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1. RESUMO  

A erliquiose canina é uma enfermidade causada por uma bactéria gram 

negativa intracelular obrigatória, com alta prevalência/incidência no território 

brasileiro. A região de Ribeirão Preto (SP), devido ao clima, é propícia para o 

desenvolvimento do ciclo de vida do vetor da doença, que é o carrapato 

Rhipicephalus sanguineus. Trata-se de doença que apresenta três fases assim 

constituídas aguda, subclínica e crônica, com consequências distintas ao 

paciente, podendo muitas vezes, levar o animal a óbito. Seu diagnóstico pode 

ser feito com base na pesquisa de mórulas presentes em leucócitos no sangue 

circulante e pela pesquisa de anticorpos no soro sanguíneo, entre outros. O 

presente ensaio experimental tem como escopo principal comparar a eficácia de 

dois métodos laboratoriais de diagnóstico da erliquiose canina: o exame 

citológico de esfregaços da papa leucoplaquetária e pesquisa de anticorpos em 

sangue circulante. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A erliquiose canina é causada por bactérias gram-negativas pertencentes 

a ordem Rickettsiales, da famila Rickettsiaceae, do gênero Ehrlichia, sendo que 

a espécie que mais acomete cães é a Ehrlichia canis, causadora da erliquiose 

monocítica canina (QUINN, 2005). 

Os métodos diagnósticos da erliquiose têm aumentado devido ao maior 

conhecimento sobre a doença, a expansão geográfica da ocorrência e a melhoria 

das técnicas de diagnóstico (ALMOSNY; MASSARD; 2002).  

 A realização do esfregaço sanguíneo para a identificação dos corpos 

elementares ou da mórula se mostra como uma alternativa ao diagnostico, 

porém enfrenta uma série de dificuldades, como a identificação do hemoparasita 

e o fato de que é mais comum encontra-lo na fase aguda da doença, além disso 

a presença de estruturas semelhantes a mórulas nos monócitos podem se tratar 

de outras parasitêmias, o que faz do esfregaço um exame de baixa sensibilidade 

e também relativa baixa especificidade (UENO et al. 2009) 



     Os kits para testes sorológicos rápidos, se mostram como uma importante 

alternativa no diagnóstico da erliquiose, porém possuem suas limitações, 

levando em consideração que a titulação de anticorpos tende a estar mais alta 

na fase crônica da doença, podendo nas outras fases apresentar um resultado 

falso negativo, inversamente a isso em animais que tenham sido tratados e já 

estejam livres da infecção, a titulação de anticorpos pode ficar alta por anos, 

apresentando resultados falso positivo, por tanto a sorologia é uma técnica de 

diagnostico viável, quando associada ao minucioso exame clínico e histórico 

compatível com erliquiose. (AGUIAR et al. 2007) 

3. OBJETIVOS 

      O presente ensaio experimental tem como escopo principal comparar a 

eficácia de dois métodos laboratoriais de diagnóstico da erliquiose canina: o 

exame citológico de esfregaços da papa leucoplaquetária e pesquisa de 

anticorpos em sangue circulante. 

 

4. METODOLOGIA 

Foram avaliados até o presente momento 13 cães independente de sexo, 

raça ou idade com suspeita clínica de erliquiose canina, provenientes do 

atendimento clinico no Núcleo Hospitalar Veterinário do Centro Universitário 

Moura Lacerda, na cidade de Ribeirão Preto – SP, no período correspondente a 

duração do projeto. Os exames laboratoriais englobaram a avaliação citológica 

de esfregaço de papa leucoplaquetária e determinação da presença de 

anticorpos anti-E. canis no sangue periférico. Para a realização do exame 

citológico para a pesquisa de mórulas de Ehrlichia sp. em leucócitos e plaquetas 

foi colhido sangue por punção da veia cefálica, safena ou jugular   em tubos 

contendo anticoagulante ácido etilenodiaminotetracético (EDTA) na proporção 

de 1mg/1mL de sangue. Após a colheita o material será centrifugado a 1500 rpm 

durante cinco minutos, a seguir a papa leucoplaquetária será resgatada para a 

confecção de três esfregaços. Posteriormente, tais preparações citoscópicas 

serão coradas com corantes a base de Romanowsky e observadas em 

microscópio óptico.  Por fim, para a realização da detecção de anticorpos anti-E. 

canis circulantes foi colhido sangue por punção da veia cefálica, safena ou 

jugular com auxílio de agulhas (25x8) e seringas descartáveis (com capacidade 



para 5ml) e, após centrifugação, é retirado o soro para a realização do teste em 

Kits comerciais de diagnósticos ( SNAP 4Dx Plus Teste ® - Idexx – São Paulo –

SP). 

5. ANDAMENTO  

       Até o presente momento já foram avaliadas 26 lâminas de papa 

leucoplaquetária (duas por animal) e treze testes sorológicos. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

       Dos animais avaliados sete apresentaram resultado positivo na sorologia, e 

apenas um apresentou a presença da mórula no exame citológico. Esse animal 

apresentou também a sorologia positiva. 
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