
JULIA TERESA RIBEIRO DE LIMA 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DE MARCADORES SOROLÓGICOS, MICROBIOLÓGICOS E 

MOLECULARES PARA DIAGNÓSTICO DA BRUCELOSE CANINA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2018 



JULIA TERESA RIBEIRO DE LIMA 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DE MARCADORES SOROLÓGICOS, MICROBIOLÓGICOS E 

MOLECULARES PARA DIAGNÓSTICO DA BRUCELOSE CANINA  

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

em Epidemiologia Experimental Aplicada às 

Zoonoses da Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia da Universidade de São Paulo para 

obtenção do título de Doutor em Ciências. 

 

Departamento:  

Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal  

Área de concentração:  

Epidemiologia Experimental Aplicada às Zoonoses  

Orientador(a):  

Profa. Dra. Lara Borges Keid  

 

 

De acordo:______________________ 

               Orientador 

 

 

São Paulo 

2018 

 

Obs: A versão original encontra-se disponível na Biblioteca da FMVZ/USP 



Autorizo a reprodução parcial ou total desta obra, para fins acadêmicos, desde que citada a fonte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO 

 
 

(Biblioteca Virginie Buff D’Ápice da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ficha catalográfica elaborada por Camila Molgara Gamba, CRB 7070-8. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

T. 3597 Lima, Julia Teresa Ribeiro de 
FMVZ    Avaliação de marcadores sorológicos, microbiológicos e moleculares para diagnóstico 

da brucelose canina / Julia Teresa Ribeiro de Lima. – 2018. 
    71 f. : il.  
 

   
   
    Tese (Doutorado) - Universidade de São Paulo. Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia. Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal, São Paulo, 
2018. 

 
 

   Programa de Pós-Graduação: Epidemiologia Experimental Aplicada às Zoonoses. 

    Área de concentração: Epidemiologia Experimental Aplicada às Zoonoses. 

   Orientadora: Profa. Dra. Lara Borges Keid. 

 
    

  

            1. Brucella canis. 2. Cães. 3. Diagnóstico. 4. Aspirado de linfonodo. 5. Ensaio 
imunocromatográfico. I. Título. 



 

 



 



FOLHA DE AVALIAÇÃO 

 

 

Nome: Lima, Julia Teresa Ribeiro de 

 

Título: Avaliação de Marcadores Sorológicos, Microbiológicos e Moleculares para 

Diagnóstico da Brucelose Canina 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia Experimental Aplicada às 

Zoonoses da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo 

para obtenção do título de Doutor em Ciências. 

 

Data: ____/____/____ 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

Prof. Dr. ________________________________________________________________ 

Instituição:____________________________ Julgamento:_______________________ 

 

Prof. Dr. ________________________________________________________________ 

Instituição:____________________________ Julgamento:_______________________ 

 

Prof. Dr. ________________________________________________________________ 

Instituição:____________________________ Julgamento:_______________________ 

 

Prof. Dr. ________________________________________________________________ 

Instituição:____________________________ Julgamento:_______________________ 

 

Prof. Dr. ________________________________________________________________ 

Instituição:____________________________ Julgamento:_______________________ 

 



DEDICATÓRIA 

 

 

 

Por fazer meus dias mais felizes; 

Por me apresentar o maior amor do mundo; 

Por transformar minha vida e me fazer uma pessoa melhor; 

Por me conceder o título mais bonito, 

 

dedico este trabalho à minha filha Cecília. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMENTOS 

 

 

Agradeço aos meus pais pela confiança e por estarem sempre incentivando e apoiando 

as minhas decisões; 

 Ao Fernando Silveira Marques pelo companheirismo, apoio, paciência e pelas palavras 

de incentivo nos momentos mais difíceis; 

 À minha orientadora, Dra. Lara Borges Keid, pela oportunidade e confiança e pelos 

ensinamentos fundamentais para a minha formação. Agradeço ainda pelo apoio oferecido nos 

momentos em que mais precisei; 

 A todos os professores da FMVZ-USP e FZEA-USP que contribuíram com de forma 

significativa para a minha formação; 

 A todos os colegas da FMVZ-USP e FZEA-USP pela amizade, companhia e convívio, 

proporcionando momentos agradáveis durante estes anos; 

 Ao Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal da Faculdade de 

Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo e a todos os seus funcionários; 

 Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pelo 

auxílio financeiro processo 142093/2014-9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

LIMA, J.T.R. Avaliação de marcadores sorológicos, microbiológicos e moleculares para 

diagnóstico da brucelose canina. [Evaluation of serological, microbiological and molecular 

markers for canine brucellosis diagnosis]. 2018. 71 f. Tese (Doutorado em Ciências) – 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

 

A brucelose causada pela B. canis constitui uma infecção sistêmica e zoonótica que acomete 

principalmente os cães, causando problemas reprodutivos. O diagnóstico da infecção é difícil, 

sendo necessária a associação do diagnóstico clínico aos métodos laboratoriais diretos e 

indiretos para sua confirmação. Um dos problemas relativos ao diagnóstico laboratorial está 

relacionado à ausência de marcadores que possibilitem a identificação acurada de cães em 

ausência de bacteremia. A partir do exposto, foi realizado um estudo com o objetivo de avaliar 

o desempenho de testes laboratoriais diretos e indiretos como marcadores da infecção por B. 

canis em cães e determinar a combinação de testes que possibilite o diagnóstico da brucelose 

canina com maiores valores de sensibilidade e especificidade. Foram coletadas amostras de 

sangue, soro e aspirado de linfonodo de 92 cães, sem distinção de sexo, idade ou raça, incluindo 

cães reprodutores e não reprodutores. A hemocultura e a reação em cadeia pela polimerase 

(PCR) foram previamente realizadas nas amostras de sangue e, com base nos resultados, os 92 

animais foram divididos em dois grupos: infectados (n=37) e não infectados (n= 55). Em 

seguida, as amostras de aspirado de linfonodo foram submetidas à PCR e ao cultivo 

microbiológico e as amostras de soro foram testadas por um ensaio imunocromatográfico (EIC). 

A partir dos resultados obtidos, a sensibilidade e especificidade diagnóstica dos testes foram 

calculadas utilizando os grupos infectados e não infectados, respectivamente. O coeficiente 

Kappa foi usado para calcular a concordância entres os testes laboratoriais e suas combinações. 

A proporção de resultados positivos foi de 40,2% (37/92) para os testes diretos em amostras de 

sangue, 29% (27/92) e 25% (23/92) para PCR e cultivo em amostras de aspirado de linfonodo, 

respectivamente, e 43% (40/92) para o EIC. A concordância entre os testes variou de moderada 

a quase perfeita. A sensibilidade e especificidade diagnóstica foram, respectivamente, 65% e 

95% para PCR em amostras de aspirado de linfonodo, 62% e 100% para o cultivo 

microbiológico em amostras de aspirado de linfonodo e 92% e 89% para o EIC. A PCR em 

amostras de aspirados de linfonodos apresentou maior sensibilidade em relação ao cultivo 

aplicado a estas amostras, sendo uma alternativa ao diagnóstico microbiológico. A associação 



entre os testes de PCR em amostras de aspirados de linfonodos e de sangue e o EIC possibilitou 

um aumento da sensibilidade diagnóstica, por possibilitar a identificação de cães na ausência e 

na presença de bacteremia, com maior rapidez. 

 

 

Palavras-chave: Brucella canis. Cães. Diagnóstico. Aspirado de linfonodo. Ensaio 

imunocromatográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

LIMA, J.T.R. Evaluation of serological, microbiological and molecular markers for canine 

brucellosis diagnosis. [Avaliação de marcadores sorológicos, microbiológicos e moleculares 

para diagnóstico da brucelose canina]. 2018. 71 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade 

de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

 

Brucellosis caused by B. canis is a systemic and zoonotic infection characterized by prolonged 

bacteremia that affects mainly dogs causing reproductive problems. The diagnosis of the 

infection is quite difficult, being necessary the association of the clinical diagnosis with direct 

and indirect laboratory methods to confirm the infection. The main drawback regarding the 

laboratory diagnosis relies on the lack of markers that allow the accurate identification of non 

bacteremic dogs. From the above, a study was carried out to evaluate the performance of direct 

and indirect laboratory tests as markers for B. canis infection in dogs and to determine the 

combination of tests that allows the diagnosis of the infection with higher values of sensitivity 

and specificity. Samples of blood, serum and lymph node aspirates were collected from 92 dogs, 

regardless the sex, age or breed, including pet and breeding dogs. All the dogs were tested using 

culturing and the polymerase chain reaction (PCR) in blood samples and, based on the results, 

they were divided into two groups: infected (n = 37) and non-infected (n = 55). Lymph node 

aspirates were tested through PCR and microbiological culturing, and serum samples using an 

immunochromatographic assay (EIC). The infected and uninfected groups were used to 

calculate, respectively, the sensitivity and specificity of the tests. The agreement between the 

tests was calculated using Kappa coefficient. The proportion of positive results was 40.2% 

(37/92) for the direct tests in blood samples, 29% (27/92) and 25% (23/92) for PCR and lymph 

node culturing, respectively, and 43% (40/92) for the EIC. The agreement between the tests 

ranged from moderate to near perfect. The sensitivity and specificity was, respectively, 65% 

and 95% for PCR in lymph node aspirates, 62% and 100% for lymph node culturing, and 92% 

and 89% for EIC. The PCR in lymph node aspirates showed a higher sensitivity when compared 

to the lymph node culturing, being an alternative to the microbiological diagnosis. The 

association between PCR in blood and lymph node aspirates and the EIC enabled an increased 

sensitivity in the diagnosis with the identification of non-bacteremic dogs more rapidly. 

 

Keywords: Brucella canis. Dogs. Diagnosis. Lymph nodes aspirates. Immunochromatographic 

assay. 
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1 INTRODUÇÃO E REVISÃO DE LITERATURA 

 

 A brucelose é uma doença infectocontagiosa de evolução crônica provocada por uma 

bactéria intracelular facultativa pertencente ao gênero Brucella. A infecção é sistêmica, 

comprometendo muitos órgãos e tecidos (REDKAR et al., 2001) e causando diminuição da 

capacidade reprodutiva e abortamento em espécies domésticas e silvestres. Além de acarretar 

grande impacto econômico, possui importância na saúde pública e animal, visto que afeta 

diversas espécies animais e pode ser transmitida também aos seres humanos. Nos animais a 

infecção está relacionada a problemas reprodutivos e no homem geralmente produz quadros 

característicos de infecção generalizada (PAULIN; FERREIRA NETO, 2003). 

 O gênero Brucella é composto por diversas espécies que, embora sejam capazes infectar 

diferentes espécies animais, cada uma delas mostra preferência por um determinado hospedeiro. 

Dentre elas, seis são consideradas clássicas (CLAVAREAU et al., 1998; FOSTER et al., 2007; 

SCHOLZ et al., 2008, 2010): Brucella melitensis, responsável pela brucelose ovina e caprina, 

sendo considerada a mais virulenta; B. abortus, principal agente da brucelose bovina e bubalina; 

B. suis causa brucelose em suínos, lebres e renas; B. canis, responsável pela brucelose canina; 

A espécie B. ovis é espécie-específica, sendo responsável por transtornos reprodutivos apenas 

em ovinos (ALTON et al., 1976; VIZCAÍNO et al., 2000; ACHA; SZYFRES, 2001); B. 

neotomae foi isolada de roedores pertencentes à espécie Neotoma lepida nos Estados Unidos 

(STOENNER; LACKMAN, 1957).  

 Além das seis espécies bacterianas clássicas mencionadas, outras espécies e variantes 

foram isoladas de vários hospedeiros como  B. ceti e B. pinnipedialis de mamíferos marinhos 

(CLAVAREAU et al., 1998; FOSTER et al., 2007), B. microti de roedores silvestres da espécie 

Microtus arvalis e de canídeos Vulpes vulpes, tendo sido também isolada de amostras de solo 

na Europa (SCHOLZ et al., 2008),  B. inopinata foi isolada de implante de prótese mamária de 

uma paciente humana com sinais clínicos de brucelose, sendo que o reservatório desta espécie 

ainda não foi definido (SCHOLZ et al., 2010). Mais recentemente foram identificadas novas 

espécies pertencentes ao gênero Brucella: a espécie B. papionis foi associada a abortamentos 

em babuínos (Papio sp.) nos Estados Unidos (WHATMORE et al., 2014) e B. vulpis foi 

primeiramente identificada na Áustria com isolamentos descritos em raposa vermelha (V. 

vulpes) (SCHOLZ et al., 2016a). Além destas, cepas de Brucella foram isoladas de anfíbios 
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pertencentes a inúmeras espécies em diversas localidades geográficas, bem como de arraia da 

espécie Taeniura lymma (EISENBERG et al., 2017), indicando que a amplitude de hospedeiros 

animais do gênero possa incluir também animais de sangue frio (SCHOLZ et al., 2016b). 

 Do ponto de vista antigênico, as bactérias do gênero Brucella são divididas em dois 

grupos: as lisas, como B. abortus, B. melitensis e B. suis, e as rugosas, como B. ovis e B. canis 

(METCALF et al., 1994; QUINN et al., 1994; CORBEL, 1997; CORBEL; BANAI, 2005). Esta 

classificação é baseada na composição do lipopolissacarídeo (LPS) na parede celular. Nas lisas, 

o LPS possui o lipídeo A, ancorado na membrana externa, um núcleo composto por 

oligossacarídeos e a cadeia O, que é a estrutura mais externa da parede celular. Já as rugosas 

possuem apenas lipídeo A e o núcleo de oligossacarídeos, sendo a cadeia O ausente (CORBEL, 

1997). 

 Este gênero de bactérias se replica em fagócitos mononucleares do hospedeiro e 

compreende uma série de fatores de virulência que possibilitam sua evasão da resposta imune 

(SALDARRIAGA; OSSA, 2002). O agente invade o hospedeiro pelas mucosas oronasal, 

genital, conjuntival ou mesmo por soluções de continuidade da pele. Após a penetração no 

organismo do hospedeiro, as brucelas são fagocitadas por macrófagos e outras células 

fagocitárias, onde sobrevivem e multiplicam-se, sendo posteriormente transportadas aos 

linfonodos regionais provocando linfadenopatia periférica. O organismo atinge a circulação 

sanguínea sucedendo bacteremia e disseminação preferencialmente para tecidos ricos em 

esteróides gonadais como útero de fêmeas gestantes, próstata, epidídimos e testículos e em 

células reticuloendoteliais, como baço, fígado, linfonodos e medula óssea (CARMICHAEL; 

KENNEY, 1970; NIELSEN; DUNCAN, 1990; JOHNSON; WALKER, 1992; QUINN et al., 

1994; GREENE; CARMICHAEL, 2006). 

 A brucelose causada pela B. canis constitui uma infecção sistêmica, caracterizada por 

bacteremia prolongada e caráter zoonótico que acomete principalmente os cães, sendo 

responsável por problemas reprodutivos como abortamento, falhas de concepção, orquite, 

epididimite e infertilidade nesta espécie. Sinais clínicos não reprodutivos podem ser observados 

associados aos tecidos ricos em células reticuloendoteliais e tecidos articulares e infecções 

assintomáticas também podem ser observadas ( CARMICHAEL; GREENE, 1990; KEID et al., 

2007).  

 Nos seres humanos, os principais sinais clínicos observados são: febre prolongada, 

fadiga, aumento do volume dos linfonodos (CARMICHAEL; GREENE, 1990), tosse, dores 
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articulares (GODOY et al., 1979), cefaleia, náuseas, sudorese noturna (CARMICHAEL, 1990; 

ROXO et al., 1990), mialgia e depressão (ROXO et al., 1990). 

Seu caráter zoonótico foi constatado na década de 60, após a notificação de casos de 

infecção em seres humanos ocasionados por acidentes em laboratório, confirmados através de 

evidências sorológicas e isolamento do agente (MORISSET; SPINK, 1969). Desde então, casos 

de infecção humana por B. canis vem sendo descritos, tanto adquiridas em laboratórios como 

doença ocupacional (GODOY et al., 1979; WALLACH et al., 2004), quanto decorrentes do 

contato direto com cães infectados (BLANKENSHIP; SANFORD, 1975; LUCERO et al., 

2005a, 2005b, 2010a; NOMURA et al., 2010; DENTINGER et al., 2015). Há ainda casos de 

infecção em humanos nos quais a fonte de infecção não foi identificada (POLT et al., 1982; 

ROUSSEAU, 1985; GREENE; CARMICHAEL, 2006; ANGEL et al., 2012). 

 No Brasil, a brucelose canina é endêmica e a presença de cães infectados por Brucella 

spp. foi confirmada tanto por investigações microbiológicas (KEID et al., 2002, 2004, 2017; 

MEGID et al., 2008; LUCERO et al., 2010b), como por inquéritos sorológicos (MORAES, C. 

C. G. et al., 2002; MORAES, I. A. et al., 2002; AZEVEDO et al., 2003; ALMEIDA et al., 2004; 

AGUIAR et al., 2005; MEGID et al., 2008; LUCERO et al., 2010b). Observa-se uma ocorrência 

variando entre 0,8% e 72,7%, de acordo com a região, a população de cães examinada e o teste 

de diagnóstico empregado (KEID et al., 2004; MALEK DOS REIS et al., 2008; 

VASCONCELOS et al., 2008; DORNELES et al., 2011; BEZERRA et al., 2012; SILVA et al., 

2012). 

 Cães infectados por B. canis podem eliminar o agente no ambiente por secreções 

vaginais, fetos abortados, ejaculados, pela urina ou pelas fezes. Em função do estreito convívio 

estabelecido entre os cães e o homem, a brucelose canina apresenta importância do ponto de 

vista da saúde pública já que humanos podem se infectar por B. canis, quando em contato com 

animais infectados e suas secreções (LUCERO et al., 2005a, 2010a). Além disso, em canis 

comerciais, a brucelose canina representa um grande risco, podendo causar perdas econômicas 

decorrentes de abortamento e infertilidade, assim como de perda de patrimônio genético 

decorrente da infecção em animais de alto valor genético (JONES; EMERSON, 1984; KEID et 

al., 2004). 

 A infecção dos cães por espécies lisas de Brucella pode ocorrer quando do contato destes 

com bovinos, suínos e caprinos infectados. Os cães podem adquirir a infecção pela ingestão de 
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leite in natura ou de tecidos animais, restos placentários ou de fetos abortados contaminados 

(AZEVEDO et al., 2003; MIRANDA et al., 2005). 

 Devido à ausência de sinais específicos e à possibilidade de infecções assintomáticas, o 

diagnóstico clínico da brucelose canina pode ser difícil, sendo necessário associar a presença 

de sinais clínicos sugestivos aos métodos laboratoriais indiretos e diretos para a confirmação 

da infecção (FORBES, 1990; WANKE, 2004). 

 Os testes laboratoriais indiretos rotineiramente utilizados para o diagnóstico da 

brucelose baseiam-se na  detecção de anticorpos específicos presentes no soro sanguíneo dos 

animais infectados (ALTON et al., 1976). O sorodiagnóstico da brucelose canina atualmente 

pode ser realizado empregando-se as seguintes provas: soroaglutinação rápida (SAR) 

(BADAKHSH et al., 1982; CARMICHAEL; JOUBERT, 1987), soroaglutinação lenta (SAL) 

(ALTON et al., 1976), imunodifusão em gel de ágar (IDGA) (MYERS et al., 1974), ensaio 

imunoenzimático (ELISA) (WANKE et al., 2002; ZYGMUNT et al., 2002) e ensaio 

imunocromatográfico (EIC) (KIM et al., 2007; WANKE et al., 2012). 

 Os diferentes métodos de diagnóstico sorológico variam em sensibilidade e 

especificidade, podendo levar a resultados falsos positivos e negativos, dependendo do estágio 

da doença e do antígeno utilizado (WANKE, 2004). Testes baseados em antígenos de parede 

celular, geralmente apresentam maior sensibilidade na detecção de cães na fase de bacteremia, 

dificultando o diagnóstico nas fases mais adiantadas da infecção (KEID et al., 2009). Ademais, 

reações cruzadas podem ser observadas com outros gêneros bacterianos, como Bordetella, 

Pseudomonas, Staphylococcus, Francisella, Campylobacter, Salmonella, Pasteurella e 

Yersinia (GEORGE; CARMICHAEL, 1974; FLORES-CASTRO; CARMICHAEL 1978; 

CARMICHAEL et al., 1984; CORBEL et al., 1984; CARMICHAEL; JOUBERT, 1987; 

BOUNAADJA et al., 2009; ARAS; UÇAN, 2010). 

 A SAR é uma prova sorológica que tem sido utilizada como teste de triagem das 

infecções por B. canis, podendo revelar anticorpos a partir de três a quatro semanas da infecção, 

sendo relatados valores relativamente elevados de sensibilidade (GREENE; CARMICHAEL, 

2006; KEID et al., 2009). É um teste barato, rápido e de fácil realização, passível de utilização 

em estabelecimentos de atendimento veterinário (CARMICHAEL; SHIN, 1996). Como 

antígeno, usualmente é utilizada uma amostra de B. ovis corada com rosa de bengala 

(BADAKHSH et al., 1982; CARMICHAEL; JOUBERT, 1987), porém a especificidade deste 

teste pode ser baixa, resultando em uma proporção significativa de resultados falsos positivos 
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(GEORGE; CARMICHAEL, 1978). Para reduzir a ocorrência de resultados falsos positivos, 

recomenda-se o tratamento prévio dos soros com 2-mercaptoetanol (2-ME), para desnaturação 

de IgM, reduzindo-se, assim, as ligações inespecíficas (JOHNSON; WALKER, 1992; 

CARMICHAEL; SHIN, 1996). Contudo, o emprego do 2- ME pode resultar em redução da 

sensibilidade, por impedir a detecção de cães nas fases iniciais da infecção, antes do 

desenvolvimento de títulos de IgG (KEID et al., 2009). Há relatos de que a utilização de uma 

amostra não mucoide de B. canis (M-) pode aumentar a especificidade do teste sem alterar sua 

sensibilidade (DAMP et al., 1973; CARMICHAEL; JOUBERT, 1987). Há um kit comercial 

baseado num ensaio de soroaglutinação rápida, porém, o mesmo não se encontra disponível no 

Brasil. 

 A SAL é um teste semiquantitativo, capaz de detectar anticorpos para B. canis em cães 

a partir de duas a quatro semanas após a exposição ou a bacteremia (ALTON et al., 1976). 

Apresenta sensibilidade mais baixa que a SAR, no entanto, sua especificidade pode ser superior, 

devido à possibilidade de titulação dos soros caninos (HOLLET, 2006; JOHNSON; WALKER, 

1992). Na SAL, títulos de anticorpos entre 50 e 100 são considerados suspeitos, sendo 

recomendado o reteste após 30 dias; e títulos iguais ou superiores a 200 devem ser considerados 

positivos (GREENE; CARMICHAEL, 2006). Este teste, porém, tem sido pouco utilizado 

atualmente e não há kits comerciais disponíveis. 

 Para a realização da prova de imunodifusão em gel de ágar (IDGA) podem ser utilizados 

antígenos de parede celular bacteriana (compostos por LPS e proteínas de membrana) ou 

antígenos de proteínas citoplasmáticas (PC) (CARMICHAEL, 1990; GREENE; 

CARMICHAEL, 2006). A IDGA com utilização de antígeno de superfície bacteriana permite 

a detecção de anticorpos a partir de oito a 12 semanas após a infecção e apresenta menor 

sensibilidade em comparação à SAR, mas elevada especificidade (ZOHA; CARMICHAEL, 

1982; KEID et al., 2009, 2015). A IDGA com uso de antígenos de PC é caracterizada por 

elevada especificidade, mas baixa sensibilidade diagnóstica especialmente na fase inicial da 

infecção (ZOHA; CARMICHAEL, 1982). Por outro lado, os anticorpos contra proteínas 

citoplasmáticas tendem a permanecer por períodos mais prolongados (até 36 meses), 

permitindo a identificação de animais em fase crônica da infecção, após o término da fase de 

bacteremia (ZOHA; CARMICHAEL, 1982; CARMICHAEL et al., 1984; CARMICHAEL; 

GREENE, 1990). No Brasil, há um kit de IDGA que utiliza antígenos de parede celular 

comercialmente disponível, porém, não há testes comerciais de IDGA baseados em antígenos 

citoplasmáticos. 
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 Ensaios imunoenzimáticos para o diagnóstico da infecção têm sido desenvolvidos, 

utilizando uma variedade de antígenos ( MATEU-DE-ANTONIO et al., 1993; BALDI et al., 

1994, 1997; ARESE et al., 1999; LETESSON et al., 1997; BARROUIN-MELO et al., 2007; 

CLOECKAERT et al., 2001; WANKE et al., 2002; ZYGMUNT et al., 2002). A utilização de 

antígenos citoplasmáticos de Brucella tem como vantagem não apresentar reação cruzada com 

outras bactérias pertencentes a outros gêneros, tornando o teste altamente específico 

(MINHARRO et al., 2005). O teste de ELISA empregando antígeno de parede celular de B. 

canis obtido por solução salina aquecida demonstrou boa sensibilidade e especificidade 

(BARROUIN-MELO et al., 2007). Em termos de sensibilidade, a técnica parece ser superior 

aos testes de aglutinação para o diagnóstico da brucelose canina (WANKE et al., 2002). 

 O ELISA utilizando proteínas recombinantes de Brucella spp. como antígenos foram 

propostos para o diagnóstico da brucelose, com maior especificidade na detecção da infecção 

(ARESE et al., 1999; CLOECKAERT et al., 2001; WANKE et al., 2002; ZYGMUNT et al., 

2002). Porém, a sensibilidade pode ser baixa, devido ao pequeno número de determinantes 

antigênicos envolvidos na ligação a anticorpos específicos quando da utilização de proteínas 

recombinantes (CASSATARO et al., 2002, 2004). As proteínas recombinantes CP24 

(CASSATARO et al., 2002), Omp31 (Outer Membrane Protein 31) (CASSATARO et al., 

2004), BP26 (ARESE et al., 1999), LS (Lumazina Sintase) (WANKE et al., 2002) e Cu-Zn 

superóxido dismutase (SOD) (TSOGTBAATAR et al., 2008) de Brucella spp foram utilizadas 

para o sorodiagnóstico da brucelose canina. 

 Pesquisas recentes demonstraram elevada especificidade dos ensaios 

imunocromatográficos desenvolvidos para o diagnóstico da brucelose canina, além de valores 

de sensibilidade similares ou superiores aos testes de aglutinação e imunodifusão. Apesar da 

elevada sensibilidade em relação aos testes de SAR e IDGA, aproximadamente 10% de 

resultados falsos negativos foram relatados em diferentes estudos (WANKE et al., 2012; KEID 

et al., 2015). Além da maior sensibilidade diagnóstica, estes testes são rápidos e de simples 

execução, possibilitando agilidade no diagnóstico. No Brasil, há kits comercialmente 

disponíveis baseados em ensaios imunocromatográficos. 

 Em razão dos problemas de sensibilidade e especificidade observados nos testes 

sorológicos aplicados ao diagnóstico da brucelose nos cães, o diagnóstico definitivo da infecção 

deve basear-se na associação destes com métodos diretos de diagnóstico, como o isolamento 
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bacteriano e a reação em cadeia pela polimerase (PCR) (WOOLEY et al., 1978; MULLIS, 

1990; MELO et al., 1997; KEID et al., 2007a,b,c). 

A confirmação do diagnóstico da brucelose canina pode ser feita pelo isolamento de B. 

canis a partir de amostras de sangue, tecidos fetais, secreções vaginais, leite, sêmen, urina, 

próstata, baço, fígado, medula óssea e linfonodos (CARMICHAEL, 1990; WANKE, 2004; 

HOLLET, 2006; ARAS et al., 2010). A bactéria já foi isolada também do útero (BRENNAN et 

al., 2008), a partir do humor aquoso em caso de uveíte (JOHNSON; WALKER, 1992), bem 

como de casos de discoespondilite e osteomielite (SMEAK et al., 1987; KERWIN et al., 1992). 

O material de eleição a ser coletado para o diagnóstico da brucelose canina está 

relacionado com a fase da infecção em que o animal se encontra. Nas fêmeas infectadas, as 

secreções vaginais durante o período imediatamente após abortamento constituem uma fonte 

predominante de Brucella, sendo útil para o diagnóstico (JOHNSON; WALKER, 1992; KEID 

et al., 2007a). Para os machos, o cultivo de sêmen parece apresentar maior sensibilidade nos 

primeiros 3 meses após a infecção, quando há eliminação de maiores quantidades bacterianas 

pelo sêmen. No entanto, após este período pode haver redução da sensibilidade devido à 

eliminação intermitente de B. canis (GEORGE et al., 1979; CARMICHAEL; GREENE, 2006; 

KEID et al., 2007b). Contudo, devido ao prolongado período de bacteremia característico da 

doença, o sangue é considerado o material de eleição para o isolamento bacteriano (JOHNSON; 

WALKER, 1992; CARMICHAEL; SHIN, 1996; KEID et al., 2002).  

O isolamento bacteriano é um método de elevada especificidade diagnóstica, ou seja, 

um resultado positivo confirma a infecção, porém, um resultado negativo não exclui a 

possibilidade da mesma, pois sua sensibilidade depende de vários parâmetros como período da 

infecção e de eliminação bacteriana na amostra a ser testada, material malconservado, 

inviabilizando a bactéria, presença de contaminantes secundários e uso de antibióticos 

(MINHARRO et al., 2005; HOLLET, 2006). 

 Embora o isolamento bacteriano seja considerado o teste padrão-ouro para o diagnóstico 

da brucelose canina, o mesmo apresenta algumas dificuldades como o tempo necessário para a 

sua realização que pode durar no mínimo 10 dias, risco de contaminação das amostras por outras 

bactérias de crescimento rápido, que podem prejudicar o crescimento de Brucella no meio de 

cultura, risco de infecção para os laboratoristas, além da necessidade de estrutura laboratorial 

adequada e pessoal treinado para a manipulação e identificação das colônias bacterianas 

isoladas (BRICKER, 2002; WANKE, 2004). 
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 A PCR é uma alternativa ao isolamento bacteriano para o diagnóstico direto de 

brucelose canina. É uma técnica rápida, de alta especificidade e sensibilidade, capaz de detectar 

DNA de Brucella em pequenas quantidades, que não necessitam estar viáveis, além de permitir 

o processamento de amostras clínicas contaminadas (ERLICH et al., 1991; BRICKER, 2002; 

KEID et al., 2007a,b,c).  

 Assim como o isolamento bacteriano, a PCR pode ser realizada a partir de diversos tipos 

de amostras biológicas. Em cães, há relatos de sua utilização a partir de amostras de sangue 

(KEID et al., 2007c), esfregaço vaginal (KEID et al., 2007a), sêmen (KIM et al., 2006; KEID 

et al., 2007b) e linfonodos inguinais (ARAS; UÇAN, 2010). A PCR de swab vaginal de cadelas 

apresentando descargas vaginais em estro e interestro, demonstrou ser mais sensível quando 

comparada com o cultivo, porém, a sensibilidade foi ainda mais elevada ao utilizar amostras de 

sangue (KEID et al., 2007a).  

 Resultados positivos foram observados na PCR a partir de amostras de sêmen de cães 

que não apresentavam bacteremia, indicando que esta técnica pode ser utilizada para 

confirmação da infecção em cães com suspeita clínica ou epidemiológica de brucelose, mas que 

apresentaram resultado negativo pela PCR a partir de amostra de sangue (KEID et al., 2007b).  

 Ao testar amostras de linfonodo inguinal de 48 cães post mortem pela PCR, valores de 

sensibilidade e especificidade de 100% em relação ao cultivo microbiológico foram 

observados. Ademais, o linfonodo inguinal se mostrou útil para o diagnóstico da brucelose 

canina nos casos de infecções crônicas, já que em alguns casos os animais eram assintomáticos 

e o cultivo microbiológico não foi possível a partir de outros tecidos (baço, fígado, linfonodos 

mesentéricos) (ARAS; UÇAN, 2010). 

 O controle e profilaxia da B. canis em populações de cães envolve alguns procedimentos 

como a confirmação do diagnóstico através de testes sorológicos e bacteriológicos, quarentena, 

identificação e eliminação dos animais infectados (JONES; EMERSON, 1984; PICKERILL; 

CARMICHAEL, 1972; JOHNSON; WALKER, 1992). Como não há vacina contra brucelose 

para cães, é importante implantar programas de prevenção. Animais recém-adquiridos devem 

ser isolados durante pelo menos um mês (JOHNSON; WALKER, 1992; RHOADES et al., 

1980) e apresentar duas sorologias negativas em intervalo de 30 dias antes de serem 

introduzidos em um canil (RHOADES et al., 1980). Recomenda-se a realização de testes anuais 

e a remoção ou eutanásia de cães positivos (JOHNSON; WALKER, 1992). As fêmeas 
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infectadas podem proporcionar ninhadas normais e transmitir a infecção para seus descendentes 

(HOLLET, 2006). 

 O contato direto com secreções ou produtos do abortamento representa risco de infecção 

para o homem. A manipulação dos filhotes ou fetos durante o parto ou abortamento deve ser 

feita com uso de luvas e roupas adequadas para garantir a segurança do tratador. B. canis não é 

capaz de sobreviver por períodos prolongados fora do organismo. Contudo, deve ser realizada 

a desinfecção e higienização das instalações com o uso de produtos como amônia quaternária, 

hipoclorito de sódio 1%, soluções iodadas, etanol 70% ou formaldeído (LAGE et al., 2006). O 

repovoamento do canil deve ser iniciado após a obtenção de pelo menos dois testes negativos 

com intervalo de 30 dias em todos os cães do local (HOLLETT, 2006). 

 O tratamento é, muitas vezes recomendado para animais de estimação e envolve 

castração de machos e fêmeas em combinação com a terapia antibiótica. O tratamento pode 

reduzir as manifestações clínicas da infecção, porém, sua eficiência em eliminar a bactéria dos 

tecidos do animal acometido é discutível, devido à natureza intracelular da bactéria 

(CARMICHAEL; GREENE, 2006; WANKE et al., 2006). Os proprietários que optam por 

tratar cães infectados devem realizar o monitoramento dos animais durante toda sua vida, 

utilizando-se testes pós-tratamento, pois a recrudescência, da infecção pode ocorrer 

(BRENNAN et al., 2008). Além disso, o custo do tratamento é elevado, devido à necessidade 

de associação de vários antimicrobianos, em doses elevadas e durante períodos prolongados 

(mínimo de 30 dias), de maneira que a terapia antimicrobiana é, por vezes, inviável quando um 

grande número de animais é acometido, sendo a eutanásia, a melhor opção para controle da 

infecção. 

 Diferente do que ocorre na brucelose bovina, não há uma legislação específica que 

determine medidas legais a serem tomadas em casos positivos de brucelose canina no Brasil 

(LAGE et al., 2006), contudo, vale ressaltar a importância desta enfermidade não só no contexto 

da saúde pública, por se tratar de uma zoonose, como também do ponto de vista econômico, 

por causar prejuízos financeiros aos criadores. Portanto, torna-se importante tomar medidas 

preventivas para evitar a transmissão da doença para os seres humanos, assim como para outros 

animais (CARMICHAEL, 1976).  
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Os testes sorológicos são imprescindíveis ao diagnóstico laboratorial da brucelose 

animal em geral, devido ao seu baixo custo, facilidade de execução e rapidez para a obtenção 

dos resultados. Assim, são úteis para o diagnóstico populacional da infecção, para o 

monitoramento de propriedades e de regiões onde a infecção é endêmica ou como ferramenta 

de vigilância epidemiológica em locais onde a infecção foi erradicada. Nos animais de 

produção, os testes laboratoriais diretos em geral não são utilizados como métodos rotineiros 

de diagnóstico, mas são importantes na confirmação bacteriológica dos focos da infecção e na 

caracterização das estirpes de Brucella circulantes.   

A brucelose canina causada pela B. canis é uma enfermidade endêmica no Brasil, com 

elevadas frequências de ocorrência em populações caninas de reprodutores e criadas de forma 

confinada, como nos canis de criação. Apesar do seu potencial zoonótico, o diagnóstico e o 

controle da infecção raramente são realizados por criadores de cães, em razão da baixa 

eficiência e alto custo dos testes laboratoriais atualmente disponíveis no Brasil, bem como pela 

falta de conhecimento dos mesmos sobre a importância da enfermidade.   

Os testes sorológicos disponíveis para o diagnóstico da brucelose canina demonstraram 

valores de sensibilidade questionáveis para que possam ser aplicados como métodos únicos de 

diagnóstico da infecção. Baixos valores se sensibilidade foram relatados em cães durante a fase 

de bacteremia, mas principalmente em cães não bacterêmicos (KEID et al., 2009; WANKE et 

al. 2012). 

A hemocultura e a PCR em amostras de sangue são métodos laboratoriais 

imprescindíveis ao diagnóstico da brucelose canina, permitindo a identificação de animais 

infectados durante o período de bacteremia, sendo marcadores capazes de identificar de forma 

eficiente animais nesta fase da infecção, período em que a o potencial de transmissão destes 

cães parecer ser alto, devido à eliminação de grandes quantidades bacterianas em secreções e 

excreções (KEID et al., 2007a,b). Porém, estes testes não permitem a detecção de cães 

infectados não bacterêmicos. 

O maior problema referente ao diagnóstico da brucelose canina está relacionado à 

ausência de marcadores que possibilitem a identificação de cães cronicamente infectados (em 

ausência de bacteremia) numa população. A PCR aplicada a amostras de urina, sêmen e 
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secreções vaginais pode auxiliar na detecção de cães nestas condições, contudo sua 

sensibilidade diagnóstica depende da eliminação bacteriana nestas secreções, que pode ocorrer 

de forma intermitente. 

A utilização de amostras de aspirados de linfonodos pode levar a um incremento na 

sensibilidade dos testes diretos de diagnóstico para a detecção dos cães infectados em ausência 

de bacteremia, devido à disseminação das brucelas para os órgãos linfoides e persistência destas 

no interior de macrófagos teciduais (BYNDLOSS; TSOLIS, 2016). Amostras de aspirados de 

linfonodos vêm sendo utilizadas com sucesso para o diagnóstico da leishmaniose visceral 

canina (LOPES et al., 2017).  
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3 OBJETIVOS  

 

3.1 GERAIS 

 

Avaliar o desempenho das técnicas de cultivo microbiológico e PCR aplicadas às 

amostras de aspirados de linfonodos e do ensaio imunocromatográfico nas amostras de soro de 

cães naturalmente infectados por B. canis. 

 

3.2 ESPECÍFICOS 

 

▪ Padronizar o cultivo microbiológico aplicado ao diagnóstico direto da brucelose canina 

em amostras de aspirado de linfonodo, utilizando dois protocolos distintos. 

▪ Padronizar a técnica de PCR aplicada ao diagnóstico direto da brucelose canina em 

amostras de aspirado de linfonodo. 

▪ Comparar o desempenho do cultivo microbiológico e da PCR em amostras de aspirados 

de linfonodos com o desempenho do ensaio imunocromatográfico em amostras de soro 

para o diagnóstico da brucelose canina em cães naturalmente infectados. 

▪ Determinar a combinação de testes que possibilite o diagnóstico da brucelose canina 

com maiores valores de sensibilidade e especificidade. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 CEPAS BACTERIANAS UTILIZADAS 

 

A cepa de referência de Brucella canis RM6/66 (ATCC 23365; BCCN R18) foi utilizada 

para determinação da sensibilidade analítica da PCR em amostras de aspirados de linfonodos. 

A estirpe de B. canis RM6/66 foi gentilmente cedida pela Profa. Dra. Marisa da Costa, do 

Departamento de Microbiologia, Instituto de Ciências Básicas da Saúde, Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul.  

 A cepa de referência de B. canis, mantida congelada em meio caldo triptose (Difco, San 

Diego, EUA) acrescido de 5% de soro fetal bovino (SFB, Cultilab, Campinas, Brasil) e 25% de 

glicerol à temperatura de -80ºC, foi descongelada e semeada em placas contendo ágar triptose 

(Difco). As placas foram incubadas em aerobiose durante 72 horas. Após o crescimento 

bacteriano, a confirmação de pureza das colônias foi realizada por meio da coloração de Gram 

e em seguida as colônias isoladas foram submetidas à extração de DNA utilizando-se protocolo 

baseado em lise enzimática e purificação com solventes orgânicos (SAMBROOK; FRITSCH; 

MANIATIS; 1989; WILSON 1990). 

 

4.2 ANIMAIS 

 

Foram utilizados 92 cães sem distinção de raça, idade ou sexo, mediante consentimento 

e autorização dos proprietários, compreendendo: 69 cães provenientes de três canis comerciais 

nos quais foram verificados histórico de problemas reprodutivos como abortamentos, 

ocorrência de natimortos e falhas de concepção, cinco cães não reprodutores, porém, com 

suspeita clínica ou epidemiológica da infecção, 13 cães não reprodutores e sem suspeita clínica 

de brucelose e cinco cães reprodutores provenientes de um canil considerado livre da infecção 

por B. canis. 

Todos os animais foram submetidos à anamnese e avaliação clínica para determinação 

da presença de pelo menos um dos sinais clínicos sugestivos para brucelose: secreção vaginal 

fora do período de estro ou pós-parto, abortamento, ocorrência de natimortos, nascimento de 

filhotes fracos, orquite, epididimite, falha de concepção e aumento do volume de linfonodos 
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mandibulares e poplíteos. Foram considerados os sinais clínicos observados no momento da 

colheita ou em período precedente de dois anos. 

Todos os cães tiveram amostras de sangue previamente testadas por Batinga (2017), 

utilizando-se os testes de hemocultura e PCR em amostras de sangue baseado em primers 

direcionados à sequência de inserção 711 (IS711) de Brucella, sendo que dos 92 cães, 37 foram 

positivos pelos testes de hemocultura e/ou PCR aplicada em amostras de sangue (grupo de cães 

infectados) e 55 foram negativos pelo cultivo microbiológico e pela PCR em amostras de 

sangue (grupo de cães não infectados).  

 O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (CEUA/FMVZ/USP), sob o número de 

protocolo 1534060215. 

 

4.3 AMOSTRAS BIOLÓGICAS 

 

 As amostras biológicas foram colhidas utilizando materiais estéreis e de forma 

asséptica, sendo realizada tricotomia no local a ser puncionado e, em seguida, desinfecção com 

algodão embebido em álcool 70°. 

 

4.3.1 Soro 

 Amostras de sangue foram colhidas através de punção intravenosa das veias cefálica ou 

jugular dos cães, realizada de forma asséptica utilizando tubos a vácuo estéreis. As amostras de 

soro foram obtidas por meio de centrifugação a 2000 x g durante 10 minutos para separação do 

coágulo sanguíneo e mantidas congeladas a -20°C até as análises.  

  

4.3.2 Aspirado de Linfonodo 

 De cada animal foi colhido conteúdo linfático através de punção aspirativa dos 

linfonodos poplíteos. O conteúdo aspirado foi ressuspendido em 500 µL de solução de NaCl a 

0,9% estéril e mantido sob refrigeração durante o transporte para o laboratório. Uma parte do 

volume foi utilizado para cultivo microbiológico empregando dois protocolos distintos e o 

restante foi estocado a -20°C para realização da PCR.  
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4.4 CULTIVO MICROBIOLÓGICO DAS AMOSTRAS DE ASPIRADOS DE 

LINFONODOS 

 

 O cultivo microbiológico de B. canis a partir de amostras de aspirados de linfonodos foi 

realizado no Laboratório de Doenças Parasitárias do Departamento de Medicina Veterinária 

Preventiva e Saúde Animal (VPS) da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ), 

Universidade de São Paulo (USP), campus de Pirassununga-SP. 

 

4.4.1 Cultivo Microbiológico Direto  

 As amostras de aspirado de linfonodo colhidas em solução de NaCl a 0,9% foram 

semeadas, num volume de 100 µL, diretamente em placas contendo ágar triptose (Difco), 

suplementado com 5% de SFB (Cultilab). As placas foram incubadas em aerobiose a 37°C 

durante 15 dias. Após este período, realizou-se a identificação das colônias isoladas. 

 

4.4.2 Cultivo Microbiológico com Enriquecimento em Meio Líquido (caldo) 

 Para o isolamento bacteriano, foram semeados 100 µL da suspensão de aspirados de 

linfonodos colhidas em NaCl 0,9% em tubos estéreis contendo 10 mL de caldo triptose (Difco), 

com 5% de SFB (Cultilab) e incubados em aerobiose a 37°C durante 30 dias (ALTON, et al. 

1976). A cada cinco dias foram realizados subcultivos em placas contendo ágar triptose (Difco), 

suplementado com 5% de SFB (Cultilab), as quais foram incubadas a 37°C, em aerobiose 

durante sete dias. As colônias isoladas foram posteriormente identificadas. 

4.4.3 Identificação Bacteriana 

 A identificação bacteriana foi baseada em características morfológicas das colônias 

isoladas, sendo considerados a forma e o aspecto, além de suas características tintoriais pela 

coloração de Gram e microscopia óptica, com objetiva de 1000x (ALTON et al., 1976). As 

colônias bacterianas com características morfológicas e tintoriais sugestivas de brucelose foram 

submetias ao procedimento de extração de ácidos nucleicos e posterior identificação molecular 

(BATINGA, 2017). 
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4.5 EXTRAÇÃO DE ÁCIDOS NUCLEICOS 

 

 A extração de DNA bacteriano foi realizada a partir da cepa de referência de B. canis 

para determinação da sensibilidade analítica da PCR e a partir das colônias bacterianas isoladas 

das amostras de aspirados de linfonodos caninos que apresentaram morfologia sugestivas do 

gênero Brucella, para identificação bacteriana. Também foi realizada a extração de DNA a 

partir das amostras de aspirados de linfonodos obtidos dos cães.  

 Estes procedimentos foram realizados no Laboratório de Doenças Parasitárias do VPS 

da FMVZ, USP, campus de Pirassununga-SP. 

 

4.5.1 Extração de Ácidos Nucleicos da Cepa de Referência de B. canis 

 As colônias bacterianas foram coletadas das placas utilizando-se alças bacteriológicas 

descartáveis e estéreis e ressuspendidas em 500 µl de tampão de lise composto por 10 mM de 

Tris-HCl; 25 mM de EDTA; 100mM de NaCl; 1% de SDS e 0,8 mg/ml de proteinase K. Após 

homogeneização, as amostras foram incubadas em termobloco a 37°C, overnight e em seguida 

purificadas utilizando-se protocolo padrão baseado na utilização de solução de brometo de 

hexadeciltrimetilamonio (CTAB)/NaCl e solventes orgânicos (fenol:clorofórmio) 

(SAMBROOK; FRITSCH; MANIATIS; 1989; WILSON 1990). O DNA extraído foi 

acondicionado a -20ºC até a realização das reações de amplificação. 

 

4.5.2 Extração de Ácidos Nucleicos das Colônias Bacterianas Isoladas de Aspirados de 

Linfonodos Caninos 

 Com o auxílio de alças bacteriológicas descartáveis e estéreis, uma amostra de cada 

colônia previamente selecionada foi colhida e ressuspendida em 300 µL de solução TE (10 mM 

de Tris-HCl, pH 8.0, e 1 mM de EDTA, pH 8.0). Em seguida, a extração de ácidos nucleicos 

das colônias bacterianas foi realizada por meio de fervura em termobloco aquecido a 99°C 

durante 30 minutos. As amostras foram mantidas congeladas a -20º C até a realização das 

reações de amplificação de ácidos nucléicos. 
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4.5.3 Extração de Ácidos Nucleicos das Amostras de Aspirado de Linfonodos 

 A extração de ácidos nucleicos das amostras de aspirado de linfonodos foi realizada 

conforme o protocolo descrito a seguir, baseado no método de extração de DNA de amostras 

de sangue canino descrito por Batinga et al. (2017): 

• Descongelar amostras de aspirados de linfonodos coletadas em 500 µL de solução de 

NaCl a 0,9% estéril; 

• Transferir 200 µL da amostra para um microtubo contendo 0,1 g de pérolas de zircônia de 

1 mm e 0,2 g de pérolas de sílica de 0,1 mm e adicionar 50 µL de tampão de pré-lise (20 

mM de Tris-HCl, 2 mM de EDTA, 1,2% de Triton X-100 e 20 mg/mL de lisozima); 

• Homogeneizar em TissueLyser (Qiagen, Hilden, Germany) a 50 Hz, durante 5 min; 

• Incubar a 37ºC durante 2 horas, homogeneizando em TissueLyser (Qiagen) a 50 Hz, 

durante 5 min, 2 vezes durante a incubação; 

• Centrifugar as amostras em spin; 

• Acrescentar 250 µL do tampão de lise (1% de SDS, 10 mM de Tris-HCl, pH 8,0, 25 mM 

de EDTA e 0,8 mg/mL de proteinase K); 

• Homogeneizar em TissueLyser (Qiagen), a 50 Hz, durante 5 min; 

• Incubar a 37ºC overnight, homogeneizando em TissueLyser (Qiagen), a 50 Hz, durante 5 

min, 5 vezes durante a incubação; 

• Centrifugar em spin; 

• Transferir 420 µL do lisado (exceto pérolas de sílica e zircônia) para novo microtubo. 

• Acrescentar 500 µL de fenol:clorofórmio (1:1); 

• Homogeneizar em vórtex; 

• Centrifugar a 13.000 x g durante 5 minutos, a 8ºC; 

• Transferir 400 µL do sobrenadante (fase aquosa) para novo microtubo; 

• Acrescentar 400 µL de clorofórmio; 

• Homogeneizar em vórtex; 

• Centrifugar a 13.000 x g durante 5 minutos, a 8ºC; 

• Transferir 300 µL do sobrenadante (fase aquosa) para novo microtubo; 

• Acrescentar 300 µL de propanol e 12,5 µL de NaCl a 5M; 

• Homogeneizar por inversão; 

• Incubar em freezer a -20ºC durante 30 minutos; 
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• Centrifugar a 13.000 x g durante 30 minutos, a 8ºC; 

• Descartar o sobrenadante;  

• Acrescentar 1 mL de etanol 70%; 

• Centrifugar a 13.000 x g durante 30 minutos, a 8ºC; 

• Descartar o sobrenadante; 

• Secar o sedimento de DNA em termobloco a 56ºC;  

• Acrescentar 30 µL de tampão TE (1 mM de Tris-HCl, pH 8,0 e 10 mM de EDTA); 

• Incubar a 56ºC durante 30 minutos. 

As amostras de DNA extraídas foram congeladas a -20ºC até a realização da reação de 

amplificação.   

  A cada processo de extração, foi incluído um controle negativo para cada duas amostras 

de aspirado de linfonodo canino, compreendendo 200 µL de água ultrapura, o qual foi 

submetido aos mesmos procedimentos de lise, purificação, precipitação e amplificação de 

DNA, com o objetivo de garantir a qualidade dos reagentes utilizados bem como a ausência de 

contaminação cruzada de amostras durante o procedimento. 

 

4.6 QUANTIFICAÇÃO DE DNA E PREPARO DAS DILUIÇÕES SERIADAS DE DNA DE 

BRUCELLA CANIS 

 

 A amostra de DNA obtida a partir da cepa de B. canis RM6/66, conforme descrito no 

item 4.5.1 foi submetida à leitura em espectrofotômetro DS-11 FX (DeNovix Inc., USA), 

obtendo-se os seguintes valores: concentração de DNA de 1,346 ng/µl, sendo a razão 260/280 

de 1,9 e o valor de absorbância a 260 nm de 0,26.  

 Em seguida, foram preparadas duas séries de diluições na base dez da amostra de DNA 

obtida de B. canis, previamente quantificada. Uma das séries foi diluída em tampão TE e a 

segunda série foi diluída em DNA obtido a partir de aspirado de linfonodo canino, com a 

finalidade de verificar a possível interferência do DNA canino na reação de amplificação.  

 Para este procedimento, foram utilizadas amostras de DNA de aspirados de linfonodos 

extraídas (conforme item 4.5.3) de quatro cães não infectados, procedentes de canil livre de 

brucelose. As quatro amostras de DNA canino obtidas foram quantificadas em 

espectrofotômetro DS-11 FX (DeNovix), sendo verificadas as seguintes concentrações de DNA 
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para cada uma delas: 17,39 ng/µl (razão 260/280 de 1,29 e absorbância a 260 nm de 0,34); 7,71 

ng/µl (razão 260/280 de 1,13 e absorbância a 260 nm de 0,78); 13,19 ng/µl (razão 260/280 de 

1,22 e absorbância a 260 nm de 0,26); 24,43 ng/µl (razão 260/280 de 1,29 e absorbância a 260 

nm de 0,48). Em seguida, foi preparado um pool contendo as quatro amostras de DNA obtido 

de aspirados de linfonodos caninos, o qual foi utilizado como diluente para preparo da segunda 

série de diluição do DNA de B. canis. 

 Assim, foram obtidas as seguintes concentrações de DNA de B. canis, em tampão TE e 

em DNA obtido de aspirado de linfonodo canino: 134,6 pg/µl, 13,4 pg/µl, 1,34 pg/µl, 134,6 

fg/µl, 13,46 fg/µl, 1,346 fg/µl, 0,1346 fg/µl (Figura 1). 

 As amostras foram mantidas a -20ºC até a realização das reações de amplificação de 

DNA para determinação da sensibilidade analítica da PCR para detecção de B. canis, tanto na 

presença quanto na ausência de DNA canino.  

Figura 1. Diluição da amostra de DNA de Brucella canis em solução TE ou em amostras de DNA canino a partir 

de cães negativos para Brucella sp.. 

 

4.7 REAÇÃO EM CADEIA PELA POLIMERASE (PCR) 

 

 A PCR foi realizada nas amostras de DNA da cepa de referência de B. canis, diluída em 

tampão TE e em DNA canino, para determinação da sensibilidade analítica da reação, nas 

amostras de DNA extraído das colônias bacterianas isoladas a partir das amostras de aspirados 

de linfonodos caninos para identificação bacteriana e nas amostras de DNA extraído 

diretamente de aspirados de linfonodos caninos. 

 Para detecção de Brucella sp, foram utilizados primers desenhados por Batinga (2017), 

direcionados à sequência de inserção 711 (IS711), que é considerada específica do gênero 

Brucella, os quais amplificam um fragmento de 262 pares de base (pb). A sequência dos 

primers pode ser visualizada no quadro 1.  
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Quadro 1. Sequência dos primers direcionados à sequência de inserção 711 (IS711) utilizados para detecção de 

Brucella spp. pela reação em cadeia pela polimerase. 

Primers Sequência 

IS517 F22 5’TGTCCGCAAGCTTCAAGCCTTC 3’ 

IS755 R24 5’CGGTCAATGTTTTCTCGCATCGCA 3’ 

  

Para as reações de amplificação, um volume de 5 µL de DNA foi misturado a 45 µL da 

solução de amplificação, obtendo-se as seguintes concentrações finais: tampão de reação 1x (50 

mM KCl, 20 mM Tris-HCl, pH 8,4), 200 µM de cada desoxirribonucleotídeo trifosfato (dATP, 

dCTP, dGTP, dTTP), 0,6 µM de cada primer, 1,5 mM de MgCl2, 1,5 U de Platinum Taq DNA 

Polymerase (Invitrogen, Carlsbad, EUA).  As amplificações foram realizadas em 

termociclador Veriti™ Thermal Cycler (Thermo Fisher Scientific, Applied Biosystems, 

Waltham, EUA), sendo empregadas as seguintes condições de amplificação: desnaturação 

inicial à 94º C durante 2 minutos, seguida por 40 ciclos de desnaturação a 94ºC durante 40 

segundos, annealing a 59º C durante 40 segundos e extensão a 72º C durante 40 segundos. Uma 

extensão final a 72º C durante 10 minutos foi realizada posteriormente (BATINGA, 2017). 

A cada procedimento de amplificação foram incluídos um controle negativo (5 µL de 

água ultrapura) e um controle positivo de amplificação (5 µL de DNA da cepa de referência 

RM6/66 de B. canis), para garantir a qualidade dos reagentes utilizados no procedimento de 

amplificação. 

 

4.8 VISUALIZAÇÃO DOS PRODUTOS AMPLIFICADOS 

  

 A visualização dos produtos amplificados na PCR foi realizada através de eletroforese 

em gel de agarose (2,0%), realizada em cuba horizontal com tampão de corrida TBE 1X (0,045 

M Tris-borato e 1 mM EDTA, pH 8,0), sendo o gel submetido a uma voltagem constante de 6-

7 V / cm. A visualização das bandas foi feita após coloração do gel em solução de brometo de 

etídeo a 0,5 μg/mL, durante 60 minutos e observação em transiluminador ultravioleta 

(SAMBROOK; FRITSCH; MANIATIS, 1989). Os produtos amplificados foram comparados 

ao padrão de peso molecular com fragmentos múltiplos de 100 pb. 
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4.9 ENSAIO IMUNOCROMATOGRÁFICO (EIC) 

 

 O teste rápido baseado em ensaio imunocromatográfico Rapid Canine Brucella Ab Test 

Kit (Bionote, Suwon-si, South Korea) foi empregado para detecção de IgG contra B. canis nos 

soros dos cães amostrados. O teste emprega LPS-rugoso de Brucella ovis como antígeno e foi 

realizado e interpretado de acordo com as recomendações do laboratório fabricante. 

 

4.10 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE E ESPECIFICIDADE DIAGNÓSTICA DOS TESTES 

REALIZADOS 

 

O padrão ouro foi definido considerando-se resultados obtidos pelo cultivo 

microbiológico ou pela PCR em amostras de sangue, em estudo previamente realizado 

(BATINGA, 2017), sendo utilizado para calcular a sensibilidade e a especificidade diagnósticas 

dos testes de cultivo microbiológico e PCR aplicada às amostras de aspirados de linfonodos e 

do EIC nas amostras de soro dos cães, conforme o modelo a seguir: 

 

 Infectados Não infectados Total 

Teste positivo a b (a+b) 

Teste negativo c d (c+d) 

Total (a+c) (b+d) N 

 

Sensibilidade= a/(a+c)       Especificidade = d/(b+d) 

Assim, o cálculo da sensibilidade diagnóstica foi realizado considerando-se como 

infectados os 37 cães que apresentaram resultados positivos na hemocultura e/ou PCR aplicada 

a amostras de sangue (grupo de cães infectados) e o cálculo da especificidade diagnóstica foi 

realizado utilizando-se 55 cães negativos pelo cultivo microbiológico e pela PCR em amostras 

de sangue (grupo de cães não infectados) (PETRIE; WATSON, 1999). 
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4.11 ANÁLISE DE CONCORDÂNCIA DAS PROVAS DE DIAGNÓSTICO  

 

As provas de diagnóstico realizadas neste trabalho, assim como a hemocultura e a PCR 

em amostras de sangue foram comparadas, duas a duas, empregando-se o indicador Kappa 

(COHEN, 1960), com auxílio do programa SPSS 9.0. 

 As comparações foram realizadas considerando-se os resultados obtidos em cada 

técnica separadamente, bem como os resultados obtidos em diversas combinações de técnicas. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 SENSIBILIDADE ANALÍTICA DA PCR UTILIZANDO OS PRIMERS IS711 EM 

AMOSTRAS DE ASPIRADO DE LINFONODO 

 

 A PCR empregando os primers direcionados à IS711 foi capaz de detectar igualmente 

até 134,6 fg/ µl de DNA de B. canis, diluído em tampão TE ou em amostras de DNA canino 

obtidas de aspirados de linfonodos. 

 

5.2 PROPORÇÃO DE RESULTADOS POSITIVOS PELOS MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO 

EMPREGADOS NESTE TRABALHO 

 

 Das 92 amostras de aspirados de linfonodos submetidas ao cultivo microbiológico, duas 

apresentaram contaminação secundária durante a incubação no caldo para enriquecimento, 

inviabilizando o isolamento de Brucella. Ambas as amostras foram positivas no cultivo 

microbiológico direto. Estas amostras foram classificadas como negativas para a realização das 

análises estatísticas neste trabalho. 

 Os isolados bacterianos caracterizados como Brucella apresentaram as seguintes 

caraterísticas: colônias bacterianas de 1 a 2 mm de diâmetro, convexas, coloração mel, 

translúcidas e claras, na forma de cocobastonetes pequenos e fracamente Gram negativos e 

resultado positivo na PCR utilizando primers direcionados à IS711. 

 As proporções de resultados positivos obtidos nos diferentes métodos de diagnóstico 

utilizados neste trabalho estão apresentadas na tabela 1. 

 

5.3 CONCORDÂNCIA ENTRE OS TESTES LABORATORIAIS UTILIZADOS 

  

 A concordância entres os testes laboratoriais e suas combinações, comparados dois a 

dois, determinada pelo coeficiente Kappa podem ser observadas na Tabela 2.



41 
 
Tabela 1. Proporção de resultados positivos obtidos pelos testes laboratoriais diretos utilizados em amostras de sangue, pela reação em cadeia pela polimerase (PCR), cultivo 

microbiológico direto e cultivo microbiológico com enriquecimento em caldo nas amostras de aspirado de linfonodo e pelo ensaio imunocromatográfico (EIC) em amostras de 

soros dos cães examinados e suas combinações, para o diagnóstico da brucelose canina. 

Testes 

diretos 

sanguea 

PCR 

linfonodo 

Cultivo  

direto 

linfonodo 

Cultivo em  

caldo 

linfonodo 

Cultivo  

geral 

linfonodob 

Cultivo e/ou 

PCR 

linfonodoc 

Testes 

diretosd 
EIC  

EIC e/ou 

testes diretos 

sanguee 

EIC e/ou testes 

diretos 

linfonodof 

Todos os 

testesg 

40,2% 

(37/92) 

 

29% 

(27/92) 

 

25% 

(23/92) 

20,6% 

(19/92) 

25% 

(23/92) 

31,5% 

(29/92) 

43,4% 

(40/92) 

43% 

(40/92) 

46,7% 

(43/92) 

47,8% 

(44/92) 

48,9% 

(45/92) 

a Foram considerados como positivos os cães que apresentaram resultado positivo em pelo menos um dos métodos diretos de diagnóstico aplicados às amostras de sangue 

(hemocultura ou PCR)  

b Foram considerados como positivos no cultivo geral os cães que apresentaram isolamento de B. canis em pelo menos um dos métodos de cultivo em aspirado de linfonodo 

c Foram considerados como positivos os cães que apresentaram resultado positivo em pelo menos um dos métodos diretos de diagnóstico aplicados às amostra de aspirados de 

linfonodos (cultivo microbiológico direto, cultivo microbiológico em caldo ou PCR)  

d Foram consideradas como positivos os cães que apresentaram resultado positivo em pelo menos um dos métodos diretos de diagnóstico aplicado às amostra de aspirados de 

linfonodos ou sangue (cultivo microbiológico ou PCR) 

e Foram considerados como positivos os cães que apresentaram resultado positivo em pelo menos um dos métodos diretos de diagnóstico aplicados às amostra de sangue 

(hemocultura e PCR) e/ou no EIC. 

f Foram considerados como positivos os cães que apresentaram resultado positivo em pelo menos um dos métodos diretos de diagnóstico aplicados às amostra de aspirados de 

linfonodos (cultivo microbiológico direto, cultivo microbiológico em caldo ou PCR) e/ou no EIC. 

g Foram considerados como positivos os cães que apresentaram resultado positivo em pelo menos um dos testes laboratoriais utilizados (testes de diagnóstico direto em sangue, 

testes de diagnóstico direto em aspirados de linfonodos ou EIC). 
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Tabela 2. Comparação dos resultados obtidos com o cultivo microbiológico direto, cultivo em caldo e reação em cadeia pela polimerase (PCR) em amostras de aspirados de 

linfonodos, hemocultura e/ou PCR em amostras de sangue e ensaio sorológico imunocromatográfico (EIC), analisados pelo coeficiente Kappa, separadamente e em 

combinações, para o diagnóstico da brucelose canina em 92 cães. 

Resultados Kappa   

Teste 1 Teste 2 

Positivo no 

teste 1  

e              

positivo no 

teste 2 

Negativo no 

teste 1  

e             

negativo no 

teste 2 

Positivo no 

teste 1  

e              

negativo no 

teste 2 

Negativo no 

teste 1  

e              

positivo no 

teste 2 

Valor Concordância 

Cultivo linfonodo caldo Cultivo linfonodo direto 19 69 0 4 0,99 Quase perfeita 

Cultivo linfonodo caldo PCR linfonodo 18 64 1 9 0,87 Substancial 

Cultivo linfonodo caldo PCR e/ou cultivo sangue 19 55 0 18 0,72 Moderado  

Cultivo linfonodo caldo EIC 18 51 1 22 0,62 Moderado 

Cultivo linfonodo direto PCR linfonodo 21 63 2 6 0,92 Substancial 

Cultivo linfonodo direto PCR e/ou cultivo sangue 23 55 0 14 0,81 Substancial 

Cultivo linfonodo caldo Hemocultura 18 58 1 15 0,75 Moderado 

Cultivo linfonodo direto Hemocultura 22 58 1 11 0,85 Substancial 

Cultivo linfonodo direto EIC 22 51 1 18 0,72 Moderado 

Cultivo linfonodo direto e/ou caldo PCR linfonodo 21 63 2 6 0,92 Substancial 

Cultivo e/ou PCR linfonodo PCR e/ou cultivo sangue 26 52 3 11 0,82 Substancial 

Cultivo e/ou PCR linfonodo EIC 25 48 4 15 0,73 Moderado 

EIC PCR e/ou cultivo sangue 34 49 6 4 0,92 Substancial 

EIC e/ou testes diretos linfonodo PCR e/ou cultivo sangue 37 48 7 0 0,95 Quase perfeita 
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5.4 SENSIBILIDADE E ESPECIFICIDADE DIAGNÓSTICA DOS TESTES REALIZADOS 

 

 Para determinar a sensibilidade e especificidade diagnóstica dos testes de PCR, cultivo 

microbiológico direto e cultivo microbiológico com enriquecimento em caldo nas amostras de 

aspirado de linfonodos, a comparação com o padrão ouro foi realizada considerando-se cinco 

situações distintas: 

• Situação 1: foram considerados como positivos apenas cães com reação positiva na PCR 

em aspirados de linfonodos. 

• Situação 2: foram considerados como positivos apenas cães com isolamento de Brucella 

no cultivo microbiológico utilizando o protocolo de cultivo direto em ágar. 

• Situação 3: foram considerados como positivos apenas cães com isolamento de Brucella 

no cultivo microbiológico utilizando o protocolo de enriquecimento em caldo. 

• Situação 4: foram considerados como positivos cães com isolamento de Brucella em 

amostras de aspirados de linfonodos utilizando qualquer um dos protocolos de cultivo 

microbiológico empregados. 

• Situação 5: foram considerados como positivos cães reagentes em pelo menos um dos 

testes diretos (cultivo microbiológico e PCR) aplicados às amostras de aspirados de 

linfonodos. 

 Nas tabelas de 3 a 7 são apresentados os valores de sensibilidade e especificidade 

diagnóstica dos testes de cultivo microbiológico e PCR aplicados às amostras de aspirados de 

linfonodos, nas cinco situações distintas consideradas.  

Tabela 3. Sensibilidade e especificidade diagnóstica da PCR aplicada em amostras de aspirados de linfonodos 

caninos para diagnóstico de infecção por Brucella canis (situação 1). 

 Cães Infectados a Cães não infectados b Total 

Positivo na PCR em 

aspirados de linfonodos 

24 3 27 

Negativo na PCR em 

aspirados de linfonodos 

13 52 65 

Total 37 55 92 
a Cães infectados: cães com detecção de B. canis em amostras de sangue nos testes de hemocultura e/ou PCR  

b Cães não infectados: cães com resultados negativos na hemocultura e na PCR aplicada em amostras de sangue 

para detecção de B. canis. 

Sensibilidade diagnóstica PCR em aspirados de linfonodos: 65% 

Especificidade diagnóstica PCR em aspirados de linfonodos: 95% 
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Tabela 4. Sensibilidade e especificidade diagnóstica do cultivo microbiológico para isolamento de Brucella 

canis em amostras de aspirados de linfonodos caninos, utilizando-se protocolo de cultivo direto em ágar 

(situação 2). 

 Cães Infectados a Cães não infectados b Total 

Positivo no cultivo direto de 

aspirados de linfonodos 

23 0 23 

Negativo no cultivo direto 

de aspirados de linfonodos 

14 55 69 

Total 37 55 92 
a Cães infectados: cães com detecção de B. canis em amostras de sangue nos testes de hemocultura e/ou PCR. 

b Cães não infectados: cães com resultados negativos na hemocultura e na PCR aplicada em amostras de sangue 

para detecção de B. canis. 

Sensibilidade diagnóstica do cultivo direto de aspirados de linfonodos: 62% 

Especificidade diagnóstica do cultivo direto de aspirados de linfonodos: 100% 

 

Tabela 5. Sensibilidade e especificidade diagnóstica do cultivo microbiológico para isolamento de Brucella canis em 

amostras de aspirados de linfonodos caninos, utilizando-se protocolo de enriquecimento em caldo (situação 3). 

 Cães Infectados a Cães não infectados b Total 

Positivo no cultivo em caldo 

de aspirados de linfonodos 

19 0 19 

Negativo no cultivo em 

caldo de aspirados de 

linfonodos 

18 55 73 

Total 37 55 92 
a Cães infectados: cães com detecção de B. canis em amostras de sangue nos testes de hemocultura e/ou PCR. 

b Cães não infectados: cães com resultados negativos na hemocultura e na PCR aplicada em amostras de sangue 

para detecção de B. canis. 

Sensibilidade diagnóstica do cultivo em caldo de aspirados de linfonodos: 51% 

Especificidade diagnóstica do cultivo em caldo de aspirados de linfonodos: 100% 

 

Tabela 6. Sensibilidade e especificidade diagnóstica do cultivo microbiológico geral para isolamento de 

Brucella canis em amostras de aspirados de linfonodos caninos (situação 4). 

 Cães Infectados a Cães não infectados b Total 

Positivo no cultivo geral em 

aspirados de linfonodos c 

23 0 23 

Negativo no cultivo geral 

em aspirados de linfonodos d 

14 55 69 

Total 37 55 92 
a Cães infectados: cães com detecção de B. canis em amostras de sangue nos testes de hemocultura e/ou PCR. 

b Cães não infectados: cães com resultados negativos na hemocultura e na PCR aplicada em amostras de sangue 

para detecção de B. canis. 

c Foram considerados como positivos no cultivo microbiológico geral em amostras de aspirados de linfonodos, os 

cães nos quais houve isolamento de B. canis pelo protocolo de cultivo direto e/ou pelo enriquecimento em caldo. 
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d Foram considerados como negativos no cultivo microbiológico geral em amostras de aspirados de linfonodos, os 

cães com resultado negativo no cultivo microbiológico pelo protocolo de cultivo direto e pelo enriquecimento em 

caldo. 

Sensibilidade diagnóstica do cultivo geral de aspirados de linfonodos: 62% 

Especificidade diagnóstica do cultivo geral de aspirados de linfonodos: 100% 

 

Tabela 7. Sensibilidade e especificidade diagnóstica do diagnóstico direto aplicado à detecção de Brucella canis 

em amostras de aspirados de linfonodos caninos (situação 5). 

 Cães Infectados a Cães não infectados b Total 

Positivo no teste direto de 

diagnóstico em aspirado de 

linfonodo c 

26 3 29 

Negativo no teste direto de 

diagnóstico em aspirado de 

linfonodo d 

11 52 63 

Total 37 55 92 
a Cães infectados: cães com detecção de B. canis em amostras de sangue nos testes de hemocultura e/ou PCR. 

b Cães não infectados: cães com resultados negativos na hemocultura e na PCR aplicada em amostras de sangue 

para detecção de B. canis. 

c Foram considerados como positivos no teste direto de diagnóstico os cães que apresentaram resultado positivo 

em amostras de aspirados de linfonodos em pelo menos um dos métodos direto de diagnóstico usados: cultivo 

microbiológico direto, cultivo microbiológico pelo enriquecimento em caldo ou PCR. 

d Foram considerados como negativos no teste direto de diagnóstico os cães com resultado negativo nos três 

métodos diretos de diagnóstico usados: cultivo microbiológico direto, cultivo microbiológico com enriquecimento 

em caldo e PCR. 

Sensibilidade diagnóstica do teste direto aplicado às amostras de aspirados de linfonodos: 70% 

Especificidade diagnóstica do teste direto aplicado às amostras de aspirados de linfonodos: 95% 

 

 Dos 29 cães que apresentaram resultado positivo em pelo menos um dos testes diretos 

utilizados para detecção de B. canis em amostras de aspirados de linfonodos, 25 apresentaram 

pelo menos um sinal clínico sugestivo de brucelose e destes, 18 tiveram manifestações 

reprodutivas. Dentre os 18 cães nos quais foram evidenciados transtornos reprodutivos, a 

ocorrência de abortamentos/nascimento de filhotes mortos e a presença de secreção vaginal fora 

do período do estro foram as manifestações mais comumente observadas (11 fêmeas abortaram 

e 11 fêmeas apresentaram secreção vaginal), seguido de falhas de concepção (observadas em 

três fêmeas). 

 Sete cães apresentaram aumento do volume de linfonodos e resultados positivos nos 

testes laboratoriais diretos utilizados para detecção de Brucella em aspirados de linfonodos, 

enquanto que nove cães foram positivos no teste direto apesar de não terem sido verificados 
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linfonodos aumentados durante o exame clínico. Dentre os 63 cães com resultados negativos 

nos testes diretos, 17 apresentaram pelo menos um linfonodo aumentado ao exame clínico.  

 Três cães pertencentes ao grupo de cães não infectados apresentaram resultados 

positivos na PCR em aspirado de linfonodo. Estes indivíduos pertenciam a canis nos quais o 

teste padrão ouro diagnosticou pelo menos um animal infectado por B. canis. Além disso, há 

relato de abortamento em um destes animais. 

 A tabela 8 compreende os valores de sensibilidade e especificidade diagnóstica do EIC 

em relação ao padrão ouro. 

 

Tabela 8. Sensibilidade e especificidade diagnóstica do ensaio imunocromatográfico (EIC) utilizado para o 

diagnóstico sorológico da infecção por Brucella canis em 92 cães. 

 Cães Infectados a Cães não infectados b Total 

Positivo no EIC 34 6 40 

Negativo no EIC 3 49 52 

Total 37 55 92 
a Cães infectados: cães com detecção de B. canis em amostras de sangue nos testes de hemocultura e/ou PCR. 

b Cães não infectados: cães com resultados negativos na hemocultura e na PCR aplicada em amostras de sangue 

para detecção de B. canis. 

Sensibilidade diagnóstica do EIC: 92% 

Especificidade diagnóstica do EIC: 89% 

 

Dos 40 animais com resultados positivos no EIC, 37 apresentaram pelo menos uma 

manifestação clínica sugestiva de brucelose, sendo que afecções reprodutivas foram verificadas 

em 21 destes cães. A manifestação reprodutiva mais comumente observada foi o 

abortamento/falha de concepção (verificado em 16 fêmeas), seguido pela presença de secreção 

vaginal fora do período do estro (em 12 fêmeas) e por falhas na concepção (relatado em seis 

fêmeas). Dos 52 cães com sorologia negativa, 12 apresentaram sinais clínicos compatíveis com 

brucelose, sendo que em sete destes, manifestações reprodutivas foram relatadas.   

O EIC classificou seis cães como positivos dentre os cães considerados não infectados 

de acordo com o padrão ouro utilizado. Todos estes cães são pertencentes a canis nos quais o 

padrão ouro detectou pelo menos um animal infectado por B. canis (canil foco de brucelose). 

Além disso, cinco destes animais apresentaram sinais clínicos sugestivos de brucelose. O 

animal que não apresentou sinal clínico também apresentou resultado positivo na PCR de 

aspirado de linfonodo. 
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Dos três animais infectados, mas com resultados negativos nas amostras de soro pelo 

EIC, um foi proveniente de um canil foco de brucelose e apresentou sinal clínico compatível 

com brucelose (falha na concepção e aumento de linfonodos), além de resultados positivos na 

hemocultura e na PCR aplicada a amostras de sangue. Os demais também apresentaram 

resultado positivo na PCR em amostras de sangue. Estes cães são pertencentes a um canil no 

qual transtornos reprodutivos foram relatados em alguns animais. Neste canil não houve 

isolamento de B. canis de nenhum animal, mas a infecção foi evidenciada pelos resultados 

obtidos na PCR em sangue em dois cães deste plantel. Um destes cães também foi positivo na 

PCR aplicada em amostras de aspirados de linfonodos. 

Os valores de sensibilidade e especificidade diagnóstica considerando-se conjuntamente 

os resultados obtidos no EIC e no teste direto para detecção de B. canis em amostras de 

aspirados de linfonodos podem ser verificados na Tabela 9. Neste caso, foram considerados 

como positivos os cães reagentes em pelo menos um dos testes laboratoriais utilizados para o 

diagnóstico da infecção por B. canis (EIC, cultivo microbiológico ou PCR aplicados em 

amostras de aspirados de linfonodos). 

 

Tabela 9. Sensibilidade e especificidade diagnóstica considerando-se conjuntamente os resultados obtidos no 

EIC e no teste direto para detecção de Brucella canis em amostras de aspirados de linfonodos. 

 Cães Infectados a Cães não infectados b Total 

Positivo no teste direto e/ou 

no teste sorológico c 

36 8 44 

Negativo no teste direto e no 

teste sorológico d 

1 47 48 

Total 37 55 92 
a Cães infectados: cães com detecção de B. canis em amostras de sangue nos testes de hemocultura e/ou PCR. 

b Cães não infectados: cães com resultados negativos na hemocultura e na PCR aplicada em amostras de sangue 

para detecção de B. canis. 

c Foram considerados como positivos os cães que apresentaram resultado positivo em pelo menos um dos testes 

laboratoriais utilizados: cultivo microbiológico direto de aspirados de linfonodos, cultivo microbiológico com 

enriquecimento em caldo em aspirados de linfonodos, PCR de aspirados de linfonodos, ou EIC em amostras de 

soro. 

d Foram considerados como negativos teste direto de diagnóstico os cães com resultado negativo em todos os testes 

laboratoriais utilizados: cultivo microbiológico direto de aspirados de linfonodos, cultivo microbiológico com 

enriquecimento em caldo em aspirados de linfonodos, PCR de aspirados de linfonodos e EIC em amostras de soro. 

Sensibilidade diagnóstica do teste direto e/ou teste sorológico: 97% 

Especificidade diagnóstica do teste direto e teste sorológico: 86% 

O animal infectado que apresentou resultado negativo no EIC e nos testes laboratoriais 

diretos utilizados para a detecção de Brucella é pertencente a um canil no qual transtornos 
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reprodutivos foram relatados em alguns animais, mas não houve isolamento de B. canis de 

nenhum animal do plantel. A infecção foi evidenciada neste cão pelo resultado positivo na PCR 

em sangue e este cão não apresentou sinais clínicos sugestivos da infecção. 

Dos oito cães não infectados, diagnosticados como positivos pelo EIC ou pelos testes 

diretos aplicados às amostras de aspirados de linfonodos, todos são pertencentes a canis 

considerados focos de brucelose, nos quais a infecção foi evidenciada em pelo menos um 

animal destas criações, por meio de cultivo microbiológico ou da PCR em amostras de sangue. 

Destes, seis apresentaram sinais clínicos compatíveis com brucelose. 

As estimativas pontuais e intervalares da sensibilidade e especificidade estão 

apresentadas no gráfico 1. 

 

Gráfico 1. Estimativas pontuais e intervalares da sensibilidade e especificidade diagnóstica dos testes realizados 

neste trabalho. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 O isolamento de B. canis em amostras de sangue canino vem sendo realizado com 

sucesso empregando-se protocolos baseados no enriquecimento prévio das amostras em meio 

líquido não seletivo, com incubação prolongada e subcultivos frequentes em ágar (KEID et al., 

2007c). A maior eficiência deste tipo de protocolo quando comparado aos protocolos baseados 

no cultivo direto em ágar para o isolamento de Brucella em amostras de sangue deve-se à 

natureza intracelular do patógeno, que se encontra no interior de monócitos circulantes durante 

a fase de bacteremia, e ao crescimento lento destas bactérias em meios de cultura axênicos 

(ALTON et al., 1976), de maneira que o sucesso no isolamento bacteriano a partir destas 

amostras depende de protocolos de incubação prolongada  até que ocorra lise de leucócitos 

infectados e consequente liberação bacteriana no meio extracelular (GAVIRIA-RUIZ; 

CARDONA-CASTRO, 1995). Além disso, a utilização de meios de cultura líquidos possibilita 

a inoculação de maiores volumes de amostra de sangue para o cultivo, aumentando-se assim as 

chances de isolamento.  

 Nos tecidos linfoides, como nos linfonodos, espera-se que a bactéria esteja presente no 

interior de macrófagos e à semelhança das amostras de sangue, infere-se que a incubação 

prolongada em meio líquido possa aumentar as taxas de isolamento. Assim, dois protocolos 

diferentes de cultivo foram avaliados no presente trabalho para as amostras linfoides, contudo, 

não foram verificadas diferenças de desempenho entre eles. A concordância entre os dois 

métodos de cultivo em amostras de linfonodos, calculada pelo coeficiente Kappa considerando-

se os 92 cães examinados, foi de 0,99%, sendo considerada quase perfeita. Nenhum animal 

apresentou resultado positivo no cultivo em caldo e negativo no cultivo direto, enquanto que 

quatro cães foram positivos no cultivo direto e negativos no cultivo em caldo.  

 Das quatro amostras de aspirados de linfonodos que foram positivas no cultivo direto e 

negativas no cultivo em caldo, duas apresentaram contaminação bacteriana secundária, o que 

pode ser esperado, uma vez que foi utilizado meio de cultivo líquido não seletivo, que pode 

favorecer o crescimento de contaminantes secundários. Cabe ressaltar que, conceitualmente, 

estes resultados poderiam ser definidos como inconclusivos, uma vez que a presença de 

contaminantes pode sobrepor ao crescimento de Brucella, não necessariamente indicando a 

ausência desta nas amostras. Contudo, a maior propensão à contaminação bacteriana pode ser 

considerada uma característica inerente ao protocolo de isolamento baseado no enriquecimento 
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prévio em caldo, que prejudicou o isolamento do Brucella. Assim, para efeito das análises de 

comparação do desempenho entre os testes, realizadas neste trabalho, as amostras que 

apresentaram contaminação secundária foram classificadas como negativas, e não como 

inconclusivas.  

 A principal desvantagem dos métodos de cultivo baseados no enriquecimento prévio 

das amostras é a maior possibilidade de contaminação bacteriana secundária, devido ao 

crescimento lento das brucelas em meios de cultura e do uso de meios não seletivos. Nos 

protocolos de cultivo direto em meio sólido (ágar), geralmente é possível a individualização 

das colônias de Brucella isoladas, mesmo na presença de contaminantes. Assim, o 

enriquecimento prévio tende a ser mais eficiente para o isolamento de amostras biológicas que 

possam ser obtidas de maneira asséptica e sem a presença de componentes da microbiota do 

hospedeiro (ALTON et al., 1976). 

 A utilização de caldos seletivos para o enriquecimento prévio das amostras visando ao 

isolamento de Brucella seria uma opção para reduzir as chances de contaminação secundária. 

Há diversos meios seletivos disponíveis contendo diferentes composições de antimicrobianos 

(BROWN et al., 1971; MARÍN et al., 1996; HER et al., 2010; DE MIGUEL et al., 2011; 

VICENTE et al., 2014; OIE, 2015), contudo, os meios altamente seletivos como o meio de 

Farrell (FARRELL, 1974), são sabidamente inibitórios para algumas espécies e estirpes de 

Brucella, incluindo as espécies rugosas como B. canis e B. ovis (MARÍN et al., 1996). Outras 

formulações de meios, consideradas menos seletivas, estão disponíveis e poderiam ser usadas 

para o isolamento de B. canis (THAYER; MARTIN, 1966; BROWN et al., 1971), porém, estas 

são menos eficientes em inibir contaminações secundárias, o que poderia comprometer o 

isolamento de B. canis, especialmente quando da utilização de meios líquidos.  

 Ademais, há pouca informação disponível sobre a suscetibilidade antimicrobiana de 

estirpes brasileiras de B. canis (MAGALHÃES NETO et al., 2014), bem como de estudos 

visando à avaliação do desempenho de meios seletivos para o isolamento de B. canis (DE 

MIGUEL et al., 2011). Optou-se, portanto, por utilizar meios não seletivos com o intuito de 

garantir o isolamento de estirpes potencialmente suscetíveis às formulações antimicrobianas 

empregadas nos meios seletivos atualmente disponíveis para o isolamento de Brucella. O 

procedimento de coleta das amostras de aspirados de linfonodos foi precedido de tricotomia 

seguida de assepsia com álcool 70% e limpeza do local da punção utilizando-se gazes estéreis, 

o que possibilitou a realização do cultivo com mínimas taxas de contaminação secundária 
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(apenas duas das 92 amostras semeadas no meio de enriquecimento apresentaram o crescimento 

de contaminantes de maneira a prejudicar o isolamento de Brucella). 

 Um maior sucesso no isolamento de Brucella foi verificado na hemocultura em 

comparação ao cultivo de amostras de linfonodos, sendo que a concordância entre a 

hemocultura e o método direto de cultivo de aspirados de linfonodos foi substancial (valor de 

Kappa de 0,85), enquanto que uma menor concordância (moderada) foi verificada entre a 

hemocultura e o cultivo em caldo de aspirados de linfonodos (valor de Kappa de 0,75), 

considerando-se os 92 cães amostrados. 

Ao avaliar a sensibilidade diagnóstica dos dois métodos de cultivo de aspirados de 

linfonodos, considerando-se o grupo de cães infectados, verificou-se valores de sensibilidade 

de 62% para o método de cultivo direto e 51% para o método de cultivo em caldo. 

 Uma das possíveis explicações para o melhor desempenho do cultivo em caldo para 

isolamento de Brucella em sangue em relação às amostras de aspirados de linfonodos é o maior 

volume de amostra utilizado para o cultivo de sangue. Apesar de o cultivo em caldo possibilitar 

a inoculação de maiores volumes de amostra, o procedimento de colheita utilizado para a 

obtenção de amostras linfoides (punção aspirativa) não permitiu a obtenção de grandes volumes 

de amostra. A reduzida quantidade de conteúdo celular obtida foi ressuspendida em 500 µL de 

solução salina estéril e volumes iguais (100 µL) foram utilizados nos dois protocolos de cultivo. 

 A especificidade diagnóstica dos dois métodos de cultivo microbiológico utilizados foi 

de 100%, considerando-se os 55 cães não infectados. A alta especificidade dos protocolos de 

cultivo microbiológico é um resultado esperado, uma vez que o isolamento bacteriano é 

acompanhado de métodos de identificação baseados em diversas características (morfológicos, 

tintoriais e moleculares), possibilitando uma identificação inequívoca dos isolados. 

 A concordância entre a PCR empregada em aspirados de linfonodos e os métodos de 

cultivo direto e em caldo (considerados separadamente e em conjunto), calculada pelo 

coeficiente Kappa considerando-se os 92 cães examinados, foi considerada substancial (Tabela 

2). Seis cães foram negativos nos dois métodos de cultivo, porém positivos na PCR em 

aspirados de linfonodos, enquanto que dois cães foram positivos em pelo menos um dos 

métodos de cultivo, porém negativos na PCR. 
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Ao comparar os valores de sensibilidade diagnóstica do cultivo microbiológico geral e 

da PCR aplicados em amostras de aspirados de linfonodos, verificou-se que a sensibilidade 

diagnóstica do teste molecular (65%) foi pouco superior à sensibilidade do cultivo 

microbiológico geral (62%).  

 A superioridade do método de PCR em relação ao cultivo microbiológico para a 

detecção de Brucella em cães já foi evidenciada em outros estudos, que empregaram amostras 

de sangue (KEID et al., 2007c; BATINGA et al., 2017), swab vaginal (KEID et al., 2007a), 

sêmen (KEID et al., 2007b) e urina (SALGADO, 2006). A detecção de um maior número de 

positivos nos testes moleculares em relação ao diagnóstico microbiológico é um resultado 

esperado em razão da capacidade do teste molecular de detectar reduzidas quantidades de DNA 

de Brucella nas amostras, independentemente da viabilidade da bactéria e da presença de 

contaminantes secundários (BRICKER, 2002; YANG; ROTHMAN, 2004). 

 O protocolo de PCR empregado para a detecção direta de Brucella foi baseado no uso 

de primers direcionados à IS711 (BATINGA, 2017), elemento repetitivo presente em número 

variável de cópias dispersas no genoma, conforme a espécie de Brucella. Na estirpe de 

referência de B. canis (RM6/66) foram identificadas seis cópias de IS711, o que certamente 

contribui para aumentar a sensibilidade do teste de PCR (HALLING et al., 1993; OUAHRANI 

et al., 1993; OCAMPO-SOSA; GARCÍA-LOBO, 2008; BOUNAADJA et al., 2009; 

MANCILLA et al., 2011).  

 Apesar da elevada sensibilidade diagnóstica do teste molecular em relação ao cultivo 

microbiológico, duas amostras apresentaram resultado positivo no cultivo microbiológico (uma 

amostra foi positiva apenas no método direto e uma foi positiva nos dois métodos de cultivo) 

mas resultado negativo na PCR. Resultados desta natureza podem ser indicativos da presença 

de inibidores nas amostras capazes de interferir na reação da amplificação de ácidos nucléicos. 

Diversos componentes já foram identificados como potenciais inibidores da PCR, os quais 

podem compreender substâncias naturalmente presentes nas amostras ou compostos gerados 

nos procedimentos de extração e purificação de ácidos nucléicos (AKANE et al., 1994; 

COGSWELL et al., 1996; AL-SOUD; RADSTROM, 2001; AMIN et al., 2001). 

 Contudo, no presente trabalho, a alta sensibilidade analítica observada (134,6 fg/µl) no 

teste molecular atesta a eficiência do protocolo de purificação em gerar DNA de elevada 

qualidade. Os valores similares de sensibilidade analítica observados na presença e na ausência 
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de DNA canino indicam ausência de interferência do DNA do hospedeiro no processo de 

amplificação (BATINGA et al., 2017). 

 No procedimento de colheita de amostras de aspirados de linfonodos por punção 

aspirativa, pequenas quantidades de material celular foram obtidas, e em seguida 

ressuspendidas em solução salina. Por se tratar de material particulado, este pode não estar 

presente de maneira homogênea na suspensão formada, não estando disponível em quantidade 

suficiente para todos os procedimentos diagnósticos usados.  

 Já a especificidade do teste de PCR realizado em amostras de aspirados de linfonodos 

foi de 95%. Dos 55 cães considerados não infectados, três foram positivos na PCR em aspirado 

de linfonodo. Reações inespecíficas em testes moleculares baseados na amplificação enzimática 

de ácidos nucléicos podem ocorrer quando da utilização de primers capazes de hibridizar 

totalmente ou parcialmente em sequências de outros organismos presentes nas amostras, 

especialmente no caso de organismos geneticamente relacionados ao organismo alvo. As 

sequências de inserção IS711, porém, são elementos genéticos exclusivos do gênero Brucella, 

sendo considerados marcadores gênero-específicos (HALLING et al., 1993; BOUNAADJA et 

al., 2009) 

 O primers utilizados no presente trabalho foram previamente avaliados quanto à sua 

especificidade analítica, utilizando-se um painel de isolados bacterianos, representando 

bactérias comumente diagnosticadas em cães, bem como bactérias geneticamente relacionadas 

ao gênero Brucella, como as espécies Ochrobactrum anthropi e Ochrobactrum intermedium, 

tendo sido comprovada a elevada especificidade analítica dos primers (BATINGA, 2017). 

Neste mesmo estudo, a especificidade diagnóstica dos primers foi considerada elevada quando 

de sua utilização para o diagnóstico da brucelose canina utilizando um painel de amostras de 

sangue provenientes de cães não infectados. 

 Dois, dos três cães pertencentes ao grupo de animais não infectados que apresentaram 

resultados positivos na PCR em aspirados de linfonodos eram provenientes de um canil 

considerado foco de brucelose [houve isolamento de B. canis em amostras de sangue de 54,5% 

(18/33) da população canina presente neste canil]. Um destes cães apresentou resultado 

negativo nas amostras de soro pelo EIC, mas apresentou aumento do volume de linfonodos e 

falha de concepção, enquanto que o segundo animal foi positivo no EIC, apesar de 

assintomático. Devido às características de manejo observadas nesta criação, na qual os animais 
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eram mantidos em baias coletivas e em ambiente com pouca ventilação, os resultados sugerem 

que os resultados falsos positivos identificados sejam, na verdade indicativos de infecção por 

B. canis. 

 O terceiro cão que apresentou resultado positivo na PCR em aspirado de linfonodo 

apresentou resultado negativo pelo EIC e sinais clínicos da infecção não foram verificados, 

porém, foi proveniente de um canil no qual transtornos reprodutivos foram relatados em outros 

animais (os quais não estavam presentes no momento da coleta, portanto, não foram 

amostrados), mas não houve isolamento de B. canis de nenhum dos 19 animais testados. Destes 

19 cães, dois foram positivos na PCR em sangue, indicando que o canil seja foco de infecção e 

sugerindo que o animal com resultado positivo na PCR em aspirado de linfonodos possa 

também ser considerado um animal infectado. 

 Cães não bacterêmicos, porém positivos na PCR em amostras de aspirados de 

linfonodos podem apresentar-se numa fase mais adiantada da infecção, com declínio da 

bacteremia, mas persistência bacteriana em tecidos linfoides, no interior de macrófagos 

(BYNDLOSS; TSOLIS, 2016). Outra possível explicação seria a ocorrência da bacteremia 

intermitente nestes cães, fenômeno já descrito na infecção por B. canis em cães (GREENE; 

CARMICHAEL, 2006). 

 A associação do cultivo microbiológico ao teste molecular para a detecção de Brucella 

nas amostras de aspirados de linfonodos possibilitou um aumento da sensibilidade diagnóstica 

de 62% para 70%, em relação ao grupo de cães infectados. Já a concordância entre os testes 

diretos de diagnóstico (cultivo e PCR analisados conjuntamente) aplicados às amostras de 

aspirados de linfonodos e às amostras de sangue, considerando-se os 92 cães examinados, foi 

considerada substancial, com um valor de Kappa de 0,82. Das 29 amostras de aspirados de 

linfonodos positivas nos testes laboratoriais diretos utilizados para a detecção de Brucella, 26 

foram provenientes de cães em bacteremia.  

 Cabe ressaltar que em um dos canis avaliados, a confirmação da infecção foi possível 

apenas com a utilização do teste molecular. A informação foi confirmada em quatro dos 19 

avaliados, sendo um positivo tanto na PCR em sangue quanto na PCR em linfonodo, um 

positivo apenas na PCR em sangue e um positivo apenas na PCR em aspirado de linfonodo. 

Ressalta-se, que episódios de abortamento foram relatados neste canil, porém, nem todos os 
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cães do plantel foram amostrados. Nenhum dos 19 cães amostrados apresentou transtornos 

reprodutivos associados à brucelose ou apresentou resultados positivos no teste sorológico.  

Apenas três animais foram positivos nas amostras de aspirados de linfonodos e 

negativos nas amostras de sangue, o que pode ser consequência da distribuição não homogênea 

da bactéria nos tecidos linfoides após cessada a bacteremia, dificultando a detecção de animais 

infectados (além das características inerentes aos protocolos de cultivo utilizados, as quais já 

foram discutidas anteriormente). De cada animal, foi colhida amostra de apenas um dos 

linfonodos poplíteos, reduzindo as chances de detecção no caso de distribuição não homogênea 

da bactéria. 

 O valor de sensibilidade diagnóstica do EIC (92%) aplicado ao sorodiagnóstico da 

infecção por B. canis foi superior aos valores obtidos quando da utilização dos testes de cultivo 

e PCR conjuntamente para o diagnóstico direto da infecção em amostras de aspirados de 

linfonodos (70%). As diferenças observadas são explicáveis pelos diferentes princípios dos 

métodos de diagnóstico (detecção direta bacteriana e detecção de anticorpos séricos). Já a 

concordância entre o EIC e os testes de diagnóstico direto da infecção em amostras de aspirados 

de linfonodos foi considerada moderada (valor de Kappa de 0,73). Quinze cães foram positivos 

apenas no EIC e quatro cãs foram positivos apenas nos testes diretos em linfonodos.   

 Já a concordância entre o EIC e os testes de diagnóstico direto da infecção em amostras 

de sangue foi considerado substancial (valor de Kappa de 0,92). Dos 92 cães analisados, apenas 

seis foram positivos apenas no EIC e três foram positivos apenas nos testes diretos utilizados 

para a detecção de Brucella em sangue. 

 A elevada concordância observada entre o teste sorológico e o diagnóstico laboratorial 

direto em sangue pode sugerir que este teste sorológico priorize a detecção de cães durante a 

fase de bacteremia. Estudos prévios já indicaram uma maior sensibilidade dos testes sorológicos 

baseados em antígenos de parede celular para o diagnóstico da brucelose canina em cães durante 

o período de bacteremia (ZOHA; CARMICHAEL, 1982; KEID et al., 2009; WANKE et al., 

2012; KEID et al., 2015). Este resultado é compreensível, uma vez que em infecções por 

bactérias intracelulares facultativas, como as pertencentes ao gênero Brucella, a natureza 

intracelular do patógeno oferece reduzido estímulo antigênico para desenvolvimento da 

resposta imune humoral, a qual é induzida geralmente durante manifestação da bacteremia, 
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quando há maior disseminação do patógeno no organismo do hospedeiro (DORNELES et al., 

2015). 

 Keid et al. (2009), ao avaliar o desempenho de testes sorológicos para o diagnóstico da 

brucelose em cães infectados na presença e na ausência de bacteremia, verificaram menores 

valores de sensibilidade destes testes na ausência de bacteremia. Neste estudo, a proporção de 

cães infectados não bacterêmicos que apresentaram resultados sorológicos negativos foi de 59% 

(13/22) para o teste de SAR, 100% (22/22) para o teste de SAR-2ME e 54,5% (12/22) para o 

teste de IDGA. Estes cães foram diagnosticados como infectados por apresentarem resultados 

positivos no cultivo e/ou PCR empregados em amostras genitais (sêmen e swab vaginal). 

 Dos 37 cães pertencentes ao grupo de cães infectados, três foram negativos no EIC, o 

que pode ser um indicativo de que estes animais se apresentavam na fase inicial da infecção, 

com presença de bacteremia, mas ausência de soroconversão. Nas infecções caninas por B. 

canis, a bacteremia tem início entre 1 e 4 semanas pós-infecção (CARMICHAEL; KENNEY, 

1970; LARSSON et al., 1984; KIM et al., 2007), porém, os títulos de anticorpos tornam-se 

detectáveis nos testes sorológicos, em média, após 3 a 12 semanas pós-infecção, dependendo 

do tipo de antígeno e da plataforma diagnóstica utilizada (ZOHA; CARMICHAEL, 1982; 

LARSSON et al., 1984; KIM et al., 2007). 

 Já a especificidade diagnóstica do EIC foi de 89%, valor inferior ao relatado para este 

mesmo teste no estudo conduzido por KEID et al. (2015) e também ao valor observado no 

estudo de WANKE et al., (2012) ao avaliar um teste similar. Em ambos os estudos, o valor de 

especificidade diagnóstica foi de 100%. 

 A ocorrência de cães com resultados positivos no sorodiagnóstico, mas negativos nos 

métodos diretos de diagnóstico poderia ser explicada pela ocorrência de resultados falso-

positivos nos testes sorológicos, decorrentes de reações entre os antígenos utilizados e 

anticorpos não específicos presentes no soro de cães não infectados por B. canis. Já foram 

relatadas, na literatura científica, reações inespecíficas devido ao compartilhamento de 

antígenos de parece celular entre B. ovis e Streptococcus faecalis, Staphylococcus epidermidis 

e Pseudomonas aeruginosa, levando a resultados falso-positivos no teste de IDGA 

(CARMICHAEL; JOUBERT, 1987), bem como com Bordetella bronshiseptica, acarretando 

resultados falsos positivos no teste de aglutinação (GEORGE; CARMICHAEL, 1974). Reações 

inespecíficas, porém, parecem ser mais comumente relatadas nos testes de aglutinação 
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(FLORES-CASTRO; CARMICHAEL 1978; CARMICHAEL. 1990; KEID et al., 2009; KEID 

et al., 2015).  

 No presente estudo, os seis cães que foram negativos na hemocultura e na PCR em 

amostras de sangue, mas que apresentaram resultados positivos no EIC pertenciam a dois canis 

considerados focos de brucelose, nos quais a prevalência da infecção (evidenciada pelos testes 

de hemocultura e PCR em sangue) foi, respectivamente, de 82% e 61%. Além disso, cinco 

destes cães apresentaram sinais clínicos compatíveis com brucelose durante o exame clínico 

(três cães apresentaram apenas linfonodos aumentados, uma fêmea apresentou apenas 

abortamento e uma fêmea, abortamento e linfonodomegalia). Estas informações podem sugerir 

que os resultados sorológicos positivos detectados no grupo de cães não infectados na presente 

proposta, sejam na verdade decorrentes de infecção por B. canis.  

 As diferenças nos valores de especificidade diagnóstica relatados ao comparar o 

presente estudo com estudos prévios, também baseados em ensaios imunocromatográficos para 

o diagnóstico da brucelose canina, podem ser consequência dos diferentes critérios utilizados 

para a definição dos grupos padrão ouro. No estudo de Keid et al. (2015), foram utilizados cães 

que atendiam a todos seguintes critérios para compor o grupo de animais não infectados, 

utilizado para aferir a especificidade do EIC: negativos em testes microbiológicos e moleculares 

aplicados a amostras de sangue e genitais, sem sinais clínicos sugestivos de brucelose e 

provenientes de canis que não apresentaram evidências clínicas, sorológicas e microbiológicas 

de brucelose em nenhum cão. No presente estudo, um critério menos restritivo foi utilizado 

para selecionar cães não infectados para aferição da especificidade diagnóstica dos testes, uma 

vez que foram selecionados cães negativos no teste microbiológico e molecular em amostras 

de sangue, independentemente da condição epidemiológica dos mesmos. Este critério foi 

utilizado pois informações confiáveis quanto à situação epidemiológica (especialmente quanto 

à possibilidade de contato com cães infectados) de todos os cães utilizados neste estudo não 

estavam disponíveis.  

 A associação do EIC aos testes diretos para detecção de Brucella em amostras de 

aspirados de linfonodos, possibilitou um aumento da sensibilidade diagnóstica para 97%, com 

a identificação de 34 dos 37 cães pertencentes ao grupo infectado. A especificidade do teste, 

porém, foi reduzida para 89%, considerando-se o grupo de cães não infectados. Tendo em vista 

que os oito cães provenientes do grupo não infectado que apresentaram resultados positivos no 

teste sorológico e/ou teste direto em aspirados de linfonodos (sendo um positivo em ambos os 



58 
 

testes, três positivos apenas no teste direto em linfonodo e cinco positivos apenas no teste 

sorológico) eram provenientes dos três canis amostrados considerados focos de brucelose, esta 

redução da especificidade diagnóstica pode, na verdade, ser consequência de uma maior 

capacidade destes testes em detectar cães não bacterêmicos. As condições de manejo destas 

criações reuniam algumas práticas que podem favorecer a rápida disseminação da infecção 

entre os cães, tais como a manutenção dos cães em baias comuns e em alta densidade, a 

inexistência de baias maternidade para segregação das fêmeas gestantes e medidas de 

desinfecção deficientes. Assim, as chances de que estes animais tenham sido infectados e 

apresentem-se não bacterêmicos é elevada. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 Diante dos resultados apresentados, pode-se concluir que: 

1) Houve pouca diferença entre os dois métodos de cultivo microbiológico aplicados às 

amostras de aspirados de linfonodos quanto à sensibilidade diagnóstica, porém, o cultivo direto 

em ágar mostrou-se menos laborioso em relação ao cultivo em caldo, sendo mais aplicável ao 

isolamento de B. canis nestas amostras.  

2) A PCR em amostras de aspirados de linfonodos apresentou maior sensibilidade em relação 

aos métodos de cultivo aplicados a estas amostras, sendo uma alternativa ao diagnóstico 

microbiológico. 

3) O EIC aplicado às amostras de soro apresentou elevada sensibilidade, sendo uma alternativa 

rápida, prática e segura para detecção da doença em canis onde haja a suspeita da infecção por 

B. canis.    

4) A associação entre os testes de PCR em amostras de aspirados de linfonodos e de sangue e 

o EIC possibilitou a detecção de um maior número de cães positivos, por possibilitar a 

identificação de cães infectados por B. canis na ausência e na presença de bacteremia, além de 

possibilitar maior rapidez no diagnóstico em relação ao cultivo. 
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