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RESUMO 

As hemoparasitoses caninas são doenças causadas por microrganismos, transmitidas por vetores 

e comumente encontradas na clínica veterinária de pequenos animais. Essas doenças 

representam um problema histórico e emergente em diversos países do mundo, por sua alta 

prevalência, relevância e por riscos a saúde pública, já que algumas são consideradas zoonoses. 

Dentre os principais hemoparasitos encontrados no Brasil encontram-se os gêneros Ehrlichia, 

Anaplasma, Babesia e Leishmania. O diagnóstico desses patógenos é um grande desafio na 

Medicina Veterinária o que o torna motivo de diversos estudos. O objetivo desse trabalho foi 

investigar as alterações hematológicas encontradas em animais positivos para os agentes dos 

gêneros Ehrlichia, Anaplasma, Babesia e Leishmania, e comparar métodos de diagnóstico 

definitivo, definindo sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e negativo. Foram 

avaliados 93 cães, oriundo de três locais diferentes do Estado de Minas Gerais, dos quais foram 

coletadas amostras de sangue, medula óssea e linfonodo, para a realização de exames 

hematológicos, parasitológicos, sorológicos e moleculares. Do total de animais, 38,7% foram 

positivos para Ehrlichia canis, 23,6 % para Anaplasma platys, 11,8%, para Leishmania 

infantum/chagasi e 5,4% para Babesia sp. Utilizando a reação em cadeia de polimerase (PCR) 

como teste ouro, os testes sorológicos apresentaram variação de sensibilidade, entre 60,0% a 

81,8%, com valores preditivos negativos variando de 80,9% a 95,8%, e os métodos 

parasitológicos diretos obtiveram especificidade variando de 94,3% a 100% com valores 

preditivos positivos de 33,3% a 100%. Avaliando 54 dos animais que apresentavam 

sintomatologia clínica, 27 (50%) foram positivos para um ou mais agentes na PCR sendo que 

desses, 18 (64,3%) estavam anêmicos, 17 (60,7%) trombocitocitopênicos e 10 (35,7%) 

apresentaram alterações na leucometria global. Relacionando as alterações hematológicas com a 

positividade na PCR para cada hemoparasito estudado, somente houve correlação 

estatisticamente significativa (P<0,05) entre animais positivos para Ehrlichia canis com a 

presença de anemia e trombocitopenia. Conclui-se nesse estudo que na ausência da PCR para o 

diagnóstico das hemoparasitoses caninas, métodos sorológicos e parasitológicos diretos devem 

ser associados e que as alterações hematológicas encontradas em animais com suspeita clínica 

podem direcionar o Médico Veterinário, principalmente no diagóstico de E. canis em animais 

anêmicos e trombocitopênicos. 

 

Palavras-Chave: Cão; diagnóstico; hemoparasito; reação em cadeia da polimerase. 
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ABSTRACT 

Canine hemoparasitoses are diseases transmitted by vectors and commonly found in small 

animal veterinary routine. These diseases represent a historic and emerging problem in many 

countries of the world because of its high prevalence, relevance and public health risks, as some 

are considered zoonoses. The main hemoparasites found in Brazil are the following: Ehrlichia 

sp., Anaplasma sp., Babesia sp and Leishmania sp. The diagnosis of these pathogens is a major 

challenge in veterinary medicine which makes the subject of several studies. The aim of this 

study, was to investigate the hematological changes found in positive animals for them and 

compare methods for definitive diagnosis, defining sensitivity, specificity, positive and negative 

predictive value. In total, 93 dogs, coming from three different locations in the State of Minas 

Gerais, had samples of blood, bone marrow and lymph nodes collected, and then, was 

performed hematological, parasitological, serological and molecular examinations. Of all 

animals, 38.7% were positive for Ehrlichia canis, 23.6% for Anaplasma platys, 11.8% for 

Leishmania infantum/chagasi and 5.4% for Babesia sp. Considering the polymerase chain 

reaction (PCR) as gold standard, serological tests showed variation in sensitivity, ranging from 

60.0% to 81.8%, with negative predictive values ranging from 80.9% to 95.8 %, and the direct 

parasitological methods obtained specificity ranging from 94.3% to 100 % with a positive 

predictive value of 33.3% to 100%. Evaluating the 54 animals with clinical symptoms 27 (50%) 

were positive for one or more agents in the PCR and of these, 18 (64.3%) were anemic, 17 

(60.7%) thrombocytopenic and 10 (35,7 %) had abnormal global leukocyte. Relating the 

hematological changes with positive PCR for each hemoparasite studied, was observed 

statistically significant correlation (P < 0.05), only between animals positive for Ehrlichia canis 

witch presented anemia and thrombocytopenia. It was concluded in this study that in the 

absence of PCR for the diagnosis of canine hemoparasitoses, direct parasitological and 

serological methods should be involved and the hematological changes found in animals with 

clinical suspicion may direct the veterinarian, especially in diagóstico E. canis anemic and 

thrombocytopenic animals. 

 

Keywords: Diagnostic; dog; hemoparasite; polymerase chain reaction. 
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INTRODUÇÃO 
 

As hemoparasitoses caninas constituem um 

grupo de doenças causadas por parasitos 
sanguíneos transmitidos por vetores 

invertebrados. São diagnosticadas 

frequentemente na rotina médico-

veterinária, sendo responsáveis por 
manifestações clínicas que variam, desde 

imperceptíveis até quadros clínicos mais 

graves culminando em óbito (Labarthe et al., 
2003). Essas doenças representam um 

problema histórico e emergente em diversos 

lugares do mundo devido à sua prevalência, 
relevância veterinária e potencial zoonótico, 

sendo algumas, consideradas problemas de 

saúde pública (Moreno e Alvar, 2002; 

Dantas-Torres, 2008). Existem diversos 
agentes causadores de hemoparasitoses em 

cães, dentre os principais, destacam-se os 

dos gêneros Ehrlichia, Anaplasma, Babesia 
e Leishmania (Grimaldi e Tesh, 1993, Costa 

Júnior, 2007).  

 
A Erliquiose monocítica canina e a 

Trombocitopenia cíclica canina são doenças 

causadas, principalmente, pelas bactérias 

Ehrlichia canis e Anaplasma platys. Ambas 
são riquetsias pertencentes à família 

Anaplasmataceae e são consideradas 

parasitas intracelulares obrigatórias de 
células sanguíneas de mamíferos, sendo a 

primeira de leucócitos e a segunda de 

plaquetas (Dumler et. al., 2001; Ferreira et 

al., 2008). A Babesiose canina e a 
Leishmaniose visceral canina, no Brasil, são 

causadas por protozoários pertencentes às 

famílias Babesidae e Trypanosomatidae 
respectivamente. Dentre as espécies 

envolvidas, destacam-se Babesia canis, B. 

gibsoni e Leishmania (Leishmania) 
infantum/chagasi (Greene, 2006; Ferreira et 

al., 2007). As babésias se apresentam de 

tamanhos e formas variadas no interior das 

hemácias, enquanto as leishmanias 
parasitam células do sistema mononuclear 

fagocítico (Costa Júnior, 2007; Quinnell e 

Courtenay, 2009). 
 

A distribuição geográfica dessas 
enfermidades está diretamente relacionada 

com a de seus vetores. O carrapato 

Rhipicephalus sanguineus é tido como 

principal vetor transmissor de Erliquiose e 
Babesiose caninas no País (Labruna et al., 

2001; Trapp et al., 2006). Existem alguns 

relatos de que o R. sanguineus também seja 
o transmissor de Anaplasma platys, apesar 

desse mecanismo não estar esclarecido 

(Sanogo, et al, 2003). Já a Leishmania sp. é 

transmitida por flebótomos, sendo a espécie 
Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis a mais 

comum nas Américas (Ferreira et al., 2007). 

 
Diversas cidades e estados do Brasil, 

incluindo Belo Horizonte e Minas Gerais, 

são considerados endêmicos para as 
hemoparasitoses. Tal fato pode ser 

justificado por essas regiões possuírem 

condições climáticas adequadas para o 

desenvolvimento dos vetores invertebrados 
(Costa Júnior, 2007; Santos et al., 2009). 

Para a Leishmaniose, além das condições 

climáticas brasileiras serem favoráveis ao 
vetor, outros fatores contribuíram com a sua 

disseminação, como a crescente 

urbanização, a grande capacidade de 
adaptação dos reservatórios invertebrados a 

ambientes urbanos e ao aumento do número 

de casos caninos (Margonari, et al. 2006). 

 
Diagnosticar a Erliquiose, a Babesiose, a 

Anaplasmose e a Leishmaniose visceral em 

cães é um grande desafio para os clínicos 
veterinários. Apesar de muitos animais 

apresentarem sintomas clínicos 

característicos dessas doenças, em diversos 

casos são assintomáticos ou apresentam 
sintomas inespecíficos (Harrus et al., 1997; 

Sideris et al., 1999; O`Dwyer e Massard, 

2002; Breitschwerdt, 2004, Cardozo et al., 
2007). Exames laboratoriais são comumente 

utilizados para complementar o diagnóstico 

clínico dessas enfermidades. Alterações 
como anemia, trombocitopenia e leucocitose 

ou leucopenia são comuns em cães 

infectados por esses agentes, no entanto, 

pesquisas vêm sendo realizadas para 
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esclarecer a frequência e a intensidade com 
que esses achados aparecem, buscando 

auxiliar, a interpretação e conclusão de um 

diagnóstico presuntivo adequado para os 

pacientes infectados (Moreira et al., 2003; 
Bastos et al., 2004; Bulla et al., 2004; Costa-

Val et al, 2007; Ferreira et al., 2008). 

 
O diagnóstico definitivo desses patógenos 

geralmente é realizado pela observação de 

alterações clínicas e hematológicas 

encontradas, em associação com a pesquisa 
parasitológica direta, detecção de anticorpos 

nos exames sorológicos e testes moleculares 

(Dagnone et al., 2003; Ferreira et al., 2008; 
Solano-Gallego e Baneth, 2011; Faria e 

Andrade, 2012). Com o advento da Reação 

em Cadeia da Polimerase (PCR), houve uma 
melhoria no diagnóstico das 

hemoparasitoses, obtendo-se resultados com 

alta sensibilidade e especificidade. Porém, o 

seu alto custo e a necessidade de mão de 
obra qualificada, restringem o uso dessa 

técnica na rotina clínica veterinária (Dantas-

Torres e Figueiredo, 2006; Gomes et al., 
2007; Mylonakis et al., 2009). As pesquisas 

parasitológicas diretas e os testes 

sorológicos são mais simples e comumente 
utilizados, entretanto, o elevado número de 

animais com resultados falsos negativos pela 

baixa parasitemia, a presença de reações 

cruzadas com outros patógenos, a 
dificuldade de diferenciar a exposição prévia 

de infecção presente, entre outras, são 

limitações frequentes encontradas nesses 
métodos, fazendo com que a confiabilidade 

de seus resultados seja questionada (Shaw et 

al., 2001; Dantas-Torres e Figueiredo, 2006; 

Ferreira et al., 2007; Harrus e Waner, 2011). 
 

Diante do exposto e da importância das 

hemoparasitoses de cães na Medicina 
Veterinária, objetivou-se nesse trabalho, 

correlacionar as alterações hematológicas 

encontradas e sua ocorrência em animais 
positivos para os agentes dos gêneros 

Ehrlichia, Anaplasma, Babesia e 

Leishmania, e comparar métodos 

moleculares, sorológicos e parasitológicos 

diretos no diagnóstico dessas doenças em 
cães, em função dos parâmetros de 

sensibilidade, especificidade, valor preditivo 

positivo e valor preditivo negativo. 

 

 

REVISÃO DE LITERATURA 
 

2.1. Ehrlichia sp. 

 
O Gênero Ehrlichia pertence à Família 

Anaplasmataceae e inclui espécies de 

riquétsias de morfologia similar que 

apresentam-se em colônias, mórulas, dentro 
de vacúolos citoplasmáticos parasitando 

células sanguíneas de animais domésticos e 

do homem (Losos, 1986). São bactérias 
consideradas cocóides, Gram-negativas e 

parasitas intracelulares obrigatórios de 

células hematopoiéticas, especialmente do 
sistema mononuclear fagocitário, tais como 

monócitos e macrófagos. Algumas espécies 

podem ser encontradas em granulócitos, tais 

como neutrófilos (Dumler et. al., 2001). 
 

O gênero Ehrlichia atualmente compreende 

cinco espécies: E. chaffeensis, E. canis, E. 
ewingi, E. muris e E. ruminantium (Dumler 

et al., 2001). Dentre essas espécies E. ewing, 

E. chaffensis e E. canis são as que parasitam 
os cães, sendo esta última a mais frequente 

(Dagnone et al., 2003). 

 

O agente Ehrlichia canis é o principal 
causador da erliquiose monocítica canina 

(EMC), uma das doenças mais comuns em 

cães. Esta espécie foi descrita pela primeira 
vez por Donatien e Lestoquard (1935) na 

Argélia e atualmente tem ampla distribuição 

geográfica pelos continentes sendo mais 

frequente nas regiões tropicais e subtropicais 
(Keefe et al., 1982). No Brasil, o primeiro 

relato deste agente foi em Belo Horizonte, 

Minas Gerais, por Costa e colaboradores 
(1973) ao identificarem inclusões, mórulas, 

em linfócitos de cão naturalmente infectado, 

e atualmente, sabe-se que a doença é 
endêmica em várias regiões do país (Santos 

et al., 2009).  
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O principal vetor transmissor de E. canis é o 
carrapato Rhipicephalus sanguineus. Esse 

ectoparasito encontra-se preferencialmente 

em regiões urbanas do Brasil, porém, 

também está presente, em menores 
densidades, nas áreas rurais. Existem 

evidências que este carrapato esteja disperso 

em todo o território nacional, havendo 
assim, alta relação com a distribuição 

geográfica da Erliquiose canina no país 

(Labruna et al., 2001). A transmissão desse 

agente infeccioso para os cães é feita pelo 
ectoparasito no momento de repasto 

sanguíneo dos estágios de ninfa e adultos, e 

não há transmissão transovariana. Já nos 
carrapatos, a infecção por E. canis ocorre ao 

ingerirem sangue de cão infectado em fase 

de parasitemia (Bremer et al., 2005). 
 

A EMC pode ser classificada clinicamente 

em aguda, subclínica e crônica. A doença é 

caracterizada por manifestações clínicas 
multissistêmicas, que variam de acordo com 

suas fases (Harrus et al., 1997). O período de 

incubação do microrganismo na fase aguda é 
de 8 a 20 dias e nesta fase, o animal pode 

apresentar sintomas inespecíficos como 

prostração, letargia, anorexia, perda de peso, 
febre, linfoadenomegalia e esplenomegalia 

(Harrus et al., 1997; Borin, et al., 2009). Os 

cães também podem apresentar petéquias e 

equimoses na pele, na mucosa e no tecido 
subcutâneo, epistaxe e, em alguns casos, 

alterações oculares (uveíte, conjuntivite e 

retinopatias), neurológicas (convulsões, 
ataxia) e locomotoras (claudicação, 

mialgias) (Breitschwerdt, 2004; Castro et al., 

2004). A maioria dos cães se recuperam da 

fase aguda após o tratamento adequado e 
alguns têm cura espontânea. Porém, animais 

não tratados ou tratados inadequadamente 

podem desenvolver a fase subclínica da 
doença (Harrus et al., 1998).  

 

Na fase subclínica da Erliquiose canina, os 
animais não apresentam sintomatologia 

clínica relevante, aparentando estarem 

saudáveis. Nesta fase os cães podem 

permanecer portadores do agente por meses 

e até anos, podendo debelar a infecção sem 
desenvolverem a fase crônica (Harrus et al., 

1998; Breistschwerdt, 2004). Na fase 

crônica, a doença apresenta maior letalidade, 

pois ocorre exacerbação dos sintomas 
descritos na fase aguda, acrescidos de 

complicações (Castro et al., 2004; 

Mylonakis et al., 2004). Glomerulonefrite 
por deposição de imunocomplexos seguida 

por síndrome nefrótica, infecções 

secundárias e hemorragias graves, causadas 

pela hipoplasia das linhagens medulares, são 
alterações que podem estar presentes 

(Harrus et al., 1999). O quadro mórbido 

associado à infecção por E. canis é variável, 
tendo grande influência da estirpe do agente, 

do estado imunológico do hospedeiro e até 

mesmo da raça do cão acometido (Conh, 
2003). 

 

As principais alterações hematológicas 

observadas em casos de EMC incluem 
trombocitopenia variável, anemia e 

leucopenia discretas durante a fase aguda, 

trombocitopenia discreta na fase subclínica, 
e pancitopenia durante a fase crônica 

(Harrus et al., 1997; Waner et al., 1997; 

Harrus et al., 1998; Castro et al., 2004; 
Mylonakis et al, 2004; Borin, et al., 2009; 

Harrus e Waner, 2011). 

 

Em 2009, Borin e colaboradores, avaliaram 
203 cães naturalmente infectados por 

Ehrlichia spp. em parasitemia na cidade de 

Uberlândia, Minas Gerais, e relataram 
anemia em 177 (82,3%) dos animais 

estudados. Neste trabalho, a anemia 

normocítica normocrômica e a anemia 

normocítica hipocrômica foram as mais 
frequentes, representando 58,2% e 10,3% 

dos animais anêmicos, respectivamente. 

Essa alteração predominante é comumente 
relatada na literatura e também foi 

encontrada por Castro e colaboradores 

(2004) durante a fase aguda da doença em 
animais experimentalmente infectados por 

esse agente, dentro do período de 2 a 4 

semanas após o período de incubação. A 

atuação do sistema monocítico-fagocitário, a 
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lise celular pela ação do sistema 
complemento e a supressão da eritropoiese 

na medula óssea, são mecanismos apontados 

como responsáveis pelo quadro anêmico da 

fase aguda da doença (Moreira et al., 2003). 
 

Das alterações presentes no leucograma 

durante a fase aguda da EMC destacam-se a 
leucopenia discreta e o desvio nuclear de 

neutrófilos para a esquerda (Oriá, 2001; 

Moreira, et al., 2003; Borin, et al.2009; 

Harrus e Waner, 2011). Moreira e 
colaboradores (2003) em um estudo 

retrospectivo de cães com Erliquiose em 

Belo Horizonte, verificaram que 30% 
apresentavam leucopenia na fase aguda da 

doença, sendo esse resultado semelhante ao 

encontrado por Borin e colaboradores (2009) 
em Uberlândia, e inferior ao encontrado por 

Oriá (2001) em Jaboticabal, que encontrou 

essa alteração em 65,9% dos animais do seu 

estudo. Já em 2004, em um estudo com cães 
que cursavam a fase crônica da doença, 

Mylonakis e colaboradores relataram 

leucopenia associada a pancitopenia em 90% 
dos animais. 

 

A trombocitopenia é considerada por alguns 
autores a anormalidade hematológica mais 

comumente encontrada em cães com 

Erliquiose, aparecendo em até 80% dos 

casos e podendo ser atribuída a diversos 
mecanismos nos diferentes estágios da 

doença (Waner et al., 1995; Bulla et al., 

2004; Harrus e Waner, 2011). Sugere-se que 
essa alteração ocorra na fase aguda, por 

aumento no consumo de plaquetas pelo 

endotélio vascular inflamado, aumento no 

sequestro esplênico e destruição 
imunomediada ou diminuição da meia-vida 

das plaquetas. Na fase crônica, é 

considerada uma consequência da hipoplasia 
medular da linhagem megacariocítica 

(Waner et al., 1995; Almosny e Massard, 

2002; Mylonakis et al., 2004).  
 

Bulla e colaboradores (2004), testando 217 

amostras aleatórias de animais 

trombocitopênicos e não trombocitopenicos 

em Botucatu diagnosticaram pela PCR 67 
(30,9%) animais positivos para E. canis, 

sendo que desses, 63,1% apresentavam 

valores plaquetários abaixo de 100.000 

plaquetas por μL de sangue, 21% entre 
100.000 – 200.000 plaquetas/μL, e apenas 

1,4% acima de 200.000 plaquetas/μL. Nesse 

estudo, foi concluído que a trombocitopenia 
constitui um bom teste de triagem para o 

diagnóstico da Erliquiose em cães, e que a 

magnitude da alteração pode aumentar a 

confiabilidade do diagnóstico. Contudo, em 
outros trabalhos, foram encontrados poucos 

cães com trombocitopenia secundária a 

Erliquiose nos quais a anemia foi 
considerada o achado hematológico mais 

frequente (Dagnone et al., 2003; Moreira et 

al., 2003; Castro, et al., 2004).  
O diagnóstico presuntivo da infecção por E. 

canis em cães é baseado no conjunto de 

sinais clínicos e alterações hematológicas 

encontradas (Dagnone et al., 2001; Ueno et 
al., 2009). Exames laboratoriais são 

necessários para o diagnóstico definitivo e 

incluem a identificação de mórulas 
intracelulares no exame parasitológico 

direto, isolamento e cultivo do 

microrganismo, detecção de anticorpos 
específicos em exames sorológicos como a 

imunofluorescência indireta, e detecção do 

DNA do patógeno por meio da PCR 

(Dagnone et al., 2003).  
 

A suspeita clínica de EMC pode ser 

confirmada por meio de achados de mórulas 
ou inclusões de E. canis no exame 

parasitológico direto, porém, apesar desse 

ser um teste utilizado rotineiramente e com 

alta especificidade, sua sensibilidade é 
considerada por alguns autores muito baixa 

(Nakaghi et al., 2008). A pesquisa direta 

pode ser realizada em diferentes tipos de 
amostras e tecidos. Mylonaskis e 

colaboradores (2003) compararam a 

sensibilidade da pesquisa direta em quatro 
amostras diferentes de animais com infecção 

aguda positivos na PCR, e observaram maior 

sensibilidade (66%) na pesquisa de mórula 

de E. canis em capa leucocitária e linfonodo 
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(60,9%), quando comparado a esfregaços de 
sangue periférico e medula óssea. Já, 

Dagnone (2002) comparou a pesquisa direta 

em capa leucocitária com PCR e evidenciou 

maior sensibilidade na PCR. Mesmo com 
sua relevância e praticidade, é importante 

ressaltar que os animais estarem negativos 

no exame direto não exclui a possibilidade 
de infecção e, por isso, deve-se 

complementar o diagnóstico (Nakaghi et al., 

2008; Borin et al., 2009). 

 
Dos métodos sorológicos usados no 

diagnóstico de E. canis em cães, a Reação 

de Imunofluorescência Indireta (RIFI) 
possui alta sensibilidade e é considerado o 

melhor método indireto quando comparado a 

outros existentes (Belanger et al., 2002). 
Entretanto, tal teste possui limitações por 

não identificar infecções agudas, possuir 

dificuldade de diferenciar infecção presente 

de exposição prévia, e carecer de 
especificidade, já que relata-se a existência 

de reação cruzada entre as diferentes 

espécies de Ehrlichia sp. e Anaplasma 
phagocytophilum (Wen, et al., 1997; 

O’Connor et al., 2006; Harrus e Waner, 

2011). Comparando a RIFI e a Nested PCR 
(nPCR) de amostras extraídas de sangue no 

diagnóstico de EMC em diferentes fases da 

doença, Nakagui e colaboradores (2008) 

concluíram que o teste molecular é mais 
sensível e mais específico na fase aguda, 

estando de acordo com o encontrado por 

Wen e colaboradores (1997). Porém, no 
mesmo estudo, a RIFI foi considerada mais 

sensível no diagnóstico da doença crônica. 

Tal fato se justifica por terem sido utilizadas 

amostras de sangue para a pesquisa do 
parasito por PCR, visto que, durante as fases 

subclínica e crônica da doença, a parasitemia 

é rara, e que o DNA de E. canis é mais 
comumente encontrado em aspirados de 

baço e medula óssea (Harrus et al., 1998).  

 
O desenvolvimento de técnicas de biologia 

molecular conduziu a melhoria no 

diagnóstico da Erliquiose canina com a 

detecção do DNA do agente. O diagnóstico 

molecular de E. canis pode ser realizado a 
partir de material genético extraído de 

sangue total, medula óssea, linfonodo, soro e 

baço, sendo considerado mais sensível a 

partir de amostras esplênicas (Harrus et al., 
2004; Mylonakis et al., 2009). Quando 

comparada a outros testes diagnósticos, a 

PCR é altamente sensível e específica no 
diagnóstico dessa riquétsia. Ramos e 

colaboradores (2009) utilizando o Nested 

PCR e a pesquisa direta observaram 54% de 

positividade no teste molecular e 9% no 
parasitológico direto, sendo 4% desses 

considerados falsos positivos. Já, frente a 

testes sorológicos, a PCR se destaca por 
detectar o DNA do agente nos primeiros dias 

pós-infecção, antes mesmo de ocorrer a 

soroconversão (Iqbal et al., 1994; Summer et 
al., 1997; Wen et al., 1997), e por ser 

incomum a apresentação de resultados falsos 

positivos (Nakaghi et al., 2008; Harrus e 

Waner, 2011). 

 

2.2. Anaplasma platys 

 
As bactérias da espécie Anaplasma platys, 

pertencem à Ordem Rickettssiales, Família 

Anaplasmataceae e Gênero Anaplasma 
(Ferreira et al., 2008). São microrganismos 

cocóides ou elípticos, Gram-negativo, 

parasitas intracelulares obrigatórios, que se 

apresentam isoladamente ou em colônias no 
interior de plaquetas, principalmente em 

cães, sendo responsável pelo 

desenvolvimento de um quadro clínico 
denominado trombocitopenia cíclica canina 

(Dumler et. al., 2001).  

 

Este parasito foi identificado pela primeira 
vez na Flórida, nos Estados Unidos da 

América, em 1978 por Harvey e 

colaboradores, sendo nomeado inicialmente 
como Ehrlichia platys. Porém, Dumler e 

colaboradores (2001) ao analisarem um 

fragmento do gene 16S do rRNA, 
propuseram uma reorganização na 

taxonomia das famílias Anaplasmataceae e 

Rickettsiaceae, inserindo algumas espécies 

do gênero Ehrlichia no gênero Anaplasma, 
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sendo então renomeada como Anaplasma 
platys. 

 

Casos clínicos da trombocitopenia cíclica 

canina causada por A. platys, têm sido 
reportados por todo o mundo, incluindo os 

Estados Unidos, Grécia, Tailândia, Espanha, 

Sul da China, Austrália, Tailândia e 
Venezuela (Brown et al., 2001; Huang et al., 

2005). No Brasil, este agente já foi relatado 

em diversas regiões, com prevalência 

variando de 10,3% a 18,8%, embora 
somente alguns casos tenham sido 

formalmente publicados na literatura 

(Dagnone et al., 2003; Machado, 2004; 
Ferreira et al., 2007; Sales et al., 2007). Em 

um estudo epidemiológico das 

hemoparasitoses no Estado de Minas Gerais, 
Costa Junior (2007) encontrou prevalência 

de A. platys de 11,69% em cães de áreas 

rurais, e de 5,1% em áreas urbanas, 

utilizando a técnica de PCR em tempo real 
das amostras sanguíneas para o diagnóstico. 

 

Acredita-se que o vetor transmissor de A. 
platys para o cão seja o ixodídeo 

Rhipicephalus sanguineus, já que existem 

diversas ocorrências de coinfecção do agente 
com E. canis e Babesia canis (Harrus et al., 

1997; Sanogo et al, 2003). Porém, estudos 

experimentais não conseguiram reproduzir a 

transmissão por este vetor em laboratório, 
fazendo com que o modo de transmissão 

permaneça incerto (Cardozo et al., 2007).  

 
A infecção aguda por A. platys se inicia após 

um período de incubação de 8 a 15 dias, e é 

caracterizada por ciclos de parasitemia e 

trombocitopenia que acontecem 
periodicamente em intervalos de 10 a 14 

dias. Na primeira fase parasitêmica, a 

trombocitopenia tende a ser mais grave 
apresentando em seu ponto mais baixo 

20.000 a 50.000 plaquetas por μL de sangue, 

e o número de plaquetas parasitadas tende a 
ser maior (Greene, 2006). Após três a quatro 

dias de cada ciclo, o número de plaquetas 

tende a se normalizar. Os animais podem 

apresentar também vômito, diarréia, 

linfoadenomegalia, depressão e perda de 
peso, anemia e leucopenia discretas, além de 

sinais um pouco menos comuns como 

distúrbios hemostáticos (Dagnone et al., 

2001; Machado et. al., 2010). Contudo, um 
grande número de cães infectados por esse 

agente é assintomático (Cardozo et al., 

2007). Conforme a doença se cronifica a 
natureza cíclica da trombocitopenia e da 

parasitemia diminui, fazendo com que, as 

alterações nos valores da contagem total de 

plaquetas fiquem menos pronunciadas e, a 
percentagem de plaquetas parasitadas reduza 

consideravelmente, dificultando ainda mais 

sua visualização no exame direto (Greene, 
2006). 

 

A trombocitopenia é um achado comum em 
infecções por A. platys, entretanto, esse 

achado não é patognomônico desta 

Rickettsiose ou de outra doença (Ferreira et 

al., 2008). Em estudos com cães 
experimentalmente infectados, os animais 

apresentaram trombocitopenia e presença de 

mórulas intraplaquetárias 7 dias após a 
infecção (Edllestone et al., 2007; Gaunt et 

al., 2010).  

Acredita-se que a trombocitopenia seja 
causada primeiramente pela proliferação do 

agente, mas também são considerados o 

desenvolvimento de mecanismos 

imunomediados (Dagnone et al., 2003; Neer 
e Harrus, 2006), o sequestro esplênico e a 

fagocitose plaquetária por macrófagos no 

baço, fígado e medula óssea (Edllestone et 
al., 2007) e a disfunção plaquetária (Gaunt et 

al., 1990). Quando se suspeita de uma 

infecção por anaplasmas, o entendimento 

correto das manifestações clínicas, bem 
como dos exames laboratoriais e a escolha 

do método de diagnóstico, torna-se de 

extrema importância para uma conduta 
clínica ideal (Macieira, 2003). 

 

Dentre os métodos de diagnóstico para A. 
platys, os mais utilizados são a pesquisa 

direta de mórulas, detecção de anticorpos 

por RIFI e ELISA (Enzyme Linked Immuno 

Sorbent Assay) e amplificação de DNA 
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através da PCR (Breitschwerdt, 2000; 
Ferreira et al., 2008). No exame 

parasitológico direto são detectadas 

inclusões basofílicas dentro de plaquetas, em 

esfregaços de sangue total ou de capa de 
leucócitos corados com derivados de 

Romanowsky (Harvey et al., 1978; Martin et 

al., 2005). A sensibilidade e a especificidade 
destes métodos são consideradas baixa e 

moderada, respectivamente. Isso se deve à 

dificuldade de identificação de mórulas 

intraplaquetárias diante da ciclicidade da 
parasitemia e da trombocitopenia na doença 

(Martin et al., 2005), e a presença de falsos 

positivos quando comparado a métodos mais 
específicos, como a PCR (Ramos et al., 

2009). É importante ressaltar que, para 

pesquisa direta, faz-se necessário pessoal 
adequadamente treinado, pois é importante 

diferenciar as mórulas de A. platys das 

granulações plaquetárias inespecíficas, como 

àquelas observadas durante episódios 
inflamatórios (Ferreira et al., 2007). 

 

Os testes sorológicos para o diagnóstico de 
A. platys são limitados pela deficiência na 

detecção de infecções agudas, na dificuldade 

de diferenciar infecção de exposição 
primária e pela possibilidade de ocorrer 

reação cruzada com Anaplasma 

phagocytophilum e E. canis (Shaw et al., 

2001; Waner et al., 2001; Inokuma, 2002). 
Gaunt e colaboradores (2010) avaliando cães 

experimentalmente infectados detectaram 

anticorpos anti-A. platys somente 16 dias 
pós infecção, apesar de encontrarem 

fragmentos de DNA em testes moleculares 

após 3 a 5 dias, o que demonstra a 

deficiência dos testes sorológicos no 
diagnóstico de infecções recentes. A RIFI 

possui alta sensibilidade e moderada 

especificidade na detecção desse agente, e 
sugere-se que seja utilizada quando a 

parasitemia esteja ausente ou muito baixa, e 

na avaliação pós-tratamento (Wen et al., 
1997; Arraga-Alvarado, 2003). Outro teste 

frequentemente utilizado na rotina e tão 

eficiente quanto a RIFI é o Dot-blot ELISA, 

por sua rapidez e praticidade no diagnóstico, 

no entanto, podem ocorrer resultados falsos 
positivos devido à reações cruzadas com A. 

phagocytophilum (Ferreira et al., 2008). 

 

Estudos recentes demonstram que a PCR é 
um método eficaz e extremamente sensível 

na detecção de A. platys em cães infectados, 

a partir de amostras de sangue e tecidos. 
Diversas variações dessa técnica foram 

desenvolvidas e são amplamente utilizadas, 

como PCR convencional, Nested PCR e 

PCR em tempo real (Dagnone et al., 2003; 
Martin et al., 2005; Cardozo et al., 2007; 

Eddlestone et al., 2007). Comparando os 

resultados do exame parasitológico direto 
em esfregaço sanguíneo com a nPCR, 

Ramos e colaboradores (2009), encontraram 

em 100 animais, 4% de falsos positivos e 
39% de falsos negativos, demonstrando a 

superioridade do PCR frente ao diagnóstico 

direto. Eddlestone e colaboradores (2007), 

avaliando o diagnóstico molecular em cães 
experimentalmente infectados com A. platys, 

concluíram que a PCR a partir de amostras 

sanguíneas é muito sensível no diagnóstico 
da fase aguda da doença, sendo detectado 

DNA a partir do quarto dia de infecção, 

semelhante ao descrito por Gaunt e 
colaboradores (2010). Dos 17 a 28 dias de 

infecção esse método apresenta maior 

sensibilidade em amostras extraídas de 

medula óssea e baço, o que demonstra a 
importância da avaliação molecular de 

outros tecidos, além de sangue.  

 

2.3. Babesia sp. 

 

A Babesiose canina (BC) é uma 

enfermidade causada por protozoários 
pertencentes ao Filo Apicomplexa, Classe 

Piroplasma, Ordem Piroplasmida, Família 

Babesidae, Gênero Babesia. Atualmente são 
conhecidas mais de 100 espécies desse 

parasito (Chauvin et al., 2009), mas somente 

B. canis e B. gibsoni têm sido identificadas 
por infectar cães causando a Babesiose 

canina (Greene, 2006), embora tenha sido 

relatado um caso de infecção por Babesia 

caballi (Fritz, 2009). 
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As babesias são parasitos intraeritrocitários 
classificados morfologicamente em grandes 

ou pequenas, de acordo com o tamanho dos 

merozoítos. Das espécies que acometem 

cães, B. canis é considerada uma babesia 
grande (2,4 – 5µm) possuindo, 

aproximadamente, o dobro do tamanho da B. 

gibsoni (1 – 3,2µm), considerada pequena 
(Greene, 2006). Os merozoítos desse 

parasito são observados no interior das 

hemácias com diferentes formas 

(arredondada, piriforme ou elíptica), 
geralmente aos pares, podendo ser 

encontrados até oito na mesma hemácia 

(Costa Júnior, 2007). 
 

B. canis apresenta também uma 

classificação trinominal em subespécies B. 
canis vogeli, B. canis canis e B. canis rossi, 

cuja diferenciação é baseada na 

especificidade do vetor, imunidade cruzada 

e patogenicidade (Uilenberg, 2006). No 
Brasil a BC é comumente causada por B. 

canis vogeli e B. gibsoni (Dantas-Torres e 

Figueiredo, 2006; Trapp et al., 2006), ambas 
possuem patogenicidades diferentes, sendo a 

de B. gibsoni alta (Shaw et al., 2001) e a de 

B.canis vogeli de moderada a baixa (Zahler 
et al., 1998). 

 

A distribuição geográfica do parasito e, 

consequentemente, da Babesiose estão 
relacionadas diretamente à distribuição dos 

carrapatos vetores (Solano-Gallego et al., 

2008), ocorrendo principalmente em regiões 
de climas tropicais e subtropicais (Taboada e 

Merchant, 1997). No Brasil, o principal 

vetor invertebrado apontado como 

transmissor de B. canis é o carrapato R. 
sanguineus. Embora a transmissão de B. 

gibsoni não esteja completamente 

esclarecida, esse ixodídeo também é 
considerado transmissor (Passos et al., 2005; 

Trapp et al., 2006). Diversos casos de BC 

causada por B. canis, já foram relatados por 
todo o país em estados como Rio Grande do 

Sul (Braccini et al., 1992), São Paulo 

(Dell’Porto et al., 1993), Pernambuco 

(Dantas-Torres et al., 2004), Rio de Janeiro 

(Guimarães et al., 2004), Minas Gerais 
(Bastos et al., 2004) e Paraná (Trapp et al., 

2006). 

 

A manifestação clínica da Babesiose em 
cães depende da patogenicidade da cepa 

infectante, imunidade do hospedeiro, 

intensidade da parasitemia e idade do 
hospedeiro (O`Dwyer e Massard, 2002). 

Essa enfermidade pode manifestar-se sob as 

formas subclínica, aguda, hiperaguda e 

crônica. A forma hiperaguda geralmente 
ocorre em filhotes e causa doença grave com 

grande reposta inflamatória, podendo cursar 

com choque endotóxico, coagulação 
intravascular disseminada (CID), icterícia e 

até sintomas neurológicos (Dasey et al., 

2001). A forma aguda da Babesiose é a mais 
frequente e os sinais mais comumente 

observados são mucosas pálidas, 

hepatoesplenomegalia, febre, perda de 

apetite, icterícia, hemoglobinúria, 
taquicardia, taquipnéia e depressão. Alguns 

animais podem apresentar complicações no 

quadro clínico, hepatopatia, insuficiência 
renal aguda, CID e síndromes respiratórias 

(Mathe et al., 2006).  

 
A forma subclínica ocorre geralmente em 

cães que conseguiram debelar a infecção 

aguda, e passaram a portar o hemoparasita 

em órgãos, como baço e fígado. Nesta fase 
os cães não apresentam sintomatologia 

evidente, evoluindo para a forma crônica. 

Na forma crônica os animais podem 
apresentar episódios de reagudização da 

doença devido à ocorrência de doenças 

concomitantes ou situações de estresse e 

imunossupressão, com quadros de apatia, 
anorexia, prostração, petéquias, perda de 

apetite, febres intermitentes, mucosas 

hipocoradas e fraqueza (O`Dwyer e 
Massard, 2002). 

 

Os cães infectados por B. canis podem 
apresentar anemia que varia de normocítica 

normocrômica (Furlanello et al., 2005) a 

hipocrômica (Guimarães et al., 2004), sendo 

a primeira comumente de baixa intensidade 
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nos primeiros dias após a infecção, podendo 
tornar-se macrocítica e hipocrômica à 

medida que a doença progride (Taboada e 

Merchant, 1997). Sinais de regeneração 

também podem ser observados, como 
anisocitose, policromasia, metarrubricitose e 

reticulocitose (Guimarães et al., 2004). Em 

um estudo retrospectivo da babesiose canina 
em Belo Horizonte, Bastos e colaboradores 

(2004) diagnosticaram anemia em 64,3% 

dos cães infectados pelo agente, sendo que, 

19,6% apresentaram valores de volume 
globular abaixo de 15%, e 89,3% 

apresentavam anisocitose.  

 
A trombocitopenia na doença tem sido 

descrita por diversos autores, embora sua 

causa ainda não esteja completamente 
elucidada (Guimarães et al., 2004; Dantas-

Torres; Figueiredo, 2006). Schetters e 

colaboradores (2009) estudando 10 cães 

infectados experimentalmente por B. canis, 
encontrou trombocitopenia em 90% dos 

animais, sendo que alguns apresentaram essa 

alteração dois dias após a infecção. No 
leucograma, os cães com Babesiose podem 

apresentar anormalidades variáveis. Isso se 

confirma pelos relatos de leucocitose com 
neutrofilia, monocitose, linfopenia 

(Guimarães et al., 2004) ou linfocitose e 

eosinofilia (Taboada e Merchant, 1997) e 

leucopenia (Schetters et al., 2009) com 
neutropenia, monocitopenia e linfopenia 

(Furlanello et al., 2005). 

 
O diagnóstico da Babesiose é baseado no 

exame físico, na história clínica, na 

visualização do organismo dentro das 

hemácias em esfregaços de sangue periférico 
e capa leucocitária, corados por corantes do 

tipo Romanovsky, na detecção de anticorpos 

circulantes por RIFI ou ELISA e na 
amplificação de fragmentos de DNA pela 

técnica de PCR (Guimarães et al., 2002; 

O`Dwyer e Massard, 2002; Solano-Gallego 
e Baneth, 2011). 

 

O diagnóstico parasitológico direto é 

realizado a partir da observação de 

merozoítos intraeritrocitários em esfregaços 
de sangue periférico e capa leucocitária dos 

animais com suspeita clínica de Babesiose 

(O`Dwyer e Massard, 2002). Dos métodos 

utilizados na pesquisa do gênero Babesia, o 
exame direto é o mais comumente realizado 

na rotina, por ser simples, rápido, e de baixo 

custo (Dantas-Torres e Figueiredo, 2006). 
Embora tenha baixa sensibilidade, o exame 

parasitológico direto possui uma alta 

especificidade, especialmente no diagnóstico 

das infecções agudas em períodos febris 
(Böse et al., 1995; Guimarães et al., 2004). 

Contudo, no exame direto não é possível 

distinguir espécies e subespécies do parasito 
e diagnosticá-lo em situações de baixa 

parasitemia, havendo a necessidade de 

complementação diagnóstica (Guimarães et 
al., 2002). Costa Junior (2007) em um 

estudo epidemiológico das hemoparasitoses 

caninas no estado de Minas Gerais, 

encontrou 0,8% dos animais positivos para 
Babesia sp. na pesquisa direta em esfregaço 

sanguíneo, e 9,9% pela PCR, demonstrando 

a maior sensibilidade da técnica molecular. 
Da mesma forma, Vasconcelos (2010) em 

um estudo da infecção por Babesia sp. em 

cães do Distrito Federal, encontrou 
positividade na PCR de sangue de 22,9% 

dos animais enquanto apenas 1,6% dos 

animais foram positivos no exame 

parasitológico direto em esfregaço de sangue 
periférico. 

 

Os testes sorológicos são úteis no 
diagnóstico de Babesiose em cães, para 

identificar pacientes assintomáticos e 

diagnosticar infecções crônicas quando o 

nível de parasitemia geralmente está baixo 
ou não detectável no esfregaço de sangue 

periférico (Dantas-Torres e Figueiredo, 

2006; Solano-Gallego e Baneth, 2011). 
Entre as técnicas sorológicas, a RIFI tem 

sido a mais utilizada por sua alta 

sensibilidade, baixo custo e fácil 
operacionalidade, sendo bastante empregada 

em pesquisas epidemiológicas (Böse et al., 

1995; Aboge et al., 2007). Apesar disso, é 

considerado um teste com moderada 
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especificidade, o que se justifica pela 
ocorrência de falsos positivos por pré 

exposição ao parasita, permanência de 

anticorpos colostrais em filhotes de até 5 

meses, reversão prolongada do status 
sorológico após tratamento e cura da 

infecção, e ocorrência de reação cruzada 

(Furuta et al., 2004; Dantas-Torres e 
Figueiredo, 2006). Outro fator que reduz a 

especificidade da RIFI é a ocorrência de 

falsos negativos em infecções recentes, uma 

vez que são necessários de cinco a 10 dias 
após a infecção para detecção de anticorpos 

anti-Babesia (Taboada e Merchant, 1997).  

 
Comparando a RIFI com a PCR na detecção 

de Babesia sp. em cães, Caieros (2012) 

observou que 17,5% dos animais foram 
positivos no teste sorológico e apenas 6,25% 

desses também foram positivos no teste 

molecular, sendo 11,75% considerados 

falsos positivos, e que dos cães negativos na 
RIFI 43,9% foram positivos na PCR, e 

considerados falsos negativos, 

demonstrando a menor sensibilidade e 
especificidade do teste sorológico. De forma 

semelhante, Braga (2011) estudando a 

Babesiose canina no nordeste brasileiro 
detectou anticorpos anti-Babesia canis em 

48,6% (153/315) dos cães analisados por 

RIFI, entretanto, em somente 6,5% (10/153) 

houve amplificação do DNA do agente.  
 

A PCR tem alta especificidade e 

sensibilidade na pesquisa molecular de 
Babesia sp., chegando a 100% em alguns 

casos (Böse et al., 1995; Martin et al., 2006). 

Alguns autores descrevem que essa técnica é 

capaz de detectar o agente em infecções 
agudas, subclínicas ou crônicas, mesmo nos 

casos de baixa parasitemia (Macintire et al., 

2002; Birkenheuer et al., 2003), e outros 
acreditam que os ensaios de PCR podem 

subestimar a prevalência da Babesiose 

canina quando o grau de parasitemia está 
abaixo do nível de detecção (Brown et al., 

2006). Considerando as vantagens da PCR, é 

descrito que essa técnica pode ser utilizada 

na validação dos resultados de outros 

métodos diagnósticos e que seria ideal se 
esse método diagnóstico fosse usado na 

rotina clínica de pequenos animais (Böse et 

al., 1995; Mottin et al., 2008). No entanto, o 

seu alto custo e a exigência de pessoas bem 
treinadas para executarem a técnica, são 

fatores limitantes, fazendo com que PCR 

para o diagnóstico desse agente no Brasil 
ainda seja restrito à pesquisa (Dantas-Torres 

e Figueiredo, 2006). 

 

2.4. Leishmania sp. 

 

As Leishmanioses são doenças infecciosas 

causadas por diferentes espécies de 
protozoários digenéticos da Ordem 

Kinetoplastidae, Família Trypanosomatidae, 

Gênero Leishmania (Grimaldi e Tesh, 1993). 
Nas diversas formas de apresentação da 

doença, a infecção por Leishmania sp., 

caracteriza-se por parasitismo de células do 

sistema mononuclear fagocítico da derme, 
mucosas ou vísceras, como fígado, baço e 

medula óssea (Quinnell e Courtenay, 2009).  

 
O gênero Leishmania, abriga um grande 

número de espécies, das quais cerca de 20 

são causadoras de afecções cutâneas ou 
viscerais em seres humanos e outros 

mamíferos, sendo as últimas consideradas a 

forma mais grave da doença (Ashford, 

2000). Das espécies associadas à 
Leishmaniose Visceral (LV), encontram-se 

as do complexo donovani, dentre essas, 

incluem-se Leishmania (Leishmania) 
donovani encontradas no velho mundo e a L. 

(L.) infantum chagasi no novo mundo (Kaye 

e Aebicher, 2011; Who, 2011), também 

considerada a principal espécie presente no 
Brasil (Ferreira et al., 2007).  

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde 
(OMS) as Leishmanioses estão presentes em 

88 países do mundo, sendo endêmicas em 

mais de 50, com mais de 350 milhões de 
pessoas expostas à infecção. Dos casos 

registrados na América Latina, cerca de 90% 

deles ocorrem no Brasil. Em 2008, foram 

registrados casos de LV em 20 estados de 
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quatro regiões brasileiras, sendo que nos 
municípios de Belo Horizonte (MG), Campo 

Grande (MS) e Fortaleza (CE) essa doença 

foi relatada com maior frequência (Brasil, 

2010). 
 

A ocorrência da Leishmaniose em 

determinada área depende da presença do 
vetor e de reservatório/hospedeiro 

susceptível. O principal transmissor de 

Leishmaniose na América é o díptero 

Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis, 
pertencente à Família Pshychodidae e a 

subfamília Phlebotominae. A forma de 

transmissão do parasito para o homem e para 
outros hospedeiros mamíferos é através da 

picada de fêmeas de L. (L.) longipalpis 

infectadas, e da inoculação de promastigotas 
metacíclicas, nomeadas formas infectantes 

(Dias et al., 2003). 

 

Nos países onde a LV é zoonótica, como é o 
caso do Brasil, os cães desempenham papel 

fundamental na epidemiologia, sendo 

considerados os principais reservatórios para 
a doença em seres humanos (Moreno e 

Alvar, 2002; Saridomichelakis et al., 2005). 

Visando o controle da LV a OMS 
recomenda a eutanásia dos cães com 

diagnóstico sorológico ou parasitológico 

positivo, associada ao tratamento dos casos 

em seres humanos e do combate ao vetor, 
embora reconheça as limitações do primeiro 

procedimento (Brasil, 2010). 

 
A sintomatologia nos cães portadores da 

Leishmaniose Visceral pode se apresentar de 

diferentes formas, isto por ser dependente da 

resposta imunológica do animal e da cepa do 
parasito inoculado durante a picada do vetor 

(Grima, 2005). A quantificação dos sinais 

clínicos presentes e a intensidade que se 
apresentam, permite uma classificação do 

status clínico do animal em sintomático – 

apresentando mais do que três sinais 
clínicos, oligossintomático – com pelo 

menos um sinal clínico, e assintomático – 

sem sinais clínicos (Ciaramella et al., 1997; 

Assis et al., 2010). Os sinais clínicos mais 

comuns da Leishmaniose Visceral Canina 
(LVC) são: alterações cutâneas como 

alopecia, hiperqueratose e ulcerações, 

linfadenomegalia local ou generalizada, 

perda de peso, hepatoesplenomegalia, 
onicogrifose, anorexia, apatia, hipertermia 

(Feitosa et al., 2000; Gomes et al., 2007). 

Alterações renais, locomotoras, 
reprodutivas, oftálmicas e neurológicas 

também podem ser encontradas, porém são 

menos comuns (Ciaramella e Corona, 2003; 

Diniz et al., 2005; Feitosa et al., 2005; 
Luvisotto, 2006). No entanto, a maioria dos 

cães infectados com L. (L.) infantum/chagasi 

não apresentam sintomas, sendo este um 
grave problema para o seu diagnóstico 

(Sideris et al., 1999). 

 
Anemia normocítica normocrômica, 

leucocitose ou leucopenia, trombocitopenia, 

hiperproteinemia, hiperglobulinemia, 

hipoalbuminemia, azotemia, são as 
principais alterações hematológicas e 

bioquímicas encontradas em cães com a 

LVC (Ciaramella et al., 1997; Paludo et al., 
2007; De Freitas, 2012). Costa-Val e 

colaboradores (2007) em um estudo com 42 

animais sorologicamente positivos para 
Leishmania spp., em Belo Horizonte (MG), 

considerou a anemia normocítica 

normocrômica a alteração hematológica 

mais frequente, estando presente em 47% 
dos animais, seguida de leucocitose 21,4%, 

trombocitopenia 16,6% e leucopenia 9,5%. 

Já Coutinho (2005), em um estudo com 23 
cães naturalmente infectados em Natal (RN), 

encontrou trombocitopenia em 85,7% dos 

animais, anemia em 52,4% e leucocitose em 

19%.  
 

A maioria dos sintomas e alterações clínico 

patológicas, apresentados por animais com 
Leishmaniose, são comuns a outras 

patologias caninas, como por exemplo, 

Erliquiose e Babesiose, e a imunossupressão 
causada pela infecção pode gerar infecções 

oportunistas, dificultando ainda mais o 

diagnóstico clínico da LVC e aumentando a 

necessidade da utilização de métodos 
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diagnósticos mais específicos para 
Leishmaniose (Silva, 2007; Gomes et al., 

2008). 

 

A metodologia clássica utilizada para o 
diagnóstico de Leishmaniose em cães inclui, 

exame parasitológico direto de órgãos como 

medula, linfonodo, baço, fígado e esfregaços 
sanguíneos, isolamento em meio de cultura e 

inoculação em animais de laboratório 

(Moreira et al., 2007). Em áreas endêmicas, 

testes sorológicos como ELISA e RIFI são 
importantes no diagnóstico, mas também são 

usados como ferramentas em estudos 

epidemiológicos (Mukerji et al., 1991; 
Vexenat et al., 1993). Recentemente foram 

desenvolvidas novas técnicas diagnósticas 

como a Imunohistoquímica para a detecção 
do parasita e a PCR na pesquisa do DNA do 

agente, que demonstraram possuírem alta 

sensibilidade no diagnóstico da LVC (Harris 

et al., 1998; Lappin; 2004).  
 

O exame parasitológico direto é tido por 

alguns autores como um método de alta 
especificidade na pesquisa de Leishmania 

sp., podendo chegar a 100% (Gradoni, 2002; 

Moreira et al., 2007), e de sensibilidade 
variável, uma vez que a distribuição tecidual 

não é homogênea (Gontijo e Melo, 2004). 

As formas amastigotas do parasito podem 

ser observadas em biópsia de pele, aspirados 
de linfonodos, medula óssea, baço e biópsia 

hepática, corados com os corantes do tipo 

Romanowsky (Brasil, 2006). Em 2005, 
Saridomichelakis e colaboradores avaliaram 

o diagnóstico citológico de linfonodo e 

medula óssea em animais sintomáticos e 

assintomáticos positivos na PCR, e 
observaram que a sensibilidade na pesquisa 

direta nesses espécimes clínicos variou de 

14,6% a 25,8% em aninais assintomáticos, e 
de 88,2 a 92,6% em animais sintomáticos.  

 

Moreira e colaboradores (2007) comparando 
diferentes métodos diagnósticos de LVC em 

animais de Araçatuba (SP), com e sem sinais 

clínicos, observaram que a pesquisa direta 

em linfonodo obteve sensibilidade de 

75,61%, 32% e 39,13% em animais 
sintomáticos, oligossintomáticos e 

assintomáticos, respectivamente. Moura 

(2013) encontrou em Belo Horizonte, 

sensibilidade de 75,7% no exame direto em 
amostras de medula óssea de animais 

positivos em testes sorológicos, sendo 

desses 90,5% considerados sintomáticos. A 
menor carga parasitária tecidual encontrada 

em animais assintomáticos torna comum a 

detecção de amostras negativas no exame 

direto, havendo nesses casos a necessidade 
de acrescentar outros métodos diagnósticos 

(Moreira et al., 2007; Trópia de Abreu et al., 

2011). 
 

Com a intenção de se evitar o uso de 

métodos invasivos e considerando que a 
resposta humoral dos cães à Leishmaniose 

visceral é geralmente muito intensa, com 

altos níveis de imunoglobulinas, o 

diagnóstico da LVC passou a ser focado em 
métodos sorológicos (Alvar, et al., 2004; 

Gomes et al. 2008). Dentre as diversas 

técnicas sorológicas existentes, as mais 
utilizadas são a RIFI e o ELISA. Estas 

possuem alta sensibilidade e especificidade 

variável devido a possíveis reações 
cruzadas, e a diferenças nos resultados de 

acordo com o antígeno utilizado (Almeida et 

al., 2005; Lira, 2005; Faria e Andrade, 

2012). Ferreira e colaboradores (2007) 
comparando diferentes técnicas no 

diagnóstico sorológico de 112 animais 

positivos no exame parasitológico direto 
para Leishmania spp. em Belo Horizonte 

(MG), encontraram 96% de sensibilidade no 

ELISA e 72% na RIFI, porém com 

especificidade de 60% e 45%, 
respectivamente, devido à possível 

ocorrência de reação cruzada com 

Trypanosoma cruzi, Leishmania braziliensis 
e Ehrlichia canis. Recentemente, antígenos 

recombinantes de Leishmania têm sido 

testados como ferramentas para otimizar o 
diagnóstico sorológico da LVC, nos quais 

inclui-se a rK39 (Burns et al., 1993). Em 

2002, Scalone e colaboradores trabalhando 

com cães provenientes de uma área 
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endêmica no sul da Itália, obtiveram 97,1% 
de sensibilidade e 98,8% de especificidade 

no ELISA utilizando o antígeno rK39.  

 

No Brasil, o ELISA é empregado como teste 
de triagem e a RIFI, como confirmatório em 

cães com suspeita de Leishmaniose visceral 

(Brasil, 2006). Porém, em junho de 2012, foi 
emitida uma Nota Técnica pela Secretaria de 

Estado da Saúde de Minas Gerais, 

modificando esse protocolo no Estado, com 

o uso do Teste Rápido Imunocromatográfico 
(DPP

®
 - Bio-Manguinhos) como triagem, e 

ELISA como confirmatório (Minas Gerais, 

2012). 
 

Outra forma de se diagnosticar a 

Leishmaniose visceral em cães é por 
métodos moleculares, como a PCR. Diversas 

variações dessa técnica podem ser 

empregadas na pesquisa do DNA do 

parasito, com alta sensibilidade e 
especificidade, a partir de amostras extraídas 

de sangue total, pele, medula óssea, lifonodo 

e conjuntiva (Alvar et al., 2004; Moreira et 
al., 2007). Em 2007, Moreira e 

colaboradores encontraram 100% de 

sensibilidade em animais sintomáticos, 96% 
em oligossintomáticos e 95,65% em 

assintomáticos na PCR, e 100% de 

especificidade a partir de amostras de 

linfonodo. Assis e colaboradores (2010) 
comparando os métodos diagnósticos de 

LVC em Ilha Solteira (SP) encontraram 

maior sensibilidade na PCR quando 
comparada a testes sorológicos e 

parasitológicos, obtendo uma taxa de 

positividade de 97% no teste molecular 

frente a 65%, 62%, 56% e 56%, dos 
métodos de ELISA, Imunohistoquímica, 

RIFI e Histoquímica, respectivamente. A 

literatura descreve ainda, que a sensibilidade 
e a especificidade da PCR podem variar de 

acordo com tipo de amostra utilizada na 

reação, bem como com o iniciador 
empregado (Lachaud et al., 2002). Apesar de 

sua qualidade no diagnóstico de LVC, a 

PCR ainda não possui aplicabilidade devido 

ao seu alto custo e exigência de mão de obra 

especializada, sendo mais utilizada em 
pesquisas e na elucidação de casos 

inconclusivos da doença (Gomes et al., 

2007). 
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RESUMO 

 

As hemoparasitoses caninas são doenças 

causadas por microrganismos, transmitidas 
por vetores e comumente diagnosticadas na 

clínica veterinária de pequenos animais. 

Dentre os principais hemoparasitos 
destacam-se os gêneros Ehrlichia, 

Anaplasma, Babesia e Leishmania. 

Atualmente o diagnóstico definitivo dessas 

doenças baseia-se em métodos 
parasitológicos, sorológicos e moleculares, 

mas, por possuírem limitações a escolha do 

teste mais adequado é motivo de diversos 
estudos. O presente trabalho teve como 

objetivo comparar métodos diagnósticos 

sorológicos e parasitológicos em função dos 
parâmetros de sensibilidade, especificidade, 

valor preditivo positivo (VPP) e valor 

preditivo negativo (VPN) frente à reação em 

cadeia da polimerase (PCR). Foram 
utilizadas 93 amostras biológicasde cães, nas 

quais realizou-se pesquisas parasitológicas 

diretas em franja de esfregaço sanguíneo, 
capa leucocitária, esfregaço de sangue 
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periférico, citologia de medula óssea e 

linfonodo, testes sorológicos, e a PCR. Do 

total de animais, 38,7% foram positivos 

para Ehrlichia canis, 23,6% para 

Anaplasma platys, 11,8%, para 

Leishmania infantum/chagasi e 5,4% 

para Babesia sp. Considerando a PCR 

como o teste padrão-ouro, os testes 

sorológicos apresentaram variação de 

sensibilidade entre 60,0% a 81,8%, com 

VPN variando de 80,9% a 95,8%, e os 

métodos parasitológicos diretos 

obtiveram especificidade variando de 

94,3% a 100% com VPP de 33,3% a 

100%. Diante dos resultados, pode-se 

concluir que na ausência da PCR, 

métodos sorológicos e parasitológicos 

devem ser utilizados em conjunto para 

um melhor diagnóstico das 

hemoparasitoses em cães. 
 

Palavras-chave: Cão; diagnóstico; 
hemoparasito; reação em cadeia da 

polimerase. 

 

ABSTRACT 

 

Canine hemoparasitosis diseases are caused 
by microorganisms, transmitted by vectors 

and commonly diagnosed in routine of the 

small animals veterinary clinic. Among the 
main highlights, hemoparasites found in 

Brazil are Erlichia sp., Anaplasma sp., 

Babesia sp. and Leishmania sp. currently, 

the definitive diagnosis of these diseases is 
based on parasitological, serological and 

molecular methods but, by they have 

limitation by choosing the most appropriate 
test is subject of several studies. This work 

aimed to compare serological and 

parasitological diagnostic methods and 
evaluate sensitivity, specificity, positive 

predictive value and negative predictive 

value of them with polymerase chain 

reaction (PCR). In total, 93 biological 
samples of dogs were used, in which were 

performed direct parasitological surveys in 

fringe blood smear, leukocyte cover, 
peripheral blood smear, bone marrow and 

lymph nodes citology, furthermore 

serological tests and PCR. Of all animals, 

38.7% were positive for Ehrlichia canis, 
23.6% for Anaplasma platys, 11.8% for 

Leishmania infantum/chagasi and 5.4% for 

Babesia sp. Considering the PCR as gold 
standard, serological tests showed variation 

in sensitivity ranging from 60.0% to 81.8%, 

with negative predictive values ranging from 

80.9% to 95.8 %. The direct parasitological 
methods obtained specificity ranging from 

94.3% to 100% with a positive predictive 

value 33.3% to 100%. Based on these 
results, we can conclude that in the absence 

of PCR, serological and parasitological 

methods should be used together to better 
diagnosis of hemoparasitosis in dogs. 

 

Keywords: Diagnostic; dog; hemoparasite; 

polymerase chain reaction. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As hemoparasitoses caninas constituem um 

grupo de doenças causadas por parasitos 

sanguíneos, transmitidos por vetores 
invertebrados, que são frequentemente 

diagnosticadas na rotina médico-veterinária 

(Labarthe et al., 2003). Essas doenças 
representam um problema histórico e 

emergente em diversos lugares do mundo 

devido à sua prevalência, relevância 

veterinária e potencial zoonótico, sendo 
algumas, consideradas problemas de saúde 

pública (Moreno e Alvar, 2002; Dantas-

Torres, 2008).  
 

Dentre as principais hemoparasitoses 

caninas existentes, destacam-se a erliquiose 
monocítica, a trombocitopenia cíclica, a 

babesiose e a leishmaniose visceral 

(Grimaldi e Tesh, 1993, Costa Júnior, 2007) 

causadas por Ehrlichia canis, Anaplasma 
platys, Babesia sp. e Leishmania 

infantum/chagasi, respectivamente. O 

carrapato Rhipicephalus sanguineus é 
apontado como o principal vetor desses 
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patógenos no Brasil, com exceção de 
Leishmania infantum/chagasi que é 

transmitida pelo flébotomo Lutzomyia 

(Lutzomyia) longipalpis (Labruna et al., 

2001; Sanogo et al, 2003; Trapp et al., 2006; 
Ferreira et al., 2007). 

 

O diagnóstico clínico das hemoparasitoses é 
comumente realizado com associação dos 

sintomas e alterações hematológicas. No 

entanto, em virtude de apresentarem 

alterações semelhantes com outras 
enfermidades, somente esses dados podem 

não ser suficientes para o diagnóstico. Para 

complementar e estabelecer um diagnóstico 
definitivo desses patógenos, diversas 

técnicas são utilizadas como exames 

parasitológicos diretos, testes sorológicos e 
técnicas moleculares (Dagnone et al., 2003; 

Ferreira et al., 2008; Solano-Gallego e 

Baneth, 2011; Faria e Andrade, 2012).  

 
A pesquisa de formas parasitárias no exame 

parasitológico direto, apesar de ser um 

método simples, prático, de baixo custo e de 
alta especificidade, possui baixa 

sensibilidade, principalmente em estágios de 

baixa parasitemia (Dantas-Torres e 
Figueiredo, 2006; Nakaghi, et al, 2008). Os 

testes sorológicos possuem alta 

sensibilidade, embora possam ocorrer 

resultados falsos negativos em infecções 
agudas, além de apresentarem reações 

cruzadas e não diferenciarem pré-exposição 

ao agente de uma infecção recente, fatos que 
comprometem e reduzem a especificidade 

destes métodos (Ferreira et al, 2007; Gaunt 

et al, 2010; Harrus e Waner, 2011). Já os 

testes moleculares, como a Reação em 
Cadeia da Polimerase (PCR), possuem alta 

sensibilidade e especificidade, porém a 

necessidade de equipamentos sofisticados e 
de mão de obra qualificada, restringem o uso 

dessa técnica na rotina veterinária (Dantas-

Torres e Figueiredo, 2006; Gomes et al., 
2007; Mylonakis et al., 2009).  

 

O objetivo deste trabalho foi comparar as 

técnicas parasitológicas diretas e sorológicas 

utilizadas no diagnóstico de Ehrlichia canis, 
Anaplasma platys, Babesia sp. e Leishmania 

infantum/chagasi, avaliando sensibilidade, 

especificidade, valor preditivo negativo e 

valor preditivo positivo dos métodos frente a 
PCR.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

Foram avaliadas 93 amostras biológicas de 

cães, de raças variadas, de ambos os sexos e 
residentes no município de Belo Horizonte e 

região metropolitana, e do município de 

Pompéu, Minas Gerais. Desses, 31 animais 
eram pacientes do Hospital Veterinário da 

Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG), 24 pertencentes a um canil do 

município de Belo Horizonte e 38 
participantes do projeto de ovário-

histerectomia Ação Global Homem Animal 

(AGHA) realizado no município de Pompéu. 
Nas duas primeiras localidades, os animais 

foram selecionados após a análise do 

histórico, realização do exame clínico 
completo e elaboração de suspeita clínica de 

hemoparasitoses. Nos animais do projeto 

AGHA, foram incluídos todos os animais 

avaliados na rotina pré-cirurgica. Todos os 
procedimentos realizados neste experimento 

foram aprovados pelo Comitê de Ética em 

Experimentação Animal (CETEA/UFMG - 
n° 175/2010). 

 

Após exame clínico, procedeu-se a coleta de 

sangue dos cães, da veia cefálica ou jugular, 
com prévia assepsia local. Coletou-se cerca 

de 3,0 mL de sangue utilizando-se tubos 

para coleta de sangue com vácuo 
(Sarstedt®), dos quais, 1,0 mL foram 

acondicionados em tubos com EDTA (ácido 

etilenodiamino tetracético) a 10% para 
realização de leucometria global e 

plaquetometria, volume globular, pesquisa 

parasitológica em franja de esfregaço 

sanguíneo e capa leucocitária, e para 
posterior realização da PCR. Os outros 2,0 

mL foram colocados em tubos sem 

anticoagulante, para a obtenção de soro e 
realização dos testes sorológicos. Amostras 
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de sangue periférico, também foram 
coletadas de ponta de orelha ou coxim 

plantar para a confecção de esfregaços para 

a pesquisa parasitológica direta.  

 
Para obtenção de amostras de medula óssea 

de 72 animais, os animais foram contidos 

manualmente para a anestesia local da 
região do manúbrio, por infiltração 

anestésica com lidocaína 2% (Hipolabor, 

Brasil) e posterior coleta no osso esterno, 

utilizando-se agulhas 40 X 12 gauges 
acopladas a seringas de 10 mL. Uma 

alíquota do material medular obtido foi 

rapidamente transferida para lâminas de 
microscopia, para confecção de esfregaços a 

partir da técnica de squash. O restante do 

material foi acondicionado em frascos 
contendo anticoagulante EDTA e 

armazenado a –20°C, para posterior 

realização da PCR. A coleta de linfonodo foi 

realizada por punção aspirativa, apenas nos 
animais que apresentavam aumento de 

volume dos mesmos. Após a coleta de 

linfonodo o material foi imediatamente 
disposto sobre uma lâmina e em seguida foi 

realizada a técnica de squash. 

 
O exame parasitológico direto foi realizado 

nas franjas dos esfregaços sanguíneos, capa 

leucocitária, esfregaços de sangue periférico, 

linfonodo e medula óssea. Todas as lâminas 
foram coradas com corantes hematológicos 

de rotina Panótico®, e em seguida, foram 

realizadas as pesquisas de hemoparasitos, 
utilizando microscópio óptico (Olympus, 

CH 30 - Japão), sob objetiva de imersão 

(x1000). 

 
Os testes sorológicos utilizados no estudo 

foram a Reação de Imunofluorescência 

Indireta (RIFI) para E. canis e Babesia sp., e 
o Enzyme Linked Immunosorbent Assay 

(ELISA- rK39) para L. infantum/chagasi. A 

RIFI foi realizada segundo a técnica descrita 
na literatura, com modificações. Os soros 

dos animais foram diluídos em PBS 

(Tampão salina fosfatada 1X) na proporção 

de 1:40. As lâminas de antígeno para B. 

canis foram confeccionadas com esfregaço 
grosso de sangue de cães, 

experimentalmente infectados, e as de E. 

canis através de cultivo celular em linhagem 

contínua de células embrionárias do 
carrapato Ixodes scapularis - IDE8 (as duas 

montadas no Laboratório de Protozoologia 

Veterinária, ICB, UFMG). As lâminas de 
antígeno foram retiradas do freezer 

imediatamente antes do uso e secas à 

temperatura ambiente. Foram colocados 10 

µL de soro teste em cada poço da lâmina, 
inclusive o controle positivo e o branco 

(PBS 1X). Após a incubação a 37ºC, as 

lâminas foram lavadas duas vezes com PBS 
1X por três minutos e uma vez com água 

destilada, também por três minutos, e secas a 

temperatura ambiente. Posteriormente, foi 
adicionado em cada poço o conjugado anti-

cão marcado com isotiocianato de 

fluoresceína (FITC) 

(Fiocruz/Biomanguinhos) diluído a 1:100 
em azul de Evans (1:50 em PBS Tween). As 

lâminas foram incubadas novamente a 37ºC 

por 30 minutos e lavadas, como descrito 
anteriormente. Posteriormente as lâminas 

foram secas à temperatura ambiente, foi 

adicionada glicerina tamponada e cobriu-se 
com lamínula. As lâminas foram analisadas 

em microscópio de epifluorescência, em 

aumento de 20X e 40X. 

 
Para o método de ELISA foram utilizadas 

microplacas de polietileno (Falcon®, BD 

Laboratory, USA) de 96 poços e fundo 
plano. Cada poço foi sensibilizado com 5 µg 

do antígeno recombinante K39 

(Fiocruz/Biomanguinhos) diluído em 100 l 
de tampão de ligação (tampão carbonato pH 

9,6). Em seguida, a placa foi incubada a 4
o
C, 

por 12 horas e então, lavada cinco vezes 

com PBS-Tween (solução de lavagem pH 

7,2) para a retirada do excesso de antígeno. 

Ao final da lavagem, foi realizada a etapa de 

bloqueio onde adicionou-se 150 l de 
tampão PBS contendo caseína a 2% em cada 

poço, seguido de incubação a 37
o
C por 90 

minutos, e cinco lavagens com PBS-Tween. 
Após as lavagens foram aplicados em cada 
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poço, 100 l das amostras de soro de cada 
animal em duplicata, diluídas 1/100 em 

PBS-Tween, sendo a placa incubada a 4
o
C, 

por 12 horas. Posteriormente, a placa foi 

lavada novamente por cinco vezes com 

PBS-Tween, e 100 l do conjugado foi 
adicionado por poço, previamente diluído 

em PBS-Tween. A placa foi incubada por 
uma hora a 37ºC, e depois lavada cinco 

vezes com PBS-Tween. Por fim, foi 

adicionado 100 l de solução de substrato 
deixando-a agir por 10 minutos em ambiente 

escuro, e a reação foi interrompida com a 

adição de 40 l de solução reveladora (ácido 
sulfúrico). A intensidade da reação foi 

quantificada em leitor automático de ELISA 

(em absorbância), utilizando o filtro de 490 

nm. O resultado obtido para cada amostra de 
soro correspondeu à média aritmética das 

absorbâncias em duplicata. A determinação 

dos animais positivos e negativos deu-se a 
partir do ponto de corte (cut-off) 

estabelecido para cada placa. 

 
Para a realização da PCR, foi realizada a 

extração de DNA das amostras de sangue e 

medula óssea empregando o kit Ilustra 

Blood GenomicPrep Mini Spin – Genomic 
DNA purification (GE Healthcare®) 

seguindo as recomendações do fabricante. 

Todas as amostras extraídas foram 
quantificadas no espectrofotômetro 

Nanodrop (Thermo®) para testar a 

qualidade da extração e a quantidade de 

DNA por amostra. Para amplificação do 
DNA dos parasitos Ehrlichia canis e 

Anaplasma platys foram realizadas reações 

de nested PCR e para Babesia sp. foi usado 
o método convencional. Os iniciadores 

utilizados em cada reação bem como o 

tamanho dos produtos esperados, estão 

descritos no Quadro 1. 
 

O protocolo para a PCR dos três agentes foi 

baseado na literatura, com modificações. 
Todas as reações foram realizadas a partir de 

3 μL de cada DNA extraído e 22 μL da 

solução Mix, contendo 2 µL (10 µM) de 

cada iniciador (IDT - Integrated DNA 
Technologies, USA), 0,5 µL (10 µM) de 

dNTP mix (PROMEGA, Brasil), 0,2 µL 

(5U/µL) de Taq DNA polimerase 
(PROMEGA, Brasil), 5 µL tampão (5X) 

(PROMEGA, Brasil), 1,75 µL (25 µM) de 

MgCl2 (PROMEGA, Brasil) e água estéril 
ultra-pura para volume final de 9,55 μL. As 

reações de amplificação foram realizadas no 

termociclador (Applied Biosystems – 

Veriti®) e consistiram de uma etapa de 
desnaturação inicial de 3 minutos a 94ºC 

seguido por 35 ciclos de um minuto de 

desnaturação a 94ºC, um minuto de 
anelamento a 60ºC e um minuto de extensão 

a 72ºC, e uma etapa final de extensão de 

cinco minutos a 72ºC. Em cada reação foram 
utilizadas amostras de referência como 

controle positivo, água estéril ultra-pura 

como controle negativo e 100 bp como 

marcador de peso molecular. Os produtos 
das reações foram analisados por 

eletroforese em gel de agarose a 2%, corado 

com brometo de etídeo (10mg/mL) em 
tampão TBE (Tris base 0,89M, ácido bórico 

0,45M, EDTA 1mM, pH 8,4).  
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Quadro 1: Sequência de iniciadores que foram utilizados para identificação molecular de 
Ehrlichia canis, Anaplasma platys e Babesia sp., em amostras de sangue e medula, Minas 

Gerais, 2014. 

Agentes Sequência (5’ – 3’) Iniciador Alvo Produto 

(Bp) 

E. canis     
1ª Reação AGA ACG AAC GCT GGC GGC AAG CC EHO F 16Sr RNA 

478 
 CGT ATT ACC GCG GCT GCT GGC EHO R 16Sr RNA 

2ª Reação CAA TTA TTT ATA GCC TCT GGC TAT AGG AA ECA F 16Sr RNA 
389 

 TAT AGG TAC CGT CAT TAT CTT CCC TAT ECA R 16Sr RNA 

A. platys     
1ª Reação AGA ACG AAC GCT GGC GGC AAG CC EHO F 16Sr RNA 

478 
 CGT ATT ACC GCG GCT GCT GGC EHO R 16Sr RNA 

2ª Reação TTT TTG TCG GAG CTT GCT ATG ATA APL F 16Sr RNA 
390 

 TGT GGG TAC CGT CAT TAT CTT CCC CA APL R 16Sr RNA 

Babesia sp.     

Reação GTC TTG TAA TTG GAA TGA TGG TGA C 455 479 F 18Sr RNA 
340 

 ATG CCC CCA ACC GTT CCT ATT A 792 772 R 18Sr RNA 

 

Para a amplificação do DNA de Leishmania 

sp. foi utilizado a PCR convencional tendo 
como alvo o DNA do cinetoplasto (kDNA) e 

produto de 145 pares de base. Foram usados 

de 1 a 10µL de DNA extraído nas reações, 
variando de acordo com a concentração 

entre 50 a 100 ng/µL. A solução Mix foi 

composta por 0,5µL (10 µM) do iniciador 

RV1 (senso; 5'- 
CTTTTCTGGTCCCGCGGGTAGG-3'), 0,5 

µL (10µM) do iniciador RV2 (anti-senso; 5'-

CCACCTGGCCTATTTTACACCA-3'), 
0,2µL (5U/µL) de Taq DNA Polimerase 

(Promega, Brasil) e uma quantidade de PCR 

SuperMix (Invitrogen®) variável de acordo 
com o volume de DNA utilizado, sendo 

25µL o volume final da reação. Em cada 

reação foram utilizadas amostras de 

referência como controle positivo, água 
estéril ultra-pura como controle negativo e 

100 bp como marcador de peso molecular. 

As amplificações foram realizadas no 
termociclador (Applied Biosystems – 

Veriti®) e consistiram de uma etapa de 

desnaturação inicial de quatro minutos a 
94ºC seguido por 49 ciclos de 30 segundos 

de desnaturação a 94ºC, 30 segundos de 

anelamento a 59ºC e 30 segundos de 

extensão a 72ºC, e uma etapa final de 
extensão de 10 minutos a 72ºC. Os produtos 

da reação foram analisados por eletroforese 

em gel de agarose a 1,5%, corado com 

brometo de etídeo (10mg/mL) em tampão 
TBE.  

 

Os resultados foram analisados de acordo 
com os cálculos de sensibilidade e 

especificidade e de valor preditivo negativo 

e positivo. As análises estatísticas dos 

resultados foram realizadas com o auxílio do 
programa Biostat 5.0. 

 

RESULTADOS 

 
Do total de 93 animais avaliados no estudo, 
55,9% (52/93) foram diagnosticados 

positivos para um ou mais hemoparasitos na 

PCR de sangue total e/ou medula óssea, 
método considerado padrão-ouro no estudo. 

Dos positivos 64,5% (20/31), 33,3% (8/24) e 

63,2% (24/38) foram animais atendidos no 

Hospital Veterinário da UFMG, do canil e 
do Projeto AGHA, respectivamente.  

 

Utilizando a pesquisa parasitológica direta 
como método diagnóstico, 12,9% (12/93) 

das amostras foram consideradas positivas 

para um ou mais hemoparasitos, com a 
distribuição de 35,5% (11/31), 0% (0/24) e 

2,6% (1/38) dos animais atendidos no 

Hospital Veterinário da UFMG, do canil e 

do Projeto AGHA, respectivamente. Já nos 
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testes sorológicos, 80,6% (75/93) dos 
animais foram diagnosticados positivos para 

um ou mais hemoparasitos, sendo 80,6% 

(25/31) dos animais atendidos no Hospital 

Veterinário da UFMG, 83,3% (20/24) do 
canil e 78,9% (30/38) do Projeto AGHA. 

 

Na PCR também foi possível observar que 
63,5% (33/52) animais estavam infectados 

por apenas um agente e que em 36,5% 

(19/52) houve coinfeção de dois ou mais 

patógenos. Dos animais infectados por um 
único agente, 60,6% (20/33) eram positivos 

para E. canis, 21,2% (7/33) para A. platys e 

18,2% (6/33) para L. infantum/chagasi. Dos 
animais co-infectados, 47,4% (9/19) 

apresentaram E. canis e A. platys, 10,5% 

(2/19) L. infantum/chagasi e A. platys, 
10,5% (2/19) L. infantum/chagasi e E. canis, 

10,5% (2/19) E. canis e Babesia sp., 10,5% 

(2/19) E. canis, A. platys e Babesia sp., 

5,3% (1/19) A. platys e Babesia sp. e 5,3% 

(1/19) L. infantum/chagasi, E. canis e A. 
platys.  

 

Avaliando todos os animais do estudo, 

11,8% (11/93) obtiveram resultados 
positivos para Leishmania infantum/chagasi 

na PCR de sangue total e/ou medula óssea e, 

54,8% (51/93) no ELISA- K39. No exame 
parasitológico direto para esse agente, a 

positividade encontrada foi de 13,3% em 

linfonodo, 8,3% em medula óssea, 3,3% em 

capa leucocitária, 2,6% em esfregaço de 
sangue periférico e 1,1% em franja. No 

ELISA–K39, 42 amostras foram 

consideradas falso positivas e duas 
falsamente negativas frente a PCR. 

Comparando os exames parasitológicos, 

todos os resultados positivos nas pesquisas 
diretas foram considerados verdadeiramente 

positivos e alguns animais foram falsos 

negativos na PCR (Tabela 1).  

 
 

Tabela 1: Resultados obtidos na Reação em cadeia da polimerase, no Enzyme Linked Immuno Sorbent 

Assay– K39 e no exame parasitológico direto, em amostras de diferentes tecidos, para o diagnóstico da 

infecção por L. infantum/chagasi em cães, Minas Gerais, 2014.  

MÉTODOS 

ANIMAIS 

POSITIVOS NEGATIVOS 
TOTAL 

V
1
 F

2
 V F 

PCR3 11 - 82 - 93 

ELISA4 – K39 9 42 40 2 93 
PD5 – Franja 1 0 81 10 92 

PD – Capa leucocitária 3 0 81 8 92 

PD – Sangue periférico 1 0 31 7 39 

PD – Medula óssea 6 0 61 5 72 

PD – Linfonodo 2 0 11 2 15 

V1 – Verdadeiro; F2 – Falso; PCR3 – Reação em cadeia da polimerase; ELISA4 - Enzyme Linked Immuno Sorbent 
Assay; PD5 – Parasitológico direto. 

 
Para Ehrlichia canis, 38,7% (36/93) do total 

de animais foram diagnosticados positivos 

na PCR de sangue total e/ou medula óssea, 
49,5% (46/93) na RIFI, e não foram 

encontradas mórulas desse parasito na 

pesquisa direta em franja, capa leucocitária, 
esfregaço de sangue periférico, linfonodo e 

medula óssea. Quando comparada a PCR, a 

RIFI obteve 19 resultados falsos positivos e 

9 falsos negativos, enquanto as pesquisas 
diretas obtiveram de quatro a 36 falsos 

negativos (Tabela 2).  
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Tabela 2: Resultados obtidos na Reação em cadeia da polimerase, na Reação de imunofluorescência 

indireta e no exame parasitológico direto em amostras de diferentes tecidos, para o diagnóstico da 

infecção por E. canis em cães, Minas Gerais, 2014. 

MÉTODOS 

ANIMAIS 

POSITIVOS NEGATIVOS 
TOTAL 

V
1
 F

2
 V F 

PCR3 36 - 57 - 93 

RIFI³ 27 19 38 9 93 

PD5 – Franja 0 0 56 36 92 

PD – Capa leucocitária 0 0 56 36 92 

PD – Sangue periférico 0 0 31 8 39 

PD – Medula óssea 0 0 43 29 72 

PD – Linfonodo 0 0 11 4 15 

V1 – Verdadeiro; F2 – Falso; PCR3 - Reação em cadeia da polimerase; RIFI4 - Reação de imunofluorescência indireta; 
PD5 – Parasitológico direto. 

 

Para pesquisa de Babesia sp., 5,4% (5/93) 

dos animais, obtiveram resultado positivo na 
PCR de sangue total e/ou medula óssea e 

48,4% (45/93) na RIFI. Na pesquisa 

parasitológica direta de merozoítos desse 
parasito, houve positividade de 5,1% em 

esfregaço de sangue periférico, 2,2% em 

capa leucocitária e 1,1% em franja, apenas. 

A RIFI resultou em 42 falsos positivos e 

dois falsos negativos quando comparada a 
PCR, no entanto, todos os resultados 

positivos no exame parasitológico direto 

foram também positivos na PCR, com 
alguns falsos negativos (Tabela 3).  
 

 

Tabela 3: Resultados obtidos na Reação em cadeia da polimerase, na Reação de imunofluorescência 

indireta e no exame parasitológico direto em amostras de diferentes tecidos, para o diagnóstico da 

infecção por Babesia sp. em cães, Minas Gerais, 2014. 

MÉTODOS 

ANIMAIS 

POSITIVOS NEGATIVOS 
TOTAL 

V
1
 F

2
 V F 

PCR3 5 - 88 - 93 

RIFI³ 3 42 46 2 93 

PD5 – Franja 1 0 87 4 92 

PD – Capa leucocitária 2 0 87 3 92 

PD – Sangue periférico 2 0 36 1 39 
PD – Medula óssea 0 0 67 5 72 

PD – Linfonodo 0 0 15 0 15 

V1 – Verdadeiro; F2 – Falso; PCR3 - Reação em cadeia da polimerase; RIFI4 - Reação de imunofluorescência indireta; 
PD5 – Parasitológico direto. 
 

Para pesquisa de Anaplasma platys, foram 

encontrados 23,6% (22/93) de animais 
positivos na PCR de sangue total e/ou 

medula óssea e no exame parasitológico 

direto obteve-se, somente, 4,3% de 
positividade em capa leucocitária, 3,3% em 

franja e 2,6% em esfregaço de sangue 

periférico. À pesquisa direta em franja e 

capa leucocitária obteve-se três resultados 
verdadeiramente positivos e o dobro de 

falsos positivos, frente a PCR, além de sete a 

21 resultados falsos negativos (Tabela 4).  
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Tabela 4: Resultados obtidos na Reação em cadeia da polimerase e no exame parasitológico direto em 

amostras de diferentes tecidos, para o diagnóstico da infecção por A. platys em cães, Minas Gerais, 2014. 

MÉTODOS 

ANIMAIS 

POSITIVOS NEGATIVOS 
TOTAL 

V1 F
2
 V F 

PCR3 22  - 71 - 93 

PD4 – Franja 1 2 68 21 92 

PD – Capa leucocitária 2 4 66 20 92 

PD – Sangue periférico 0 0 27 12 39 

PD – Medula óssea 0 0 52 20 72 

PD – Linfonodo 0 0 8 7 15 

V1 – Verdadeiro; F2 – Falso; PCR3 – Reação em cadeia da polimerase; PD4 – Parasitológico direto. 

 

Os resultados obtidos dos outros testes em 

relação a sensibilidade, especificidade, valor 
preditivo positivo e valor preditivo 

negativos, quando comparados a PCR, 

foram descritos na Tabela 5. Em alguns 

testes não foi possível calcular esses valores, 

pois não houve resultados positivos, como 
foi o caso das pesquisas parasitológicas 

diretas para E. canis, Babesia sp. e A. platys. 

 
 

Tabela 5: Comparação dos testes sorológicos e parasitológicos diretos frente a Reação em cadeira da 

polimerase, para o diagnóstico de L. infantum, E. canis, Babesia sp. e A. platys em cães, com intervalo de 

confiança de 95%, Minas Gerais, 2014. 

AGENTES MÉTODOS 

VALORES EM % 

(95% de intervalo de confiança) 

S
1
 E

2
 VPP

3
 VPN

4
 

L. infantum 

ELISA5 – K39 81,8 48,8 17,6 95,2 

PD6 Franja 9,1 100 100 89,1 

PD Capa leucocitária 27,3 100 100 91 

PD Sangue periférico 12,5 100 100 81,6 

PD Medula óssea 54,5 100 100 92,4 

PD Linfonodo 50 100 100 84,6 

E. canis RIFI7 75 66,7 58,7 80,9 

Babesia sp. 

RIFI 60 52,3 6,67 95,8 

PD Franja 20 100 100 95,6 

PD Capa leucocitária 40 100 100 96,7 

PD Sangue periférico 66,7 100 100 97,3 

A. platys 
PD Franja 4,55 97,1 33,3 76,4 

PD Capa leucocitária 9,09 94,3 33,3 76,7 

S
1
 – Sensibilidade; E

2
 – Especificidade; VPP

3
 – Valor preditivo positivo; VPN

4
 – Valor preditivo negativo; ELISA5 - 

Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay; PD6 - Parasitológico direto; RIFI7 – Reação de imunofluorescência indireta.  

 

DISCUSSÃO 

 

Dos 93 animais estudados, 80,6%, 55,9% e 

12,9% foram diagnosticados positivos para 

hemoparasitoses nos testes sorológicos, 
moleculares e parasitológicos diretos, 

respectivamente. A discrepante diferença de 

resultados encontrados nos diferentes 
métodos diagnósticos utilizados nesse 

experimento é o principal motivo pelo qual 

muitos estudos vêm sendo realizados para 
definir o método mais adequado na pesquisa 

de hemoparasitos em cães. A alta 

sensibilidade e especificidade da PCR frente 
a outros testes, descrita na literatura, fez com 

que esse método também fosse considerado 

padrão-ouro nessa pesquisa, como em outros 

trabalhos consultados (Saridomichelakis et 
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al., 2005; Ramos et al., 2009; Caieiros, 
2012). 

 

Avaliando a origem dos animais e a 

positividade na PCR, o menor percentual de 
animais hemoparasitados foi obtido no canil, 

representando 33,3% (8/24) dos animais 

avaliados nessa localidade e 8,6% (8/93) do 
total. Possivelmente esse resultado deve-se 

ao maior controle de vetores invertebrados 

que é realizado em locais comerciais, já que, 

a ocorrência dessas doenças está diretamente 
relacionada à presença de seus vetores 

transmissores (Costa Júnior, 2007; Oranto et 

al., 2009). 
 

Outro resultado relevante que deve ser 

destacado é o diagnóstico de inúmeras 
coinfecções, as quais representaram 36,5% 

do total de animais positivos estudados. De 

acordo com Oranto et al. (2009), a presença 

de infecções mistas de hemoparasitos, é 
frequente em áreas endêmicas e pode estar 

relacionada com a possibilidade de um vetor 

ser o responsável pela transmissão de mais 
de um agente. Das coinfecções encontradas 

no presente trabalho houve um predomínio 

de 47,4%, da associação de E. canis e A. 
platys, o que reforça a suposição de que o 

agente da trombocitopenia cíclica canina 

também seja transmitido pelo carrapato 

Rhipicephalus sanguineus (Sanogo et al, 
2003), apontado como principal transmissor 

de E. canis no Brasil (Labruna et al., 2001). 

Resultados semelhantes foram observados 
em diferentes cidades brasileiras (Ramos et 

al., 2009; Santos et al., 2009; Silva et al., 

2012). 

 
Analisando cada hemoparasito 

separadamente e comparando os métodos 

diagnósticos, para a L. infantum/chagasi foi 
obtido 81,8% de sensibilidade, 48,8% de 

especificidade, 17,6% de valor preditivo 

positivo e 95,2% de valor preditivo negativo 
no ELISA K39. Diferentemente do presente 

estudo, Scalone et al. (2002), trabalhando 

com cães provenientes de área endêmica no 

sul da Itália, obtiveram 97,1% de 

sensibilidade e 98,8% de especificidade 
utilizando esse método sorológico. Da 

mesma forma, Badaró et al. (1996), 

demonstraram 99% de sensibilidade e 100% 

de especificidade, porém destacaram que 
esse resultado foi obtido apenas em animais 

com infecção ativa, e que ao testar 

assintomáticos não obteve resultados 
satisfatórios. Tal fato pode justificar a 

diferença nos valores encontrados, já que 

nem todos os animais analisados 

apresentavam sintomatologia e indícios de 
infecção ativa. Portanto, frente à PCR, o 

ELISA K39 apresentou alta sensibilidade e 

alto valor preditivo negativo, o que o faz um 
bom teste de triagem na pesquisa de L. 

infantum/chagasi em cães. 

 
Comparando os métodos parasitológicos 

diretos com a PCR no diagnóstico da 

leishmaniose visceral canina, foram 

encontrados valores de sensibilidade 
variando de 9,1% a 54,5%, especificidade de 

100%, valores preditivos positivos de 100% 

e valores preditivos negativos variando de 
81,6% a 92,4%. O cumprimento dos 

critérios morfológicos estabelecidos para a 

identificação de leishmanias resultou em 
100% de especificidade e valores preditivos 

positivos neste estudo, o que é similar aos já 

descritos anteriormente (Saridomichelakis et 

al., 2005; Moreira et al., 2007). Vale 
destacar também, a presença de animais 

positivos em exames parasitológicos em 

amostras de sangue, principalmente em capa 
leucocitária, pois apesar de descrito por 

Sundar e Rai (2002), essa ocorrência é 

pouco conhecida. 

 
Considerando que todos os animais positivos 

no exame parasitológico apresentavam 

sintomas, por estarem no grupo dos 
atendidos no Hospital Veterinário da 

UFMG, as maiores positividades 

encontradas em amostras de medula óssea e 
linfonodo estão de acordo com o 

mencionado na literatura (Sundar e Rai, 

2002), apesar de não ter sido descrito se 

eram sintomáticos ou oligossintomáticos, e 
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das amostras esplênicas não terem sido 
avaliadas. Analisando os resultados de 

sensibilidade, a pesquisa em medula óssea 

superou a pesquisa em linfonodo, sendo 

representado pelos valores 54,5% e 50%, 
respectivamente. Diferentemente do 

presente estudo, Saridomichelakis et al. 

(2005) encontraram sensibilidade de 92,6% 
em linfonodo e 88,2% em medula óssea de 

animais sintomáticos. Moura (2013) e 

Moreira et al. (2007) encontraram 90,5% e 

75,6% de sensibilidade em cães 
sintomáticos, e 54,5% e 32% em 

oligossintomáticos, na pesquisa direta em 

medula óssea e linfonodo. Os menores 
valores de sensibilidade apresentados em 

animais oligossintomáticos possivelmente 

justificam os valores medianos encontrados 
nesse experimento. 

 

Avaliando os métodos diagnósticos para E. 

canis, obteve-se 75% de sensibilidade, 
66,7% de especificidade, 58,7% de valor 

preditivo positivo e 80,9% de valor preditivo 

negativo para a RIFI frente a PCR. Do total 
de animais avaliados 20,4% foram 

considerados falsos positivos e 9,7% falsos 

negativos. Corroborando com os resultados 
obtidos, Wen et al., (1997) encontraram 

46,2% de falsos positivos e 12% de falsos 

negativos na RIFI quando comparada a 

PCR. A presença de falsos positivos na RIFI 
pode ser justificada pela presença de reações 

cruzadas com outros agentes do gênero 

Ehrlichia e espécie Anaplasma 
phagocytophilum (Harrus e Waner, 2011), e 

pelo tempo levado para a redução da 

titulação de anticorpos após o contato ou 

infecção prévia tratada, podendo demorar 
meses para o animal se apresentar negativo 

ao exame sorológico (Iqbal et al., 1994; 

Harrus et al., 1998). Resultados falsos 
negativos na RIFI são comumente descritos 

em infecções agudas de E. canis, as quais 

são diagnosticadas na PCR pela presença do 
parasito, mas não pelos testes sorológicos já 

que a soroconversão pode levar dias (Wen et 

al., 1997; Nakaghi et al., 2008).  

 

Não foi possível confrontar os testes 
parasitológicos diretos para E. canis com o 

diagnóstico molecular pois no presente 

trabalho não houve animais positivos na 

pesquisa direta de diferentes amostras. 
Embora simples e de fácil execução, 

acredita-se que a baixa sensibilidade desse 

método, tenha sido o agravante para tal fato. 
Comparando a PCR com a pesquisa direta 

em esfregaço sanguíneo para E. canis em 

100 animais, Ramos et al. (2009) 

encontraram 57 animais positivos para o 
agente na PCR, sendo desses, cinco animais 

também positivos no exame parasitológico, 

o que demonstra sua baixa sensibilidade. De 
forma semelhante a esse estudo, Mylonaskis 

et al., (2003) avaliaram amostras de 

diferentes tecidos no diagnóstico direto de E. 
canis em cães e encontraram maior 

sensibilidade (66%) em capa leucocitária 

comparado ao exame em linfonodo, medula 

óssea e esfregaço de ponta de orelha. Apesar 
de não terem sido calculados os valores de 

sensibilidade, especificidade e valores 

preditivos, quando comparadas a PCR, as 
pesquisas diretas obtiveram inúmeros 

resultados falsos negativos, e estes foram 

maiores proporcionalmente nas pesquisas 
em medula óssea, capa leucocitária e franja, 

demonstrando maior deficiência diagnóstica 

dessas amostras. 

  
Contrapondo a RIFI e a PCR no diagnóstico 

de Babesia sp., obteve-se 60% de 

sensibilidade, 52,3% de especificidade, 
6,67% de valor preditivo positivo e 95,7% 

de valor preditivo negativo. Diferentemente 

da alta sensibilidade da RIFI relatada na 

literatura, no presente trabalho esse método 
apresentou valores medianos (60%). Ao 

avaliar a especificidade encontrada, 

considera-se que o valor de 52,3% está de 
acordo com valores médios descritos (Furuta 

et al., 2004; Dantas-Torres e Figueiredo 

2006). Dos 48,4% (45/93) animais 
considerados positivos na RIFI apenas 3,2% 

(3/93) também foram considerados 

verdadeiros positivos pela PCR. Valores 

semelhantes foram encontrados por Braga 
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(2011), que de 48,6% (153/315) dos animais 
diagnosticados positivos no teste sorológico, 

apenas 6,5% (10/153) também obtiveram 

positividade nos testes moleculares. Tais 

resultados podem ser justificados por 
diversas limitações apresentadas na RIFI, 

como a ocorrência de reações cruzadas, pre-

exposição ao parasita, reversão prolongada 
do status sorológico após a cura da infecção, 

entre outros. Porém, de acordo com Brown 

et al. (2006), a PCR pode subestimar a 

positividade de animais que apresentam grau 
de parasitemia abaixo do nível de detecção, 

o que é comum acontecer em animais nas 

fases subclínica e crônica, e que também 
pode ter ocorrido no presente estudo, já que 

nem todos os animais foram selecionados 

por apresentarem sintomatologia clínica. É 
importante destacar que a RIFI apresentou 

um alto valor preditivo negativo (95,7%), 

indicando ser um método eficiente na 

confirmação da negatividade de cães.  
 

Ao analisar os resultados dos métodos 

parasitológicos diretos para Babesia sp., em 
diversas amostras junto aos da PCR, obteve-

se valores de sensibilidade de 20% a 66,7%, 

especificidades e valores preditivos 
positivos de 100% e valores preditivos 

negativos variando de 95,6% a 97,3%, sendo 

os maiores valores encontrados em amostras 

de sague periférico. Valores baixos de 
sensibilidade e altos de especificidade na 

pesquisa parasitológica direta desse agente 

já foram descritos anteriormente, assim 
como a maior eficácia da pesquisa em 

amostras de sangue periférico que em de 

sangue venoso (Bohm et al., 2006). A baixa 

taxa de positividade apresentada pela 
pesquisa direta (2,1%) de Babesia sp. 

quando comparada a encontrada na PCR 

(5,4%), também foi relatada por Costa-
Junior (2007) em Minas Gerais, 

Vasconcelos (2010) no Distrito Federal e 

por Braga (2011) no Piauí, as quais 
representaram 0,8%, 1,6% e 2,2% no exame 

direto, contra 9,9%, 22,9% e 4,8% na PCR, 

respectivamente. Apesar de ser uma prática 

simples e bastante utilizada na pesquisa da 

babesiose canina, a visualização de 
merozoítos intraeritrocitários no exame 

direto ocorre principalmente em animais na 

fase aguda e sintomática da doença. Isso se 

deve a elevada parasitemia observada nessa 
fase, o que já não ocorre em infecções 

subclínicas e crônicas, resultando em 

diagnósticos falsos negativos no exame 
direto nessas fases (Dantas-Torres e 

Figueiredo 2006; Solano-Gallego e Baneth, 

2011). No presente estudo, nem todos os 

animais apresentavam sintomatologia clínica 
e isso pode justificar o baixo número de 

resultados positivos no exame parasitológico 

direto e também demonstrar a maior eficácia 
do teste de PCR em animais com baixa 

parasitemia. 

 
Na pesquisa de Anaplasma platys foram 

realizados apenas os exames parasitológicos 

diretos e a PCR. Comparando esses 

métodos, foram encontrados 4,55% e 9,09% 
de sensibilidade, 97,1% e 94,3% de 

especificidade, 33,3% de valor preditivo, e 

76,4% e 76,7 % de valor preditivo negativo 
em franja e capa leucocitária, 

respectivamente. A baixa sensibilidade 

encontrada na pesquisa direta para o agente 
nesse experimento pode ser justificada pela 

natureza cíclica da doença. Momentos de 

trombocitopenia associados à redução da 

parasitemia durante a evolução da 
enfermidade tornam o diagnóstico direto de 

A. platys um achado quase acidental 

(Ferreira et al., 2007). Apesar de apresentar 
alta especificidade, a pesquisa direta 

também apresentou valor preditivo positivo 

baixo pela presença de falsos positivos. 

Resultados semelhantes também foram 
relatados por Dagnone et al.(2009) e Ramos 

et al. (2009). Diferenciar as mórulas de A. 

platys de granulações plaquetárias 
inespecíficas, como as encontradas em 

processos de ativação plaquetária, é 

considerado um desafio na pesquisa direta 
desse agente e pode resultar em diagnósticos 

falsos positivos (Ferreira et al., 2007). Outro 

resultado importante observado neste estudo 

foi que, dentre os animais positivos para A. 
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platys no diagnóstico direto, um cão 
apresentou resultado negativo na PCR para 

essa riquétsia, porém positivos para E. canis. 

Isso pode representar mais um fator de 

confusão no diagnóstico direto dessas 
hemoparasitoses, devido à possibilidade de 

E. canis, em determinado estágio da 

infecção, poder apresentar inclusões em 
plaquetas (Mylonaskis et al, 2003; Ramos et 

al., 2009). 

 

CONCLUSÃO 
 

Nesse estudo, a partir dos resultados obtidos, 
pode-se concluir que diante da 

impossibilidade de se preconizar a PCR no 

diagnóstico das hemoparasitoses mais 

frequentes em Minas Gerais, testes 
sorológicos e parasitológicos diretos devem 

ser utilizados em associação, para que, a alta 

sensibilidade e valor preditivo negativo da 
sorologia complementem a alta 

especificidade e valor preditivo positivo das 

pesquisas parasitológicas, buscando a 
melhoria na qualidade diagnóstica dos cães 

suspeitos. 
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RESUMO 
 

As hemoparasitoses são doenças de grande 
importância na saúde animal e pública, por 

causarem manifestações clínicas variáveis 

em cães, podendo chegar ao óbito, e pela 

possibilidade zoonótica em alguns casos. 
São causadas por parasitos sanguíneos dos 

quais, destacam-se os gêneros Ehrlichia, 

Anaplasma, Babesia e Leishmania. O 
diagnóstico definitivo dessas enfermidades é 

dado a partir de pesquisas parasitológicas 

diretas, testes sorológicos e moleculares. No 

entanto, alguns métodos de triagem são 
utilizados para tentar racionalizar e agilizar 

esse processo como os exames 

hematológicos. Alterações como anemia, 
trombocitopenia e leucocitose/leucopenia, 

são frequentemente encontradas em animais 

hemoparasitados, sendo alvo de muitos 
estudos. O objetivo desse trabalho foi 

correlacionar as alterações hematológicas 

encontradas nos cães positivos na Reação 
em cadeia da polimerase (PCR) para os 

agentes estudados. Foram avaliados 54 

animais com suspeita clínica de 

hemoparasitoses, e nesses foram realizados 
testes moleculares e hematológicos como 

volume globular, contagem de plaquetas e 

leucócitos. Do total de animais estudados, 
27 (50%) foram positivos para um ou mais 

agentes, sendo que desses 18 (64,3%) 

estavam anêmicos, 17 (60,7%) estavam 

trombocitocitopênicos e 10 (35,7%) 
apresentaram alterações na leucometria 

global. Relacionando as alterações 

hematológicas com a positividade para cada 
hemoparasito, houve correlação 

estatisticamente significativa (P<0,05) entre 

animais positivos para Ehrlichia canis com 
anemia e trombocitopenia. A partir dos 

resultados obtidos pode-se concluir que a 

avalição das alterações hematológicas em 

cães suspeitos auxiliam o diagnóstico das 
hemoparasitoses, principalmente para E. 

canis na presença de anemia e 

trombocitopenia. 
 

Palavras-chave: anemia; cão; hemoparasito; 

reação em cadeia da polimerase; 
trombocitopenia. 

 

ABSTRACT 

 
The hemoparasitoses are of great importance 

in animal and public health, once they cause 

various clinical manifestations in dogs 
which can get to death, furthermore the 

zoonotic possibility in some cases. The 

following pathogens are the main blood 

parasites involved on these deseases: 
Ehrlichia sp., Anaplasma sp., Babesia sp. 

and Leishmania sp. The definitive diagnosis 

of them is given from direct parasitological 
research, serological and molecular tests. In 

order to rationalize and streamline this 

diagnostic process, some screening methods 
are used as hematological examinations. 

Changes such as anemia, thrombocytopenia, 

leukocytosis/leukopenia, are often found in 

hemoparasited animals, being the subject of 
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many studies. The aim of this study was to 
correlate hematologic abnormalities found in 

dogs in positive polymerase chain reaction 

(PCR) for the studied agents. In total, 54 

animals were evaluated with clinical 
suspicion of hemoparasitoses, and these 

molecular and haematological tests such as 

cell volume, platelets and leukocytes were 
performed. Of all animals studied, 27 (50 %) 

were positive for one or more agents, and of 

these 18 (64.3 %) were anemic, 17 (60.7 %) 

were thrombocytopenic and 10 (35.7 %) had 
changes in the overall leukocyte counts. 

Relating the hematological abnormalities 

with positivity to each hemoparasite, there 
was a statistically significant correlation (P 

< 0.05) between positive animals for 

Ehrlichia canis with anemia and 
thrombocytopenia. From the results obtained 

it can be concluded that the rating of 

haematological disorders in dogs suspected 

of hemoparasitoses help the diagnosis, 
especially for E. canis in the presence of 

anemia and thrombocytopenia. 
 

Keywords: anemia; dog; hemoparasite; 

polymerase chain reaction; 

thrombocytopenia. 

 

INTRODUÇÃO 

 
As hemoparasitoses constituem um amplo 

grupo de doenças causadas por 

microrganismos que acometem animais 

domésticos e silvestres (Costa Júnior, 2007). 
No Brasil diversos gêneros de hemoparasitos 

afetam cães, destacando-se: Ehrlichia, 

Anaplasma, Babesia e Leishmania (Gontijo 
e Melo, 2004, Costa Júnior, 2007). As 

infecções por esses patógenos assumem uma 

grande importância na saúde animal por 
serem responsáveis por manifestações 

clínicas que variam de imperceptíveis à 

quadros clínicos mais graves culminando em 

óbito, e na saúde pública pela possibilidade 
da transmissão zoonótica (Labarthe et al., 

2003; Dantas-Torres, 2008).  

 

Dentre as existentes, destacam-se a 
erliquiose monocítica canina, a 

trombocitopenia cíclica canina, a babesiose 

canina e a leishmaniose visceral canina, 

sendo essas causadas principalmente por 
Ehrlichia canis, Anaplasma platys, Babesia 

sp. e Leishmania infantum/chagasi 

respectivamente (Grimaldi e Tesh, 1993, 
Costa Júnior, 2007). A distribuição 

geográfica desses patógenos e das 

enfermidades que causam, está diretamente 

relacionada com a de seus vetores 
transmissores. O carrapato Rhipicephalus 

sanguineus e o flébotomo Lutzomyia 

(Lutzomyia) longipalpis são considerados os 
responsáveis pela transmissão dos agentes 

no país (Labruna et al., 2001; Sanogo et al, 

2003; Trapp et al., 2006; Ferreira et al., 
2007).  

 

O diagnóstico destas hemoparasitoses é um 

grande desafio na medicina veterinária. 
Apesar de métodos parasitológicos, 

sorológicos e moleculares serem os únicos 

capazes de estabelecer um diagnóstico 
definitivo para esses agentes (Dagnone et 

al., 2003; Ferreira et al., 2008; Solano-

Gallego e Baneth, 2011; Faria e Andrade, 
2012), geralmente, testes de triagem são 

utilizados para tentar racionalizar e agilizar 

esse processo, dentre os quais se incluem os 

exames hematológicos (Bulla et al., 2004; 
Oranto et al., 2009). Alterações como 

anemia, trombocitopenia e leucocitose ou 

leucopenia são comumente encontradas em 
cães infectados por hemoparasitos, no 

entanto, pesquisas vêm sendo realizadas 

para esclarecer a frequência e a magnitude 

desses achados, e suas relações com a 
doença, buscando auxiliar a conduta clínica 

e terapêutica desses casos (Moreira et al., 

2003; Bastos et al., 2004; Bulla et al., 2004; 
Costa-Val et al, 2007; Ferreira et al., 2008). 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar as 
alterações hematológicas encontradas em 

animais positivos na PCR para pesquisa de 

Ehrlichia canis, Anaplasma platys, Babesia 

sp. e Leishmania infantum/chagasi dentre 
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um grupo de cães com suspeita clínica de 
hemoparasitoses em Belo Horizonte, Minas 

Gerais. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Foram analisados 54 cães, de raças variadas, 

de ambos os sexos e residentes do município 
de Belo Horizonte e região metropolitana. 

Desses, 30 animais eram pacientes do 

Hospital Veterinário da UFMG e 24 

pertencentes um canil do município de Belo 
Horizonte. Os animais foram selecionados 

após a análise do histórico, realização do 

exame clínico incluindo anamnese e exame 
físico completo, e elaboração de uma 

suspeita clínica de hemoparasitose. Todos os 

procedimentos realizados neste experimento 
foram aprovados pelo Comitê de Ética em 

experimentação animal (CETEA/UFMG - n° 

175/2010). 

 
Amostras de sangue foram coletadas da veia 

cefálica ou jugular após assepsia local. 

Coletou-se cerca de 1,0 mL de sangue 
utilizando-se vacutainer (Sarstedt®), os 

quais foram acondicionados em tubos com 

EDTA (ácido etilenodiamino tetracético) a 
10%. Essas amostras foram processadas em 

analisador hematológico automático 

(Abacus Junior Vet, Ditatron® Group) para 

obtenção do valor de leucócitos e plaquetas 
totais. O valor do volume globular (VG) foi 

determinado manualmente após 

centrifugação do sangue total em 
microcentrífuga (Microline, Laborline). O 

restante das amostras foi armazenado a –

20°C para posterior realização da PCR. 

 
Para a coleta de medula óssea os animais 

foram contidos mecanicamente para a 

anestesia local da região do manúbrio, por 
infiltração anestésica com lidocaína 2% 

(Hipolabor, Brasil) e posterior coleta no osso 

esterno, utilizando-se agulhas 40 X 12 
gauges acopladas a seringas de 10 mL. O 

material foi acondicionado em frascos 

contendo anticoagulante EDTA e 

armazenado a –20°C para posterior 
realização de PCR.  

Para a realização da PCR, foi realizada a 

extração de DNA das amostras de sangue e 

medula óssea empregando o kit Ilustra 
Blood GenomicPrep Mini Spin – Genomic 

DNA purification (GE Healthcare®) 

seguindo as recomendações do fabricante. 
Todas as amostras extraídas foram 

quantificadas no espectrofotômetro 

Nanodrop (Thermo®) para testar a 

qualidade da extração e a quantidade de 
DNA por amostra. Para amplificação do 

DNA dos parasitos Ehrlichia canis e 

Anaplasma platys foram realizadas reações 
de nested PCR e para Babesia sp. foi usado 

o método convencional. Os iniciadores 

utilizados em cada reação bem como o 
tamanho dos produtos esperados, estão 

descritos no Quadro 1. 

 

O protocolo para a PCR dos três agentes foi 
baseado na literatura, com modificações. 

Todas as reações foram realizadas a partir de 

3 μL de cada DNA extraído e 22 μL da 
solução Mix, contendo 2 µL (10 µM) de 

cada iniciador (IDT - Integrated DNA 

Technologies, USA), 0,5 µL (10 µM) de 
dNTP mix (PROMEGA, Brasil), 0,2 µL 

(5U/µL) de Taq DNA polimerase 

(PROMEGA, Brasil), 5 µL tampão (5X) 

(PROMEGA, Brasil), 1,75 µL (25 µM) de 
MgCl2 (PROMEGA, Brasil) e água estéril 

ultra-pura para volume final de 9,55 μL. As 

reações de amplificação foram realizadas no 
termociclador (Applied Biosystems – 

Veriti®) e consistiram de uma etapa de 

desnaturação inicial de 3 minutos a 94ºC 

seguido por 35 ciclos de um minuto de 
desnaturação a 94ºC, um minuto de 

anelamento a 60ºC e um minuto de extensão 

a 72ºC, e uma etapa final de extensão de 
cinco minutos a 72ºC. Em cada reação foram 

utilizadas amostras de referência como 

controle positivo, água estéril ultra-pura 
como controle negativo e 100 bp como 

marcador de peso molecular. Os produtos 

das reações foram analisados por 

eletroforese em gel de agarose a 2%, corado 
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com brometo de etídeo (10mg/mL) em 
tampão TBE (Tris base 0,89M, ácido bórico 

0,45M, EDTA 1mM, pH 8,4).  

 

 
 

 

Quadro 1: Sequência de iniciadores que foram utilizados para identificação molecular de 
Ehrlichia canis, Anaplasma platys e Babesia sp., em amostras de sangue e medula, Minas 

Gerais, 2014. 

Agentes Sequência (5’ – 3’) Iniciador Alvo Produto 

(Bp) 

E. canis     

1ª Reação AGA ACG AAC GCT GGC GGC AAG CC EHO F 16Sr RNA 
478 

 CGT ATT ACC GCG GCT GCT GGC EHO R 16Sr RNA 

2ª Reação CAA TTA TTT ATA GCC TCT GGC TAT AGG AA ECA F 16Sr RNA 
389 

 TAT AGG TAC CGT CAT TAT CTT CCC TAT ECA R 16Sr RNA 

A. platys     
1ª Reação AGA ACG AAC GCT GGC GGC AAG CC EHO F 16Sr RNA 

478 
 CGT ATT ACC GCG GCT GCT GGC EHO R 16Sr RNA 

2ª Reação TTT TTG TCG GAG CTT GCT ATG ATA APL F 16Sr RNA 
390 

 TGT GGG TAC CGT CAT TAT CTT CCC CA APL R 16Sr RNA 

Babesia sp.     
Reação GTC TTG TAA TTG GAA TGA TGG TGA C 455 479 F 18Sr RNA 

340 
 ATG CCC CCA ACC GTT CCT ATT A 792 772 R 18Sr RNA 

 

Para a amplificação do DNA de Leishmania 
sp. foi utilizado a PCR convencional tendo 

como alvo o DNA do cinetoplasto (kDNA) e 

produto de 145 pares de base. Foram usados 

de 1 a 10µL de DNA extraído nas reações, 
variando de acordo com a concentração 

entre 50 a 100 ng/µL. A solução Mix foi 

composta por 0,5µL (10 µM) do iniciador 
RV1 (senso; 5'- 

CTTTTCTGGTCCCGCGGGTAGG-3'), 0,5 

µL (10µM) do iniciador RV2 (anti-senso; 5'-

CCACCTGGCCTATTTTACACCA-3'), 
0,2µL (5U/µL) de Taq DNA Polimerase 

(Promega, Brasil) e uma quantidade de PCR 

SuperMix (Invitrogen®) variável de acordo 
com o volume de DNA utilizado, sendo 

25µL o volume final da reação. Em cada 

reação foram utilizadas amostras de 
referência como controle positivo, água 

estéril ultra-pura como controle negativo e 

100 bp como marcador de peso molecular. 

As amplificações foram realizadas no 
termociclador (Applied Biosystems – 

Veriti®) e consistiram de uma etapa de 

desnaturação inicial de quatro minutos a 
94ºC seguido por 49 ciclos de 30 segundos 

de desnaturação a 94ºC, 30 segundos de 

anelamento a 59ºC e 30 segundos de 
extensão a 72ºC, e uma etapa final de 

extensão de 10 minutos a 72ºC. Os produtos 

da reação foram analisados por eletroforese 

em gel de agarose a 1,5%, corado com 
brometo de etídeo (10mg/mL) em tampão 

TBE.  

 
Os resultados foram analisados utilizando-se 

o método do Coeficiente de Correlação de 

Spearman, com intervalo de confiança de 

95%. As análises estatísticas foram 
realizadas com o auxílio do programa 

Biostat 5.0. 

 

RESULTADOS 

Do total de 54 animais avaliados no 

experimento, 50% (27/54) foram 
diagnosticados positivos para um ou mais 

hemoparasitos na PCR de sangue total e/ou 

medula óssea, representando, 63,3% (19/30) 

dos animais atendidos no Hospital 
Veterinário da UFMG e 33,3% (8/24) dos 

cães do canil. Do total de animais, 25,9% 

(14/54) apresentaram-se positivos para E. 
canis, 24% (13/54) para A. platys, 16,7% 

(9/54) para L. infantum/chagasi e 5,55% 
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(3/54) para Babesia sp., sendo que dos 
positivos, 63% (17/27) animais estavam 

infectados por apenas um agente e em 37% 

(10/27) houve coinfeção de dois ou mais 

patógenos.  
 

Avaliando-se todos os animais do estudo de 

acordo com os valores de referência para 
cães utilizados no laboratório de Patologia 

Clínica Veterinária da UFMG, 48,1% 

(26/54) apresentavam trombocitopenia, 

45,4% (25/54) anemia, 14,5% (8/54) 
leucocitose e 12,7% (7/54) leucopenia. Dos 

animais anêmicos 72% (18/25) eram 

positivos na PCR para algum dos agentes, 
65,4% (17/26) dos trombocitopênicos, 

71,4% (5/7) dos leucopênicos e 37,5% (3/8) 

dos que apresentaram leucocitose. Já, 
analisando os 27 animais que obtiveram 

resultados positivos na PCR para um ou 

mais hemoparasitos, 66,6% (18/27) estavam 

anêmicos, 63,0% (17/27) trombocitopênicos, 
18,5% (5/27) leucopênicos e 18,5% (5/27) 

com leucocitose.  

 
Avaliando os animais com alterações 

hematológicas e sua positividade para cada 

patógeno incluindo as co-infecções, dos 26 
animais trombocitopênicos, 46,1% (12/26) 

foram positivos para E. canis, 23,0% (6/26) 

para L. infantum/chagasi, 23,0% (6/26) para 

A. platys e 3,8% (1/26) para Babesia sp. Dos 
25 animais anêmicos, 44,0% (11/25) foram 

positivos para E. canis, 28,0% (7/25) para L. 

infantum/chagasi, 28,0% (7/25) para A. 
platys e 8,0% (2/25) para Babesia sp. Dos 8 

animais com leucocitose 25,0% (2/8) foram 

positivos para E. canis, 25,0% (2/8) para A. 

platys e 12,5% (1/8) para L. 
infantum/chagasi. Por fim, dos 7 animais 

leucopênicos, 42,8% (3/7) foram positivos 
para E. canis, 42,8% (3/7) para A. platys e 

42,8 % (3/7) para L. infantum/chagasi e 14,3 

(1/7) para Babesia sp. 

Pela ocorrência de diversas co-infecções 
também se viu necessário analisar as 

alterações hematológicas presentes em 

animais diagnosticados para apenas um 
microorganismo. Nessa avaliação, dos 7 

animais positivos somente para E. canis, 

100% (7/7) apresentaram anemia e 

trombocitopenia, 28,6% leucocitose e 14,3% 
leucopenia. Dos 5 animais positivos apenas 

para L. infantum/chagasi, 60% (3/5) estavam 

anêmicos e 60% (3/5) trombocitopênicos. 
Dos 5 animais positivos apenas para A. 

platys, 40% (2/5) apresentaram leucocitose e 

20% (1/5) anemia.  
 

Foi estipulado o valor médio, desvio padrão 

e intervalo de confiança dos valores brutos 

de volume globular (VG), plaquetometria e 
leucometria global dos animais estudados. 

Essa avaliação foi realizada em animais 

positivos um ou mais agentes e para os 
negativos, conforme as tabelas 1 e 2. 

Valores médios de VG e contagem de 

plaquetas apresentaram-se 
consideravelmente abaixo dos valores de 

referência para espécie em animais 

infectados por E. canis. 
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Tabela 1: Resultados do valor médio, desvio padrão e intervalo de confiança de volume globular, 

plaquetas e leucócitos de cães suspeitos, negativos ou positivos para cada hemoparasito estudado, Minas 

Gerais, 2014. 

Agentes 
N° de 

animais 
Variáveis Média 

Desvio 

padrão 
Intervalo de confiança 

Negativos 27 

VG (%) 39,4  10,02 12 52 

Plaquetas 227.370 114.185 58.000 495.000 

Leucócitos 13.269 9.957 4.210 56.900 

L. infantum 5 

VG (%) 36,6% 10,64 25 49 

Plaquetas 190.800 80.951 98.000 306.000 

Leucócitos 10.170 2.331 6.650 13.100 

E. canis 7 

VG (%) 24,8 5,24 18 34 

Plaquetas 51.000 29.091 20.000 84.000 

Leucócitos 13.244 7.689 4.910 24.600 

A. platys 5 

VG (%) 38,8 4,9 34 47 

Plaquetas 333.200 118.415 214.000 493.000 

Leucócitos 14.234 5.285 6.070 19.900 

Legenda: VG – Volume globular.  

 

Tabela 2: Resultados do valor médio, desvio padrão e intervalo de confiança de volume globular, 

plaquetas e leucócitos de cães positivos para, mais de um hemoparasito estudado, Minas Gerais, 2014. 

Agentes 
N° de 

animais 
Variáveis Média 

Desvio 

padrão 
Intervalo de confiança 

E. canis + A. 

platys 
3 

VG (%) 39,4  10,02 12 52 

Plaquetas 227.370 114.185 58.000 495.000 

Leucócitos 13.269 9.957 4.210 56.900 

L. infantum 

+ A. platys 
2 

VG (%) 36,6% 10,64 25 49 

Plaquetas 190.800 80.951 98.000 306.000 

Leucócitos 10.170 2.331 6.650 13.100 

Legenda: VG – Volume globular 

 

Outras cinco co-infecções foram 

encontradas neste experimento, sendo essas: 
L. infantum/chagasi e E. canis, Babesia sp. e 

A. platys, Babesia sp. e E. canis, Babesia 

sp., E. canis e A. platys, e L. 

infantum/chagasi, E. canis e A. platys. 
Porém, como cada uma foi representada por 

um único animal, não foi possível realizar os 

cálculos de média, desvio padrão e intervalo 
de confiança dos resultados hematológicos, 

como realizado nas demais.  

 
Também foi avaliada a correlação entre 

animais positivos e negativos na PCR para 

os hemoparasitos estudados, e as variáveis 

quantitativas de VG, leucometria e 
plaquetometria. Nessa analise concluiu-se 

que, somente, houve correlação 

estatisticamente significativa entre a PCR 

positiva para E. canis e a presença de 
anemia e trombocitopenia, onde P - valor foi 

< 0,05, as quais apresentaram os valores 

0,0097 e 0,0000 respectivamente. 

 

DISCUSSÃO 

Dos 54 cães com suspeita clínica de 

hemoparasitoses avaliados no presente 
trabalho, 50% foram diagnosticados 

positivos para um ou mais agentes na PCR. 

Estudando os mesmos hemoparasitos de 
forma semelhante, mas, utilizando testes 

sorológicos para o diagnóstico, Silva (2011) 

encontrou 58,7% de animais positivos em 

Lisboa, Portugal. A escolha do método 
molecular para o diagnóstico definitivo dos 

agentes nesse experimento teve como base a 
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maior sensibilidade e especificidade da PCR 
frente a outros métodos diagnósticos, 

descritas na literatura (Saridomichelakis et 

al., 2005; Martin et al., 2006; Ramos et al., 

2009). 

 
Em relação à positividade dos diferentes 

patógenos pesquisados, a infecção por E. 
canis e A. platys obtiveram maior frequência 

quando comparada as outras, estando 

presente em 25,9% e 24,0% do total de 

animais estudados, respectivamente. A 
ocorrência de E. canis no presente estudo foi 

semelhante aos 24,5% apresentados por 

Costa-Junior (2007) em uma pesquisa 
epidemiológica em áreas rurais de Belo 

Horizonte. No entanto, foi inferior aos 

30,9% apresentados por Bulla et al. (2004), 
40,0% por Ueno et al. (2009) e 53,3% por 

Nakagui et a. (2008), e superior aos 15,0% 

encontrados por Macieira et al. (2005), em 

trabalhos também realizados na região 
sudeste do Brasil e com cães atendidos em 

hospitais veterinários e/ou com 

sintomatologia clínica. Já para A. platys, os 
24,0% encontrados nesse experimento, 

superam os 4,1% encontrados por Costa-

Junior (2007) em Belo Horizonte, os 15,8% 
apresentados por Ferreira et al. (2007) no 

Rio de Janeiro e 8% apresentados por 

Dagnone et al. (2009) em Jaboticabal, que 

também analisavam cães em condições 
semelhantes. 

 

Outro resultado relevante que deve ser 
destacado é o diagnóstico de inúmeras co-

infecções, as quais representaram 37,0% do 

total de animais positivos desse 

experimento. A presença de infecções 
concomitantes entre mais de um 

hemoparasito é considerada frequente em 

áreas endêmicas e podem ser 
correlacionadas com o fato de um único 

vetor ser responsável pela transmissão de 

diversos patógenos (Oranto et al., 2009). 
Das co-infecções encontradas nesse 

experimento, houve um predomínio de 

30,0% da associação entre E. canis e A. 

platy. Números consideráveis dessa 

associação também foram descritos em cães 
nos Estados de Pernambuco, Paraná e São 

Paulo (Ramos et al., 2009; Santos et al., 

2009; Silva et al., 2012), o que reforça a 

hipótese de que o ambos agentes possuem o 
mesmo vetor transmissor, sendo o carrapato 

Rhipicephalus sanguineus apontado como 

principal responsável. 
 

Analisando as alterações hematológicas 

apresentadas pelos animais do presente 

estudo, somente houve correlação 
estatisticamente significativa (P<0,05) entre 

animais positivos para E. canis e a presença 

de anemia e trombocitopenia. Em relação à 
trombocitopenia, dos 26 animais que 

apresentaram essa alteração no estudo, 

46,1% foram positivos para E. canis. Esses 
resultado, corrobora com o descrito por 

Bulla et al. (2004), que avaliando cães 

trombocitopênicos e não trombocitopênicos 

de Botucatu com a PCR, encontraram 
positividade para E. canis em 45,2% dos 

animais com trombocitopenia. De forma 

semelhante, Macieira et al. (2005) no Rio de 
Janeiro, também encontraram o agente em 

26,8% animais trombocitopênicos em 

animais atendidos no Hospital Veterinário. 
Já Santos et al. (2009), encontraram 53,3% 

de positividade para E. canis em animais 

trombocitopênicos em Ribeirão Preto, 

porém, estes destacaram ainda, que a 
presença de co-infecções desse patógeno 

com A. platys e Babesia sp., também se 

mostrou importante para a presença dessa 
alteração hematológica nos cães 

investigados. Vale ressaltar, que do total de 

animais positivos apenas para E. canis nesse 

trabalho, 100% estavam trombocitopênicos e 
que o valor médio encontrado na contagem 

total de plaquetas foi de 51.000plaquetas/µL 

de sangue, o que reafirma a importância da 
relação entre a contagem desse tipo celular e 

a infecção pelo agente. 

 
A correlação entre a presença de anemia e a 

infecção por E. canis vista neste trabalho, 

possivelmente deve-se ao fato de que 78,6% 

dos animais positivos para esse agente 
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apresentavam-se anêmicos. 
Semelhantemente, Borin et al. (2009) 

relataram anemia em 82,3% de cães 

infectados por E. canis oriundos de 

Uberlândia. Já, Ueno et al. (2009) em um 
estudo em Botucatu encontraram anemia em 

89,3% dos animais positivos para E. canis, 

porém, não encontraram associação 
estatística entre a alteração hematológica e a 

positividade para o agente na PCR. A 

presença dessa alteração hematológica está 

relacionada ao curso agudo da doença, e a 
ocorrência desta no presente estudo pode ser 

justificada pelo fato dos animais 

apresentarem sintomatologia clínica. Castro 
et al. (2004) em um estudo com cães 

experimentalmente infectados por E. canis, 

comprovaram essa teoria e descreveram a 
presença da anemia dentro do período de 2 a 

4 semanas após o período de incubação do 

agente.  

 
Apesar de não apresentarem significância 

estatística, às infecções para os demais 

patógenos estudados também são apontadas 
como causadoras de alterações 

hematológicas em cães. Dos animais 

trombocitopênicos desse experimento, 
23,0%, 23,0% e 3,8% foram diagnosticados 

positivos para L. infantum/chagasi, A. platys 

e Babesia sp. A redução do número de 

plaquetas é considerada o principal achado 
hematológico em infecções por A. platys, 

visto que a doença causada por essa 

rickettsia é caracterizada por ciclos de 
trombocitopenia (Greene, 2006). Coutinho 

(2005) e Schetters et al. (2009) em estudos 

com cães com leishmaniose visceral e 

babesiose encontraram trombocitopenia em 
85,7% e 90% dos animais, respectivamente, 

demonstrando que a alteração também é 

frequente nessas hemoparasitoses. Na 
avalição dos animais anêmicos desse estudo, 

28,0% foram positivos para L. 

infantum/chagasi, 28% para A. platys e 8% 
para Babesia sp. Também em Belo 

Horizonte, Costa-Val et al. (2007) e Bastos 

et al. (2004) relataram anemia em 47,0% e 

64,3% dos animais positivos para L. 

infantum/chagasi e Babesia sp., 
respectivamente. Essa alteração também foi 

descrita por Ferreira et al., (2008) em 

animais positivos para A. platys na PCR, 

demonstrando a importância desse achado 
nas hemoparasitoses estudadas. Analisando 

os animais com alterações no leucograma 

encontrados nesse trabalho, 66,7% 
apresentaram-se positivos para um ou mais 

hemoparasitos, sendo que apenas Babesia 

sp. não foi encontrado em cães com 

leucocitose. Alterações nas contagens de 
leucócitos em animais hemoparasitados 

também foram relatadas por Moreira et al. 

(2003), Guimarães et al. (2004) e Coutinho 
(2005), e assim como no presente trabalho, 

estas foram encontradas com menor 

frequência quando comparada a alterações 
na série vermelha e plaquetas.  

 

O alto número de animais diagnosticados 

positivos no presente trabalho demonstra a 
importância, já descrita, da avaliação clínica 

no diagnóstico presuntivo das 

hemoparasitoses (Oranto et al., 2009). A 
ocorrência de alterações hematológicas em 

animais com suspeita clínica é comumente 

relacionada à presença dessas enfermidades 
em cães, o que também pôde ser associado 

nesse experimento, de acordo com os 

resultados obtidos. Deve-se ressaltar que 

apesar de frequentes em animais 
hemoparasitados, as variações nos 

parâmetros sanguíneos avaliados podem ter 

outras causas, o que salienta a necessidade 
de complementação diagnóstica e utilização 

de métodos mais específicos como a PCR.  

 

CONCLUSÃO 
Em conclusão, nossos resultados 

demonstram que a avaliação dos parâmetros 

hematológicos deve ser considerada na 
triagem dos cães com suspeita clínica de 

hemoparasitoses em Belo Horizonte, 

principalmente para diagnóstico de 
Ehrlichia canis em animais anêmicos e 

trombocitopênicos.  
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