
AMOSTRA ENVIADA: Soro Plasma Sangue total

Sorologia para Ehrlichia canis IgG

Resultado: score S

IMMUNOCOMB® EHRLICHIA CANIS IgG

COM HISTÓRICO DE E. CANIS

COM HISTÓRICO DE E. CANIS

SEM HISTÓRICO DE E. CANIS

SEM HISTÓRICO DE E. CANIS

RESULTADO

RESULTADO

S0-1

S0-1

Negativo

Negativo

Testar novamente 
em 7-10 dias.**

Avaliar hemograma, 
contagem de plaquetas 
e sinais clínicos.

Avaliar hemograma; 

Testar no próximo ano.

Considerar outro diagnóstico.

Testar no próximo ano.

Considerar outro diagnóstico.

SCORE

SCORE

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS PARA PACIENTES SAUDÁVEIS

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS PARA PACIENTES DOENTES

Compare o último resultado 
para checar o declínio  
dos títulos de anticorpos.*

Considerar avaliação do hemograma  
e contagem de plaquetas.

Considerar avaliação 
do hemograma.
Iniciar o tratamento se  
a contagem de plaquetas 
estiver <200.000/mm3.

Repetir o tratamento se a contagem
de plaquetas estiver <200.000/mm3.

Repetir o tratamento se a contagem
de plaquetas estiver <200.000/mm3.

Testar novamente em 7-10 dias.
Aumento no título de 2 a 4 vezes,
associado a sinais clínicos,  
indica infecção ativa.

Testar novamente em 7-10 dias.*

Positivo

Positivo

S>3

S>3

Estágio subclínico. 

Diagnóstico confirmado,
estágio agudo. 
Iniciar tratamento.

Recomenda-se avaliação 
do hemograma e contagem 
de plaquetas.*

Recomenda-se avaliação 
do hemograma e contagem 
de plaquetas.*

S2

S2

Fraco positivo

Fraco positivo

MÉTODO: DOT-ELISA

Sugestão de laudo para o teste

Mais informações e suporte técnico, entre em contato:
info@vpdiagnostico.com | www.vpdiagnostico.shop VPDiagnosticoAcesse nossas redes sociais:

Avaliar hemograma 
e contagem 
de plaquetas.



IMMUNOCOMB® EHRLICHIA CANIS IgG

Ehrichia Canis IgG I.F.

TABELA DE CONVERSÃO

S1

S2

S3

S4

S5

S6

1:40

1:40

1:80

1:160

1:320

1:640

<

=

=

=

=

=

Notas:
Altos títulos de anticorpos podem ocorrer em ambas as fazes de infecção: aguda e crônica. Avaliação do hemograma 
e contagem de plaquetas são recomendadas.

* Se o cão teve Erliquiose alguns meses atrás, a tendência é uma redução do título de anticorpos IgG  , persistindo baixo por 
alguns meses. Caso o cão tenha um novo contato com a Ehrlichia, a memória do sistema imunológico pode ser ativada 
e produzirá rapidamente anticorpos IgG como defesa, não representando infecção ativa. É importante a realização de 
exames complementares e observação dos sinais clínicos compatíveis. O conhecimento do histórico do paciente também 
é muito importante nesses casos.

** Todo teste sorológico para Ehrlichia, quando realizado pela primeira vez, se der positivo indica exposição ao agente. 
Importante avaliar hemograma, contagem de plaquetas e sinais clínicos, e repetir o teste em 14 dias para verificar se 
houve aumento no título de anticorpos IgG. Um aumento no título de 2 a 4 vezes, associado aos sinais clínicos, indica 
infecção ativa.

Sugestão de laudo para o teste

Mais informações e suporte técnico, entre em contato:
info@vpdiagnostico.com | www.vpdiagnostico.shop VPDiagnosticoAcesse nossas redes sociais:


