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INTRODUÇÃO 

 

Em Medicina Veterinária, principalmente nas clinicas de pequenos animais, 

é comum na rotina do Médico Veterinário casos clínicos de determinadas 

doenças comuns a esses animais que se tornaram endêmicas e de difícil 

controle; este é o caso da Erliquiose Canina, doença infecciosa, provocada por 

uma bactéria Gram negativa,Erlichia canis, que acomete animais da 

familíaCanidae ( lobos, cães e chacais) que tem como principal característica 

ser uma bactéria intra-celular obrigatória e tem como primeiro alvo de 

replicação as células mononucleares, local onde formam mórulas, que são 

agrupamentos intracelulares. Pertence a família Anaplasmataceae, sendo que 

o gênero Ehrlichia foi incluído nela a partir de 2001, retirado da família 

Rickettsiaceae, quando houve uma reclassificação das bactérias devido a 

análise molecular dos genes 16S rRNA e groESL. Algumas espécies desse 

gênero também sofreram uma reclassificação, sendo uma delas a 

Ehrlichiaplatys, que passou a pertencer ao gênero Anaplasmadesde então 

(GREENE, 2012). 

É uma doença que possui distribuição mundial e necessita de vetores para 

sertransmitida, sendo o carrapato marrom, Rhipicephalussanguineus, o 

transmissor mais comum (TAYLOR, 2007; GREENE, 2012). No Brasil, é 

considerada por muitos como uma das principais doenças transmissíveis em 

cães, devido à inexistência de vacinas, a grande quantidade presente do vetor 

e a sua casuística crescente ao longo dos anos (AGUIAR, 2006). De acordo 

com alguns estudos, acomete cerca de 20 a 30% dos cães atendidos em 

hospitais e clínicas veterinárias no Brasil, sendo que os valores podem variar 

de 1,7% a 43%, dependendo da região de estudo (LABARTHE, 2003; BULLA, 

2004; CARLOS, 2007). 

 

Outra doença endêmica e de grande importância em Medicina Veterinária e 

Saúde Pública é a Leishmaniose, zoonose grave de curso crônico, que também 

possui como característica principal a de ser um agente intracelular obrigatório; 

causada pela Leishmaniaspp, um protozoário intracelular obrigatório de 



macrófagos, cuja transmissão ocorre, principalmente, através do repasto 

(picada) de um vetor flebotomíneo fêmea do díptero Lutzomyialongipalpis 

(Gontijo & Carvalho, 2003). 

A leishmaniose canina é, epidemiologiacamente, mais importante que a 

humana por ter maior prevalência e por apresentar grande quantidade de 

animais assintomáticos, servindo de portadores e transmissores da doença 

(Laurenti et al., 2013). A doença nos cães, geralmente, precede o surto da 

doença no homem, e ambas coexistem em focos enzoóticos (Bardaró et al., 

1996). 

Neste projeto essas duas doenças presentes no dia a dia do veterinário e 

agentes de saúde serão observadas, estudadas e comparadas em animais 

com diagnóstico ou suspeita de erliquiose canina, para se detectar a co-

infecção por Leishmania spp., o que é de suma importância tanto para a 

aplicação do tratamento correto para a erliquiose quanto para a introdução das 

diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Agricultura e Agropecuária – MAPA, 

quando de resultados positivos para Leishmania spp., que além da notificação 

compulsória, prevê a outras formas de controle e erradicação, para evitar o 

contagio de outros animais e principalmente de humanos pela picada do vetor 

contaminado. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Uma das várias funções e deveres do Médico Veterinário é a de atuar não 

somente visando o bem estar animal, diagnosticando, prevenindo e tratando os 

conforme a rotina em clinicas e fazendas, mas principalmente a de prover a 

saúde pública acima de qualquer predileção às diversas áreas de atuação do 

mesmo.  

O termo Saúde Pública pode gerar muitas discussões quanto à sua 

definição estando associado de modo equivalente a denominações como 

"Saúde Coletiva", "Medicina Social / Preventiva / Comunitária", "Higienismo", 

“Sanitarismo". Em geral, a conotação veiculada pela instância da "Saúde 

Pública" costuma se referir a formas de agenciamento político/governamental 



(programas, serviços, instituições) no sentido de dirigir intervenções voltadas 

às denominadas "necessidades sociais de saúde" (PAIM, 1980). Desta forma, 

a Saúde Pública pode ser considerada como um domínio genérico de práticas 

e conhecimentos organizados institucionalmente em uma dada sociedade, 

dirigidos a um ideal de bem-estar das populações (em termos de ações e 

medidas que evitem, reduzam e/ou minimizem agravos à saúde, assegurando 

condições para a manutenção e sustentação da vida) (SABROZA, 1994). 

Levando em consideração a ação preventiva em saúde pública, o 

médico veterinário é o principal e mais qualificado profissional para o 

diagnóstico e controle da população de animais contaminados por Leishmania 

spp., importante zoonose que acomete animais rurais, silvestres e urbanos e 

pela proximidade com humanos pode ser transmitida pelo vetor flebotomíneo 

fêmea (Lutzomyialongipalpis). Por esse motivo conhecer a etiologia, patogenia, 

sinais clínicos, diagnóstico, tratamento e principalmente o controle dessa 

doença é a cada dia mais aprofundado por inúmeros pesquisadores, que visam 

além do diagnóstico preciso, evitar que diagnósticos inconclusivos 

queimpossibilitem o correto tratamento e aplicação de ações para controle e 

erradicação da doença. 

Com essa responsabilidade aparentemente ligada apenas ao 

diagnostico em animais com sinais clínicos típicos da doença ou de regiões 

endêmicas, como bairros e localidades próximas às áreas rurais, e com o uso 

de testes com sensibilidade e especificidade relativamente baixos, 

principalmente quando o animal não se encontra na fase aguda da doença, 

muitos casos deixam de ser corretamente diagnosticados. Coexistindo ainda a 

possibilidade de animais com outros diagnósticos ou suspeitas de doenças 

mais amenas, mas que possuem algumas características em comum às 

causadas pela Leishmania spp., serem tratados para estas e serem assim uma 

ameaça desconhecida para a população de animais e humanos próximos a 

estes por serem reservatórios e portadores assintomáticos. 

Tendo este fato eminente, presente e pouco esclarecido, pretende se 

neste projeto de iniciação cientifica analisar animais com a suspeita ou o 

diagnóstico de Erlichia canis, e que tenham além de recidivas, exames 

hematológicos com parâmetros próximos aos que seriam obtidos em animais 



com Leishmania spp., para que desta forma possa se agregar à medicina 

veterinária e à saúde pública novas formas de se analisar tais casos e novos 

protocolos de atendimento, diagnóstico, tratamento e controle epidemiológico. 

Para erliquiose, existem diversos métodos diagnósticos para a infecção, 

mas normalmente sãoutilizados sinais clínicos compatíveis associados a 

detecção da bactéria por meio de esfregaço sanguíneo ou a resultados 

sorológicos como os de imunocromatologia. Porém, devido à baixa 

sensibilidade ou a presença de reações cruzadas com agentes semelhantes, 

tem se observado a necessidade de exames mais precisos (AGUIAR, 2006; 

NAKAGHI, 2008; RAMOS, 2009; ISOLA, 2012a). 

 

 Já em Leishmania spp., O diagnóstico laboratorial da leishmaniose 

canina baseia-se em métodos parasitológicos e sorológicos como os 

imunocromatológicos. Apesar de discordâncias entre algunsautores, o exame 

parasitológico é considerado, ainda, o teste ouro para o diagnóstico da doença. 

A observação direta de formas amastigotas do parasito em esfregaços de 

aspirado de linfonodo, medula óssea, baço, fígado, pele e sangue corados por 

Giemsa, Leishman ou Panótico é uma forma segura, simples, rápida e pouco 

traumática para o diagnóstico da enfermidade. A especificidade desse método 

é de 100%, mas a sensibilidade depende do grau do parasitismo, do tipo de 

material biológico coletado, do seu processamento e coloração, além do 

observador. A sensibilidade pode ser de 50% a 83% em amostras de medula 

óssea, entre 30%e 85%emamostras de linfonodo e entre 71% a 91% quando 

ambos os tecidos estão combinados. Quando o parasitismo é intenso não há 

problemas para um diagnóstico rápido e seguro. 

 

Em cães, tanto a Leishmania spp., quanto a E. canis acometem as 

células fagocitárias dos órgãos linfoides: medula óssea, linfonodos, baço e 

fígado e, também, sangue periférico (Mendonça et al., 2005). Sendo assim, o 

diagnóstico parasitológico de material aspirado em medula óssea e linfonodos 

é um método eficaz, de baixo custo, rápido e sensível (Laurenti, 2009), por 

esse motivo, nesse projeto, animais com a suspeita e diagnóstico de E.canis 

serão submetidos a testes parasitológicos para asseguramos o correto 



diagnóstico e a percepção da coinfecção dessas duas patogenias em animais 

assintomáticos para Leishamania spp. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo geral 

O objetivo deste trabalho consiste em determinar se a leishmaniose pode 

estar mascarada em cães com erliquiose crônica. 

 

Objetivo específico 

 

 Apontar a possibilidade de infecção por Leishmania spp estar 

mascarada pela erliquiose. 

 Relacionar os achados clínico-patológicos e epidemiológicos com a 

ocorrência de leishmaniose em cães com erliquiose. 

 Comparar a efetividade do exame parasitológico de medula óssea ao de 

linfonodo com o diagnóstico de leishmaniose em cães com erliquiose. 

 Contribuir com dados relevantes às ações preventivas e de controle de 

zoonoses. 

 Melhor orientar o proprietário quanto os riscos sanitários e tratamento 

mais direcionado à doenças infecto-contagiosas de cães atendido na Clínica 

Veterinária da Faculdade de Medicina Veterinária ICESP/PROMOVE. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O estudo será realizado a partir da análise citopatológica de medula óssea 

e/ ou linfonodos de cães suspeitos ou diagnosticados com Erliquiose, 

trombocitopenia e resposta ineficaz ao tratamento. 

Todos os animais com suspeita da hemoparasitose e com autorização do 

proprietário terão material da medula óssea e de linfonodos, se estiverem 

aumentados de tamanho (reativos) coletados. Esse levantamento será feito em 

cães atendidos no Ambulatório Veterinário das Faculdades ICESP/PROMOVE, 



Campus Águas Claras e, no Hospital Veterinário Vital Vet, situado na M Norte, 

ambos no Distrito Federal.  

As amostras serão coletadas através da punção aspirativa. A medula 

óssea será coletada por punção no Manúbrio, extremidade cranial do Esterno, 

utilizando seringa de 10ml e agulha 40x12 em cães de porte pequeno e médio 

e, seringa de 20ml e agulha 40x16 em cães de porte grande e gigante. A 

punção e linfonodos reativos será com seringa de 10ml e agulha 25x0,7 em 

qualquer porte animal. Nenhum dos métodos de punção há necessidade de 

sedação.  

O material colhido será acondicionado em lâmina de vidro e 

devidamente identificado com o nome do animal, a data e o local (medula 

óssea e linfonodo) da coleta. Após a confecção da lâmina, o material será 

corado em corante do tipo panótico rápido e analisado através da microscopia 

ótica para possível identificação da Leishmania spp. no laboratório de 

microscopia da faculdade. 

 
 

CRONOGRAMA DE TRABALHO 
 

Atividade/ meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Avaliação, seleção de fichas de pacientes 
com diagnóstico de erliquiose 

X X X X         

Contato e convite aos tutores na 
participação dos pacientes ao projeto 

X X X X         

Coleta e análise de material de linfonodos e 
medula óssea de cães da rotina clínica e 
dos pacientes aderentes do projeto 

X X X X X X X X X X X X 

Revisão Bibliográfica X X X X X X X X X X X X 

Treinamento com Prof. Orientador X X           

Relatório Parcial  X  X  X  X  X  X 

Relatório Semestral      X      X 

Analise de dados e confecção do trabalho    X X X X X X X X X 

Entrega do Trabalho            X 

Apresentação em congressos            X 
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