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RESUMO 
 

A trombocitopenia é encontrada de maneira rotineira na clínica médica de pequenos animais, as suas causas 
são diversas, dentre elas: reações pós vacinais, uso de alguns medicamentos como antibióticos, 
antinflamatórios não esteroidais, diuréticos, hepatopatias, produção anormal de plaquetas, remoção 
imunomediada e hemoparasitoses como Erlichia canis. A região de Maringá, devido as variáveis 
climatológicas, favorece o ciclo do carrapato principal vetor da Erlichia canis, com isso a proliferação desse 
ectoparasita é considerável, predispondo assim a infecção no cão, no entanto, outras causas importantes que 
promovem a trombocitopenia são deixadas de lado e muitas vezes não são levadas em consideração para 
obtenção de um diagnóstico correto em cães. O presente projeto tem a finalidade de avaliar animais, que 
apresentam trombocitopenia, utilizando o teste de ELISA associado a imunocromatografia para verificar a 
porcentagem de erliquiose em cães com trombocitopenia. Serão utilizadas 40 amostras de sangue com 
trombocitopenia coletadas na rotina de atendimento clínico do hospital veterinário da UniCesumar, essas 
amostras passarão pelos testes de ELISA, associados ao teste rápido de imunocromatografia, sendo ambos 
para a identificação de Erlichia canis. As variáveis decorrentes de dados de contagem com distribuição 
binomial serão avaliadas por percentil, moda de mediana. Os resultados serão expressos em forma de gráfico 
e tabelas utilizando ferramenta Microsoft Excel do pacote Office 2010. 
 
PALAVRAS- CHAVE: Doenças transmitidas por carrapato; Erlichia canis; Hematologia. 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

A erliquiose foi relatada pela primeira vez por Donatien e Lestoquard em 1935, na 
Argélia (DONATIEN, LESTOQUARD, 1937). É causada por uma Rickettsia do gênero 
Erlichia spp, sendo o seu principal vetor o carrapato Rhipicephalus sanguineus (BOUZA-
MORA et al, 2017). Dentre as cinco espécies de Erlichia já descobertas, no Brasil apenas 
há relatos de E. canis até o presente momento (AZEVEDO et al, 2011) como causador da 
erliquiose monocítica canina (EMC). É considerada uma zoonose (ISMAIL, BLOCH, 
MCBRIDE, 2010; BOUZA-MORA et al, 2017) 

Essa Rickettsia é uma bactéria Gram negativa com alta capacidade pleomórfica 
(HARRUS, WANER, 2011) e de parasitismo intracelular obrigatório (FONSECA et al, 2017), 
infecta células da linhagem hematopoiética, onde mononucleares, como monócitos e 
linfócitos, são os principais alvos (WITTER et al, 2013), o que culmina para uma infecção 
persistente (AGUIAR et al, 2007). O período de incubação é de 8 a 20 dias (HARRUS, 
WANER, BARK, 1997), decorrendo-se em sequência a fase aguda, que pode perdurar por 
até três semanas (HARRUS, WANER, BARK, 1997; HARRUS, WANER, NEER, 2012), 
sendo seguida pela fase subclínica, ou assintomática, havendo recuperação espontânea 
dos sinais clínicos, onde a sua capacidade imune determinará: possível eliminação do 
agente; mantença do agente em fase latente até que seja reativado novamente; ou 
ocorrência da fase crônico-medular (HARRUS, WANER, BARK, 1997), que leva à 
supressão da medula óssea, diminuindo ou cessando seu funcionamento (HARRUS, 
WANER, NEER, 2012). 

Referente aos achados laboratoriais, EMC tem principalmente a trombocitopenia em 
sua fase aguda, enquanto na fase crônica há pancitopenia devido à falência medular 
(HARRUS, WANER, NEER, 2012). A diminuição na contagem de plaquetas está 
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relacionada com lesões inflamatórias endoteliais em vasos causadas pela Erlichia, 
sequestro esplênico, destruição imunomediada e também por lesões que geram 
sangramentos. Ainda há diminuição da agregação plaquetária, fatos que culminam com 
hemorragias (HARRUS et al, 1999). Dentre as demais alterações em hemograma, há: 
anemia, leucocitose, neutropenia, linfopenia e eosinofilia. Em exames bioquímicos, 
aumento nos níveis de AST, ALT e FA, além de hiperbilirrubinemia, aumento de uréia e 
creatinina. Há também hiperglobulinemia e hipoalbuminemia (WOODY, HOSKINS, 1991).  

O diagnóstico precoce de EMC possibilita melhor prognóstico, por ainda encontrar-
se em fase inicial, e também por identificar portadores (IQBAL, CHAICHANASIRIWITHAYA, 
RIKIHISA, 1994). Comumente, é realizado através das alterações dos parâmetros 
hematológicos, principalmente por trombocitopenia (LITTLE, 2010). Little (2010) identificou 
o tempo médio de sete dias após a infecção pelo hemoparasita para que houvesse reação 
imune de produção de anticorpos anti-Erlichia, sendo estes um método diagnóstico, pois 
permitem a identificação através dos testes rápidos, através da metodologia ELISA, 
característica do SNAP 4Dx PLUS TEST (IDEXX) (STILLMAN et al, 2014). O PCR é o 
método de identificação mais sensível, o qual auxilia para o correto diagnóstico de EMC, 
reconhecendo o DNA do microrganismo no sangue do hospedeiro. Como métodos 
alternativos de diagnóstico há imunocromatografia e imunofluorescência indireta, os quais 
identificam anticorpos espécie-específicos para Erlichia. O esfregaço sanguíneo não é 
considerado meio diagnóstico eficiente (DERAKHSHANDEH, SHARIFIYAZDI, HASIRI, 
2017). 

Este estudo tem como objetivo avaliar a relação da trombocitopenia em cães com o 
real acometimento por EMC através do teste ELISA e imunocromatografia utilizando  
amostras de soro sanguíneo, a fim de comparar o resultado de ambos os métodos. 
 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

O estudo será realizado no Hospital Veterinário UniCesumar, na cidade de Maringá 
– Paraná, campus sede desta instituição. Ocorrerá através do uso de amostras sanguíneas 
de 40 animais, provenientes da rotina clínica, as quais serão submetidas à análise 
hematológica através de hemograma. 

Os animais serão selecionados a partir da suspeita clínica, onde durante a anamnese 
houver suspeita de erliquiose monocítica canina (EMC), e laboratorial a partir de resultados 
de hemograma, como a trombocitopenia. A partir dos achados laboratoriais, as amostras 
sanguíneas serão submetidas aos testes rápidos, ambos de resultados qualitativos para 
hemoparasitoses, sendo eles os testes pelos métodos ELISA e imunocromatografia, a fim 
de identificar a presença de Erlichia spp.  

Posteriormente, será feita a comparação e estabelecimento de relações estatísticas 
entre: quantidade de animais com trombocitopenia que foram positivos para EMC em todos 
os testes e exames realizados; Quantidade de animais com trombocitopenia que foram 
positivos apenas em um dos testes rápidos; estabelecer diferença de eficiência entre o teste 
ELISA e o teste de imunocromatografia. 

As variáveis decorrentes de dados de contagem com distribuição binomial serão 
avaliadas por percentil, moda de mediana. Os resultados serão expressos em forma de 
gráfico e tabelas utilizando ferramenta Microsoft Excel do pacote Office 2010. 

 
3 RESULTADOS ESPERADOS 
 

Busca-se comprovar a diferença de resultados entre ambos os testes rápidos, frente 
ao diagnóstico da erliquiose monocítica canina, onde segundo indícios de resultados de 
pesquisas prévias o teste ELISA apresenta maior confiabilidade diagnóstica quando 
comparado ao teste de imunocromatografia. 
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