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1.  Resumo 

O gênero Ehrlichia compreende cinco espécies de endobactérias Gram-negativas 

que infectam principalmente macrófagos e neutrófilos, e em alguns casos podem 

infectar as plaquetas, de diversas espécies de mamíferos incluindo cães, gatos, 

equinos, ruminantes e humanos, sendo, portanto, considerada uma zoonose. A 

erliquiose monocítica canina (EMC) que possui como agente etiológico a Ehrlichia 

canis (ordem Rickettsiales, família Anaplasmataceae) é descrita como uma das 

mais importantes doenças veterinárias do mundo. O seu vetor de transmissão é o  

carrapato Rhipicephalus sanguineus, razão pela qual é conhecida popularmente 

no Brasil como doença do carrapato. A EMC é endêmica em várias regiões 

tropicais e temperadas, incluindo diversas regiões do Brasil, tanto em áreas rurais 

como urbanas, e com um considerável número de casos nas regiões sudeste e 

nordeste. Os sinais clínicos de cães infectados são variados como febre, anorexia, 

depressão, falta de apetite, vômitos, perda de peso, e em alguns casos anemia e 

hiperbilirrubinemia. O objetivo deste trabalho foi verificar a ocorrência de E. canis 

em cães da cidade de Nuporanga, estado de São Paulo, por meio da técnica de 

PCR aninhado e teste imunológico. Para o PCR foi utilizado DNA genômico de 32 

amostras de sangue canino coletadas em tubos à vácuo contendo anticoagulante. 

Para o teste imunológico foi utilizado o kit SNAP4DX com uma gota de sangue. 

Foram detectadas 6 amostras positivas pelo PCR aninhado (18,8%) e para o teste 

imunológico 16 amostras positivas (50%). A discordância entre os testes reflete a 

sensibilidade dos testes, sendo possivelmente devido à janela de resposta 

imunológica e fase de infecção pela bactéria, o que reflete na quantidade de DNA 

bacteriano que pode ser obtida a partir das amostras de sangue.   

 

2. Introdução 

As erliquioses caninas estão entre as mais importantes hemoparasitoses 

transmitidas ao cão por carrapatos (Dantas-Torres, 2008).  O seu agente 

etiológico são as bactérias do gênero Ehrlichia (ordem Rickettsiales, família 



Anaplasmtaceae) as quais se reproduzem como parasitas obrigatórios de 

diferentes tipos de células sanguíneas (Dumler et al., 2001; Rikihisa, 1991). A  E. 

canis é o principal agente etiológico da doença em cães, nos quais infecta 

monócitos e macrófagos e causa a erliquiose monocítica canina (EMC), 

popularmente também conhecida como a doença do carrapato. O cão também é 

hospedeiro para duas outras espécies importantes e que são a E. chaffeensis e a 

E. ewingii (Rikihisa, 1991). Devido ao aumento de casos de infecção humana em 

vários países, especialmente por estas duas útltimas espécies, as erliquioses são 

consideradas atualmente zoonoses emergentes (Ismail et al., 2010; Pavelites and 

Prahlow, 2011).   

Quando não diagnosticada e tratada corretamente, a erliquiose pode ser fatal 

tanto para os humanos como para os cães (Harrus and Waner, 2011; Ismail et al., 

2010; Nakaghi et al., 2008; Pavelites and Prahlow, 2011).  No Brasil ainda não 

existem relatos conclusivos de erliquiose humana, mas a EMC, descrita 

primeiramente na Argélia em 1935 e atualmente de ocorrência mundial, está 

distribuída em todos as regiões do país e com prevalências bastante variáveis 

devido aos tipos de testes para detecção, presença do vetor, área geográfica e 

estágios da doença (Vieira et al., 2011). O primeiro caso descrito ocorreu em 1973 

na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais (Costa, 1973), e atualmente sua 

prevalência na região sudeste, considerando-se populações de cães atendendidos 

em hospitais veterinários está entre 15% (Macieira Dde et al., 2005) e 44.7% 

(Costa et al., 2007). Especificamente na região de Ribeirão Preto, São Paulo, 

também com animais atendidos em hospital veterinário e utilizando-se um ensaio 

de PCR aninhado com o gene RNA ribossômico 16S, trabalho realizado por nosso 

grupo constatou uma prevalência de 38,9% (Santos et al., 2009).   

A EMC é caracterizada por três estágios bastante distintos: agudo, sub-clínico e 

crônico (Harrus et al., 1997; Ristic and Holland, 1993; Skotarczak, 2003). O 

estágio inicial e agudo inicia-se entre oito e vinte dias após a transmissão da 

bactéria ao animal pela picada de carrapatos infectados da espécie Rhipicephalus 

sanguineus, o principal vetor de transmissão da doença em regiões tropicais e 



subtropicais (Aguiar et al., 2007; Parola et al., 2005; Rikihisa, 1991). Nesta fase, a 

bactéria se multiplica no interior de células mononucleadas e espalha-se pelo 

fígado, baço e linfonodos sendo caracterizada clinicamente por febre, depressão, 

dispnéia, anorexia, perda de peso, envolvimento ocular e quadros de alterações 

neurológicas e renais. O exame laboratorial poderá indicar leucopenia, 

trombocitopenia e hipergamaglobulinemia. A segunda fase apresenta sintomas 

considerados sub-clínicos podendo persistir por um período de quarenta a cento e 

vinte dias ou ainda perdurar por anos como uma infecção críptica. Em muitos 

casos, mesmo após o tratamento com antibióticos como a doxiciclina 

(Breitschwerdt et al., 1998; Davoust B, 2005), a infecção persiste com a bactéria 

alojada principalmente no baço e sendo observada uma trombocitopenia leve e 

sem um quadro clínico severo (Breitschwerdt et al., 1998; Davoust B, 2005; Harrus 

et al., 1998). Entretanto, a doença pode evoluir para uma fase crônica, 

potencialmente fatal, caracterizada por condições de leucopenia, trombocitopenia 

e hipergamaglobulinemia, semelhantes às da primeira fase, além de um quadro 

clínico de hemorragias, epitasias e edemas.  

Na prática clínica, os sinais clínicos e achados laboratoriais são os métodos mais 

freqüentemente empregados pelo médico veterinário para o diagnóstico de 

infecção de E. canis. A trombocitopenia é uma alteração hematológica comum 

apresentada por cães infectados, porém, outros parasitas também podem induzir 

esta condição hematológica (Nakaghi et al., 2008) (M'Ghirbi et al., 2009). 

Considerando que o carrapato R. sanguineus é hospedeiro para mais de um 

parasita, o que potencializa casos de co-infecção, isto dificulta um diagnóstico 

conclusivo que associe sinais clínicos, achados laboratoriais e o agente etiológico 

da EMC. Na região de Ribeirão Preto, por exemplo, identificamos animais co-

infectados por E. canis e Anaplasma platys, além do protozoário Babesia canis 

(Santos et al., 2009). 

A técnica de esfregaço de sangue para se identificar as mórulas intracelulares 

formadas pelas bactérias é um método de diagnóstico frequentemente utilizado. 

Entretanto, a sua precisão é baixa, pois a incidência de células apresentando 



estes corpos de inclusão é reduzida, e outros corpos de inclusão podem ser 

confundidos com as mórulas da bacterianas (Harrus and Waner, 2011). Exames 

sorológicos são também bastante utilizados, mas existem problemas no nível de 

detecção e de reação cruzada entre anticorpos de espécies relacionadas. Além 

disto, os níveis de anticorpos antiehrlichia podem permanecer altos por períodos 

superiores a onze meses, dificultando a diferenciação de uma infecção atual de 

uma anterior ou uma exposição sem o estabelecimento de uma infecção (Nakaghi 

et al., 2008) 

Desta forma, estes exames, quando empregados individualmente, podem não ser 

suficientes para se estabelecer um diagnóstico final da presença de E. canis em 

animais suspeitos de erliquiose. No sentido de estudar a epidemiologia de 

diferentes hemoparasitas caninos e ampliar as ferramentas de diagnóstico 

disponíveis para os médicos veterinários, nosso grupo de pesquisa tem 

empregado diferentes ensaios baseados na análise de DNA para a detecção de 

hemoparasitas no cão.  

Combinados aos sinais clínicos, hematológicos e exames sorológicos, ensaios 

baseados na análise de DNA podem estabelecer um diagnóstico definitivo para a 

EMC. Estas técnicas têm sido bastante aplicadas no desenvolvimento de exames 

para a detecção e identificação de parasitas em amostras de material biológico. O 

seu uso em exames de rotina depende da facilidade de execução dos ensaios, 

custos, qualidade e facilidade de visualização dos resultados. O ensaio de PCR 

aninhado (“nested PCR”)  é um dos mais difundidos para a detecção de E. canis 

em condições experimentais e naturais (Aguirre et al., 2008; Nakaghi et al., 2010). 

Na primeira reação de PCR costuma-se utilizar “primers” gênero específicos e na 

segunda reação, utilizando-se uma alíquota da primeria reação, são empregados 

“primers” espécie específicos. 

Neste trabalho, foi realizado um levantamento da ocorrência de E. canis em uma 

população de cães do município de Nuporanga, empregando a técnica de PCR 

aninhado e um teste comercial imunológico. Os dados obtidos foram também 

utilizados para se comparar o desempenho das duas técnicas na detecção de E. 



canis, além de se mostrar em qual área (rural ou urbana) se tinha a maior 

prevalência de infecções. Observou-se uma grande variedade entre as amostras, 

como, raça, cães já infectados ou não, tipos de infecções, presença de coinfecção, 

e cães que já apresentavam alguma patologia.  

 

3. Objetivos 

Levantamento da ocorrência de E. canis em cães do município de Nuporanga 

através da técnica “PCR-aninhado” e a comparação dos resultados obtidos com 

teste imunológico comercial. 

 

4. Metodologia 

Foi coletado um total de 32 amostras de sangue de cães de ambos os sexos e de 

raças variadas, com o auxílio de uma médica veterinária, distribuídas entre áreas 

residenciais (urbano), em chácaras, em áreas rurais e cães abandonados. 

Os sangues coletados foram guardados em tubos a vácuo contendo 

anticoagulante EDTA K3. 

As amostras foram coletadas no dia 23 de março de 2015 na cidade de 

Nuporanga. 

Com as amostras coletadas foi realizado o PCR aninhado e o teste imunológico, e 

em seguida se comparou os resultados de ambos os testes, e foi feito uma 

descrição estatística. 

Para o teste imunológico foi usado o kit SNAP 4Dx Plus Test da IDEXX 

Laboratories seguindo o protocolo do fabricante. 

Para a extração do DNA das amostras de sangue canino foi utilizado o kit “Ilustra 

Genomic Blood DNA Purification” (GE Healthcare), seguindo o protocolo técnico 

do fabricante. 



Como controle dos testes se utilizou o próprio controle positivo do kit SNAP 4Dx 

Plus Test da IDEXX Laboratories para o teste imunológico. 

E para controle do PCR se utilizou o gene especifico para cães (CYT DOG) com 

os seguintes primers a uma concentração de 10 µM. 

CYTDOGfwd1 CATCAGTCACCCACATCTGC 

CYTDOGrev1 CCATGAATGCTGTGGCTATG 

 

5. Desenvolvimento 

Foi feita a extração do DNA genômico das amostras coletadas seguindo o 

protocolo do fabricante. 

A reação do PCR aninhado (Nested PCR) foi realizada utilizando-se na primeira 

reação 0,5 µl dos “primers” CTRA fwd1 e CTRA rev1 (tabela 1) a uma 

concentração de 10 µM. Utilizou-se ainda 10 µl do reagente GoTaq® Green 

Master Mix (Promega) a uma concentração de 2X, 8 µl de água livre de nucleases 

(Promega) e 1 µl de produto de PCR para uma volume final de 20 µl. Na segunda 

reação, foram utilizados os “primers” CTRA fwd 2 e CTRA rev 2 (tabela 1) e coms 

reagnetes nas mesmas concentrações. 

Tabela da sequência dos “primers” utilizados no PCR aninhado 

CTRA fwd 1 ATGTTAGACCCACCATCATGGTCCC 

CTRA rev 1 GAAGCTTCTTTATCTTCAGAAGGGC 

CTRA fwd 2 CCACGTCCCCAAACAGTTTCTATGT 

CTRA rev 2 GTCGCACTAGAGGACACCCTGAATC 

 



Amabas as reações foram incubadas no termociclador com os seguintes 

parâmetros:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 ciclo inicial de 95ºC por 5 minutos, 35 ciclos de 95ºC por 30 segundos, 60ºC por 

30 segundos,72ºC por 1 minuto, um ciclo final de 72ºC por 5 minutos e um ciclo 

adicional de 4ºC para se conservar a reação finalizada. 

As amostras foram submetidas à eletroforese em gel de agarose 1,5% em TAE 

(Tris – acetato – EDTA), com voltagem de 5-9V/cm, corados com brometo de 

etídio e visualizados em transiluminador sob luz ultra violeta. 

 

6. Resultados 

 

Os resultados obtidos indicam que o teste imunológico detectou  um maior número 

de resultados positivos (16) em comparação com o PCR (6). Os seis resultados 

positivos pelo PCR foram também positivos pelo teste imunológico. 

 

 

Tabela comparativa dos resultados para PCR e teste imunológico 

 

  PCR 

 

  

                    

Positivo           Negativo        Total 

Imunológico 

Positivo 6 10 16 

Negativo 0 16 16 

Total 6 26 32 

Índice Kappa :0,375 (68,8% de concordância, CI 95% [0,124;0,626).  



 

Além de Ehrlichia se obteve ainda dois resultados positivos para Anaplasma no 

teste imunológico, sendo um deles uma co-infecção (Ehrlichia e Anaplasma). A 

maioria dos cães infectados era de área rural e sem raça definida. 

 

7. Considerações finais 

O expressivo número de resultados positivos com o teste imunológico, para 

presença de E. canis nos cães, pode resultar da resposta imunológica do cão à 

presença da bactéria, a qual pode permanecer por períodos de até um ano. Por 

outro lado, na fase crônica da EMC, não há um grande número de bactérias 

circulantes no sangue, o que dificulta a detecção da presença de DNA bacteriano. 

Neste trabalho não avaliamso as fases da EMC nos animais testados, porém, ao 

se considerar o resultado de ambos os testes frente ao número total de amostras 

coletadas, pode-se concluir que existe uma grande prevalência de erliquiose 

monocítica canina na cidade de Nopuranga. 
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