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O DESAFIO DA PRÁTICA MÉDICA

• Conhecimento 

• Diagnóstico 

• Manejo – Estadiamento – Tratamento

• Controle

• Prevenção 



CONHECIMENTO X EXPERIÊNCIA  



ITENS ESSENCIAIS

• Conhecimento 

• Diagnóstico 

• Manejo – Estadiamento – Tratamento

• Controle

• Prevenção 



DIAGNÓSTICO 
“É A INTERPRETAÇÃO DO CONHECIMENTO!”



O QUE BUSCAMOS DIAGNOSTICAR? 
• A Doença

• Animal infectado e com manifestações clínicas 
provocadas pelo agente infeccioso 

• A Infecção
• Presença de um agente infeccioso no organismo 

animal não associado a manifestação de sinais 
clínicos



DIAGNOSTICAMOS
A presença de um agente 

◦ Ehrlichia canis 

◦ Babesia vogeli

◦ Leishmania infantum

entre outras  

Verificamos a doença - estadiamento

◦ Erliquiose

◦ Babesiose 

◦ Leishmaniose

entre outras



COMO DIAGNOSTICAMOS 
I - INFECÇÃO

• MÉTODOS INDIRETOS

• Pesquisa de Anticorpos – “Nem sempre confirma a infecção”

REAÇÃO DE IMUNOFLUORESCENCIA INDIRETA – RIFI

ELISA INDIRETA – Teste Rápido / Placa

IMUNOCROMATOGRÁFICOS

Amostra utilizada

SANGUE / SORO / PLASMA

LIQUOR 

URINA

TECIDOS ORGÂNICOS



COMO DIAGNOSTICAMOS 
I - INFECÇÃO

• MÉTODOS DIRETOS
• Pesquisa de Antígenos – “Confirma a infecção”

REAÇÃO DE IMUNOFLUORESCENCIA DIRETA – RIF

ELISA DIRETO – Teste Rápido / Placa

IMUNOCROMATOGRÁFICOS

EXAME CITOLOGICO / HISTOLÓGICO / MICROSCOPIA ELETRÔNICA

CULTURA E ISOLAMENTO 

REAÇÃO EM CADEIA DE POLIMERASE (PCR)

XENODIAGNÓSTICO

Amostra utilizada

SANGUE / SORO / PLASMA

LIQUOR 

URINA

FEZES

TECIDOS ORGÂNICOS



COMO DIAGNOSTICAMOS 
II – DOENÇA LIGADA A INFECÇÃO

• ESTADIAMENTO

• EXAMES HEMATOLÓGICOS

HEMOGRAMA

MIELOGRAMA

Amostra utilizada

SANGUE TOTAL

MEDULA ÓSSEA



COMO DIAGNOSTICAMOS 
II – DOENÇA LIGADA A INFECÇÃO

• ESTADIAMENTO

• EXAMES BIOQUÍMICOS

FUNÇÃO RENAL – Urina rotina, proteína urinária, SDMA,
ureia, creatinina

FUNÇÃO HEPÁTICA – Ácidos biliares, ALT, GamaGT, FA

PROTEÍNAS SÉRICAS – Albumina, globulinas

PROTEÍNA C REATIVA

Amostra utilizada

SORO SANGUÍNEO

URINA 

LÍQUIDOS ORGÂNICOS



COMO DIAGNOSTICAMOS 
II – DOENÇA LIGADA A INFECÇÃO

• ESTADIAMENTO

• EXAMES IMAGEM

ECG / ECODOPLER

RX 

ULTRASSONOGRAFIA

TC / RM



NECESSIDADES 
E AVANÇOS 

EXAMES MAIS SENSÍVEIS

ESPECÍFICOS 

RÁPIDOS 

DISPONÍVEIS 

CUSTO ADEQUADO



DIAGNOSTICO MOLECULAR
PCR 



• O termo "diagnóstico molecular" refere-se a testes que detectam ácido nucleico 
(DNA / RNA)



Os métodos mais comumente utilizados por laboratórios de 
diagnóstico para detectar e caracterizar os ácidos nucléicos são

◦ 1. Reação em cadeia da polimerase (PCR)

◦ 2. Quantitativo (qPCR) ou PCR em tempo real

◦ 3. PCR de transcrição reversa (RT-PCR)

◦ 4. PCR duplex e multiplex ou PCR em tempo real

◦ 5. Sequenciamento de DNA



SOLUÇÃO?
• Os testes de diagnóstico molecular possuem algumas vantagens – mas é 
essencial entender suas limitações – conforme cada infecção e o curso da 
doença

• Os testes de diagnóstico molecular devem ser adequadamente solicitados pelos 
clínicos conforme o curso da doença

• Os outros testes diagnósticos não devem ser abandonados pois podem fornecer 
informações acessórias valiosas





PCRs

• Maior sensibilidade e especificidade 

• Detecção de níveis mínimos do agente infeccioso (DNA/RNA)

• Possibilidade de realização em painéis infecciosos 

• Curto tempo de realização (Point Of Care)  



PAINEL INFECTO – POC PCRun

1 – Ehrlichia canis

2 – Anaplasma platys

3 – Babesia canis

4 – Babesia gibsoni



• Maior capacidade de diagnóstico de infecções subclínicas

• Necessidade de aprimoramento de técnicas que permitam

• Minimização de custos

• Exigência de menor estrutura laboratorial

• Realização em larga escala



O QUE ACONTECE NUMA INFECÇÃO
INFECÇÃO VIRAL 

• O vírus põe seu próprio RNA mensageiro no ribossomo – a célula passa a produzir as proteínas 

necessárias para a reprodução viral

• Vírus são parasitas intracelulares obrigatórios: a falta de hialoplasma e ribossomos impede que 

eles tenham metabolismo próprio

• No seu ciclo de vida, precisa de um ambiente celular contendo ribossomos e outras substâncias 

que efetuará a síntese das proteínas dos vírus e permitirá a multiplicação do seu material 

genético



INFECÇÃO VIRAL 

• Os vírus modificam o 
metabolismo da célula que 
parasitam, podendo provocar a 
sua degeneração e morte

• Eles penetram nas células ou são 
fagocitados e expõem seu material 
genético

Canine Distemper Virus



CASO CLÍNICO













Disponível em: 
https://www.researchgate.net/publication/14641773_A_canin
e_distemper_virus_epidemic_in_Serengeti_lions_Panthera_leo 
[acessado em 08 de dezembro de 2020].

• Condições climáticas extremas podem alterar as relações 
históricas entre hospedeiro e patógeno e sincronizar a 
convergência temporal e espacial de múltiplos agentes 
infecciosos, desencadeando epidemias com mortalidade 
muito maior do que aquelas devidas a patógenos únicos

• Uma epidemia de CDV em 1994 em leões do Serengeti
(Panthera leo) coincidiu com a morte de 1/3 da população

• Uma segunda epidemia de CDV de alta mortalidade atingiu 
a população de leões da cratera Ngorongoro em 2001



• As análises sorológicas indicaram que pelo menos cinco epidemias de CDV 

"silenciosas" varreram essas duas populações de leões entre 1976 e 2006 sem 

sinais clínicos ou mortalidade mensurável, indicando que o CDV não era 

necessariamente fatal

• Os achados clínicos e patológicos sugeriram que o hemoparasitismo foi o 

principal fator contribuinte durante as epidemias fatais



• Usando PCR quantitativo em tempo real medimos a magnitude das infecções por 
hemoparasita nessas populações ao longo de 22 anos

• Níveis significativamente mais elevados de Babesia foram observados nas epidemias de 1994 e 
2001 e condições extremas de seca com alta mortandade de herbívoros e elevada eclosão de 
carrapatos que alcançaram números expressivos após a seca extensão da exposição ao CDV 
dentro dos grupos

• Os leões foram infectados por um número incomum de Babesia que foram mais patogênicas 
pelo efeito imunossupressor do CDV em coinfecção e levando a alta mortalidade

• Esses eventos de mortalidade em massa podem se tornar cada vez mais comuns se os 
extremos climáticos perturbarem as relações estáveis históricas entre patógenos coexistentes 
e seus hospedeiros suscetíveis.



AGENTES VIRAIS 

Nome do Vírus Ocorrência Severidade da doença

Adenovírus tipo I ? Grave 

Coronavírus canino Rara? Leve

Vírus da cinomose canina Comum Leve a grave

Herpesvírus canino-1 ? Leve em adultos e grave em filhotes

Complexo respiratório infeccioso (tosse 
dos canis)

Comum Leve a moderada

Vírus papiloma canino ? Leve 

Parvovírus Comum Grave 

Pseudoraiva ? Grave

Raiva Rara Grave



O QUE ACONTECE NUMA INFECÇÃO
INFECÇÃO BACTERIANA

• BACTÉRIAS INTRACELULARES

• Chlamydia spp., Anaplasma spp., Ehrlichia spp., Rickettsia spp., Orientia spp.
e Coxiella spp., replicam-se exclusivamente dentro de células hospedeiras 
eucarióticas

• BACTÉRIAS EXTRACELULARES

• As bactérias extracelulares são organismos de vida livre



AGENTES BACTERIANOS

Nome da Bactéria Ocorrência Severidade da doença

Anaplasma platys Comum Leve a grave 

Ehrlichia canis Comum Leve a grave

Bordetella bronchiseptica Comum Leve

Lepstopira interrogans Comum Grave

Brucella canis Rara? Moderada a grave

Rickettsia rickettsii Rara? Moderada a grave

Borrelia burgdorferi Rara? Moderada a grave



Ehrlichia sp



• Um organismo único adere-se à 
membrana plasmática (Figura 1), 
invagina-se e divide-se por fissão binária 
formando Mórulas

• Esses corpúsculos elementares podem 
deixar as células quando elas se 
rompem ou por exocitose.



• A Ehrlichia sp pode não destruir a célula – após sua multiplicação ela é 
liberada pela célula  sem matá-la

• Secreta proteínas que imunomodulam a célula para não ter ativação, não 
ativar as células vizinhas e infectá-las sucessivamente



Após um período de incubação de 8 a 20 dias seguem-se três estágios de 

doença (Erliquiose):

* Fase aguda

* Fase subclínica 

* Fase crônica 

Patogenia – Erliquiose







Material para exame
Sangue (periférico / MO)

Soro 

Líquor – predisposição a sangramento

Tecidos 



Diagnóstico

•Anamnese

•Sinais clínicos 

•Laboratório
– Alterações plaquetárias

– Sorologia

– Proteínas séricas 

– Identificação mórula

– PCR convencional / PCRun ou PCR TR

] Triagem / Estadiamento

] Confirmatório



Diagnóstico – Erliquiose / Anaplasmose
•PCR e RIFI positivo sugere Fase Aguda

•PCR positivo e RIFI negativo – inicio da infecção

•PCR negativo e RIFI positivo
– Fase crônica

– Assintomática 

–Cura microbiológica 



CASO 
CLÍNICO



• Há 14 meses
• Doença do carrapato - sorologia positiva 

Ehrlichia canis / citologia de MO negativa

• Desde então – anemia não regenerativa e 
trombocitopenia

• Tratamento – 2 series de doxiciclina 10 mg/kg 
bid - 28 dias

• Imunossupressores – prednisona

• No dia do atendimento:
• Cegueira súbita – hemorragia intraocular

• Grave pancitopenia 

• Tratamento – azatioprina



Exames 



Tempo de coagulação aumentado



Ehrlichia canis



Prescrição 



Mantida a medicação



19/06/2019
Controle



09/07/2020



Três drogas são indicadas: 
◦ Doxiciclina (tratamento de primeira linha)

◦ Minociclina e Rifampicina (tratamentos de segunda linha)

O tratamento confere 
◦ Cura clinica na maioria dos casos

◦ Porém não é invariavelmente eficaz na eliminação da infecção 



Diagnóstico – Erliquiose / Anaplasmose
•PCR e RIFI positivo sugere Fase Aguda (OCASIONAL FASE CRÔNICA)

•PCR positivo e RIFI negativo – inicio da infecção

•PCR negativo e RIFI positivo
– Fase crônica

– Assintomática 

– Cura microbiológica 



Revisões – estadiamento 
Rever recaídas 

Possibilidade de manutenção da infecção - RECIDIVA

Acompanhamento sorológico quantitativo pode ser orientador

PCR no sangue para controle de parasitemia



Leptospira interrogans



Leptospirose canina

Green, 4th edition, 2012



CASO CLÍNICO





29/11/2020



PCRun™

29/11/2020 29/11/2020



AGENTES PROTOZOÁRIOS

Nome da Bactéria Ocorrência Severidade da doença

Babesia vogeli Comum Leve a grave 

Babesia gibsoni Comum Leve a grave

Leishmania infantum Comum Leve

Rangelia vittali Comum Grave

Trypanosoma sp Rara? Moderada a grave

Giardia lamblia (assemblages) Rara? Moderada a grave

Hepatozoon canis Rara? Moderada a grave



O QUE ACONTECE NUMA INFECÇÃO
• Diferentes protozoários parasitam diferentes células:

• Dois principais

• Babesia sp – parasitam hemácias

• Leishmania sp – parasitam células do sistema mononuclear fagocitário (SMF) 

◦ Outros – Rangelia vitalli, Giardia lamblia, Trypanosoma sp, Hepatozoon canis





Babesia sp



Espécies encontradas no Brasil
• Babesia vogeli



• Babesia gibsoni



• Babesia rossi





B. gibsoni

• O dipropionato de imidocarb e o aceturato de diminazeno são considerados ineficazes para o 

tratamento de infecções por B. gibsoni e o tratamento com a combinação de atovaquona e 

azitromicina é o tratamento atual de escolha para essa infecção, embora a supressão da 

replicação do parasita por essa combinação possa não estar associada com depuração do 

parasita (Jefferies et al., 2007b; Lin et al., 2012, Kirk et al., 2017)



Conclusões 

• Os cães tratados devem ser acompanhados e monitorados quanto à 

persistência da infecção e parasitemia por exame de sangue e PCR. Além disso, 

novos e adicionais medicamentos, e os efeitos sinérgicos das combinações 

atuais de drogas contra infecção por Babesia devem ser estudados para 

encontrar tratamentos eficazes para babesiose canina



CASO CLÍNICO







CASO CLÍNICO





PCRun™

PCRun™





CASO CLÍNICO







Babesia vogeli // Babesia gibsoni



Leishmania infantum





•Doença clínica – 13%

•Soropositivos – 26%

•PCR positivos – 63% 

•67% - somatório de positivos por 
sorologia ou por PCR



IMPORTANTE!
• O estudo mostra que

• a prevalência da infecção por Leishmania em uma área enzoóticas é maior do 
que assumido

• a principal reserva de tecido do parasita em cães foi a pele

• Este resultado demonstra a importância de exames sensíveis que detectem a 
presença do agente etiológico e da proteção dos animais de picadas do vetor 



• Distribuição da LCan em foco endêmico: 

• O pico da pirâmide (laranja) – cães que 

apresentam sinais clínicos da doença. 

• Cães soropositivos sem sinais de doença (bege). 

• Cães na doença clínica,  soropositivos 

assintomáticos e sorononegativos seriam PCR+ 

(roxo)

• Quarto subconjunto inclui cães que são 

soronegativos e não abrigam parasitas (azul). 



INFECÇÃO POR L. infantum

•Um estudo usando 8 diferentes testes sorológicos em uma coorte clinicamente 

suspeita para LCan teve 50% das informações sorológicas inconclusivas – com 

uma mistura de dados soropositivos e soronegativos



Os Testes Rápidos (TRs) apresentam maior sensibilidade em amostras de soro 
com títulos superiores de anticorpos obtidos na RIFI

Os TRs exibiram falsos negativos em amostras com baixos títulos de anticorpos

O uso de TRs para o diagnóstico de LV em cães com baixos títulos de anticorpos, 
como os assintomáticos, deve ser cuidadosamente avaliado – critério para 
vacinação

RIFI com maior número de falso positivos



Coletivo 

OBJETIVO: 

◦ Este estudo teve como objetivo avaliar a acurácia

◦ TR-DPP) (Biomanguinhos®)

◦ EIE Leishmaniose-Visceral-Canina-Biomanguinhos (EIE-LVC) (Biomanguinhos®)

◦ Ensaio imunoenzimático (ELISA ) rK39 (in-house)

◦ Teste de aglutinação direta (DAT-Canis)

◦ Padrão de referência compreendendo parasitológico e técnicas moleculares. 



123 cães predominantemente assintomáticos

◦ Residentes em uma área enzoóticas de LVC

CENTO E VINTE E TRES CÃES – 54 NEGATIVOS / 69 POSITIVOS

TESTE SENSIBILIDADE %
IC 95%

ESPECIFICIDADE %
IC 95%

TR-DPP 21,74 92,59

EIE-LVC 11,59 90,74

ELISA Rk39 37,68 83,33

Dat-Canis 18,84 96,3



CONCLUSÃO

◦ Necessidade de melhoria dos testes em sensibilidade e especificidade em cães assintomáticos 



• O diagnóstico da LV ainda é um desafio devido à falta de um protocolo sensível, principalmente em 

diferentes cenários de prevalência

• Este estudo demonstrou que a PCR em tempo real identificou a presença de DNA de Leishmania em cães 

assintomáticos que tiveram resultado negativo em testes sorológicos recomendados pelo protocolo oficial 

brasileiro para CVL

• Levando isso em consideração, nossos resultados reforçam que o método molecular é fundamental para a 

confirmação do diagnóstico de LVC principalmente em animais assintomáticos de regiões não endêmicas



CASO CLÍNICO





25/02/2014



09/04/2014 29/08/2014

Demais exames:

• Imunocromatografia de pele – negativo

• Cultura de MO – negativo



06/05/2015



11/05/2015



AVANÇO NOS DIAGNÓSTICOS MOLECULARES - PAINÉIS



CASO CLÍNICO 







Os exames moleculares mais utilizados para detecção dos nucleicos 
são:

◦ 1. Reação em cadeia da polimerase (PCR) convencional

◦ 2. Quantitativo (qPCR) ou PCR em tempo real

◦ 3. PCR de transcrição reversa (RT-PCR)

◦ 4. PCR duplex e multiplex ou PCR em tempo real

◦ 5. Sequenciamento de DNA



NOVOS TEMPOS



• A microbiologia molecular revolucionou o campo da microbiologia 
reduzindo o tempo de resposta de exames de semanas para HORAS

• Proporcionou elevação da SENSIBILIDADE – ESPECIFICIDADE –
QUANTIFICAÇÃO 

• Os ensaios moleculares proporcionam melhora de DIAGNOSTICO 
em suspeitas de eventos infecciosos bacterianos, virais e por 
protozoários



• As abordagens da microbiologia molecular como a REAÇÃO EM CADEIA DE POLIMERASE (PCR) 
buscam:
• Detectar porções-alvo de material genético (DNA ou RNA) de amostras biológicas

• O material é amplificado – produz grande número de cópias e detecta até mesmo quantidades muito 
pequenas de material genético microbiano

• De forma geral esses métodos moleculares são considerados
• De complexidade moderada ou alta

• Requerem treinamento extensivo

• Técnica estéril

• Análise pós-analítica 

• Leva horas para sua execução

] Isso os torna inviáveis em muitos laboratórios



INOVAÇÃO 

• Ensaios mais recentes de amostra para resposta são simplificados e envolvem processamento 

mínimo e tempo prático

• Isso permite que com esses ensaios moleculares simplificados mais tecnólogos e laboratórios 

realizem esses testes fora dos laboratórios de microbiologia clínica, aumentando sua utilização e 

o número de pessoas envolvidas no processo.



ASSIM
• O diagnóstico molecular POINT OF CARE permite atualmente:

• A pesquisa dos principais agentes etiológicos do dia a dia

• Realização com resultados em menos de duas horas

• Realização dentro da própria clínica

• Após triagem com testes rápidos possibilidade de confirmação em tempo curto PCR POC

• A implicação prognóstica de um tratamento adequado guiado pelo diagnóstico molecular de 

forma rápida e o acompanhamento da “cura” (AVALIAÇÃO QUALITATIVA / QUANTITATIVA)



POC EM AGENTES CANINOS - PCRun
1.Kit de detecção molecular canina de Ehrlichia canis

2.Kit de detecção molecular de Anaplasma platys

3.Kit de detecção molecular canina Babesia canis

4.Kit de detecção molecular canina Babesia gibsoni

5.Kit de detecção molecular de Leptospira patogênica canina

6.Kit de detecção molecular canina Leishmania infantum

7.Kit de detecção molecular de vírus parvo canino

8.Kit de detecção molecular de RNA de cinomose canina



POC EM AGENTES FELINOS - PCRun
1. Detecção molecular do vírus da Panleucopenia felina

2. Detecção molecular de Mycoplasma haemofelis felino

3. Detecção molecular de Feline FeLV DNA Provirus

4. Detecção Provirus Feline FeLV RNA



MATERIAIS P/ ENVIO



INCLUSIVIDADE / EXCLUSIVIDADE



Ainda assim – LEMBRE-SE!



CONCLUSÕES
• AVANÇOS TÊM PROPORCIONADO MAIORES POSSIBILIDADES DE DIAGNOSTICO

• BUSQUE ASSOCIAR OS MÉTODOS E PROCURE SEMPRE INTERPRETÁ-LOS PARA TOMADA DE DECISÕES

• AS CLINICAS E HOSPITAIS PODEM USUFRUIR DE TECNOLOGIAS AVANÇADAS E DE SIMPLES EXECUÇÃO

• ESSAS METODOLOGIAS TÊM SIDO CADA VEZ MAIS RÁPIDAS EM EMITIR RESULTADOS – ANTES 
TINHAMOS GRANDE DIFICULDADE DE AGILIDADE

• OS EXAMES MOLECULARES DEVEM CONSTAR NO ESTADIAMENTO DE TODAS AS MOLÉSTIAS 



OS AVANÇOS NUNCA PARAM ....

ribeirovm@yahoo.com.br


