participação das lesões glomerulares e 

tubulares.  

 

INTRODUÇÃO 

A Ehrlichia é o agente etiológico da febre hemorrágica canina ou erliquiose 

monocitica canina (CME), doença infecciosa causada pela Rickettsia que pode afetar 

vários animais, dentre eles, os cães (HARRUS et al., 2011) e o homem (THOMAS et 

al., 2007). A fase subclínica não demonstra sinais (WANER et al., 1997), e a doença 

pode persistir por anos (WANER et al., 1997.; HARRUS et al., 1998), com apenas 

ligeiras alterações laboratoriais (CASTRO et al ., 2004; HARRUS et al.,2011; 

VILLAESCUSA et al., 2012).  

Atualmente, o nosso grupo de pesquisa evidenciou alterações glomerulares 

importantes indicando uma provável deposição de imunecomplexos (CRIVELLENTI 

et al., 2015). Porém há poucos estudos na veterinária e todos voltados à infecção 

experimental aguda (CODNER et al., 1992) dificultando o entendimento da 

fisiopatogenia glomerular e túbulo-intersticial da doença natural. 

 

OBJETIVO 

O objetivo foi avaliar as proteínas urinárias através do método da razão proteina 

creatinina urinária em cães com erliquiose subclínica. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

Foram empregados neste estudo dois grupos de cães. O grupo controle foi 

composto por 10 cães clinicamente saudáveis e sem quaisquer manifestações ou 

sinais de doença, e com exames negativos para doenças infecciosas comuns para a 

região.  O grupo doente foi composto por 10 cães com diagnóstico molecular de 

erliquiose. 

As amostras de urina foram obtidas por cistocentese para realização da 

urinálise. Após centrifugação, frações do sobrenadante foram acondicionados e 

mantidos a -20º C, até a determinação da UPC (razão proteína creatinina urinária). 

Foram feitas dosagens de proteína urinária pelo método de vermelho de pirogalol (kit 

sensiprot) e creatinina pelo método de picrato em meio alcalino. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Até o momento, a comparação da média dos valores de UPC dos animais do 

grupo controle com a média do grupo erliquiose demonstrou diferença significativa. 

Os cães sadios deste estudo possuem média mais baixa de UPC, 0,13±0,08, 

enquanto que os cães do grupo erliquiose apresentaram proteinúria (0,49±0,64). 

Busca-se nas próximas etapas realizar a eletroforese das proteínas urinárias, para 

verificar a origem da proteinúria e com esses resultados poder suplantar as prováveis 

glomerulopatias encontradas (CODNER et al., 1992; CRIVELLENTI et al., 2015). 

                                      

                                  

Figura 1. Valores médios da razão proteína/creatinina urinária (UPC) de cães sadios 

(grupo controle) e de cães com erliquiose na fase subclínica. 
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