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RESUMO: A micoplasmose felina é causada por três espécies de bactérias denominadas de micoplasma, sendo o 

Mycoplasma haemofelis, antes denominada Haemobartonella felis, a de maior ocorrência em gatos domésticos, 

entretanto sua transmissão ainda não é identificada claramente. Neste estudo foi escolhido como meio de 

diagnóstico a técnica de PCR (Reação em cadeia pela polimerase) por esta apresentar maior sensibilidade e 

especificidade quanto aos demais métodos já utilizados. Utilizou-se 104 amostras pré-coletadas de gatos do 

município de Mineiros – Goiás, de diversas localidades sendo que todos obtiveram resultados negativos. 
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INTRODUÇÃO 

 

A micoplasmose felina é causada por três espécies de micoplasmas que infectam gatos 

domésticos, sendo estas: Mycoplasma haemofelis, ‘Candidatus Mycoplasma haemominutum’ e 

‘Candidatus Mycoplasma turicensis’, (SYKES 2003, WILLI, et al. 2005). São bactérias gram-

negativas pertencentes ao gênero Mycoplasma sendo M. haemofelis o de maior ocorrência e 

antes denominada por Haemobartonella felis (URQUAHART, 1998). Seu primeiro relato foi 

na África do Sul em 1942 (CHANDLER e HILBERY, 1988), e no Brasil em 1976 (MASSARD 

et al., 1997). 

Não possui transmissão esclarecida sendo ectoparasitas hematófagos, principalmente 

pulgas (Ctenocephalides felis e Pulex irritans), apontados como o principal transmissor por ter 

encontrado em seu interior evidências da presença de DNA dos micoplasmas (M. haemofelis e 

Candidatus M. haemominutum) em pulgas (C. felis) adultas, larvas, ovos e também em suas 

fezes (WOODS et al.; 2005).  

O único meio de diagnóstico disponível era o esfregaço sanguíneo (TASKER; LAPPIN, 

2002), pouco sensível (JENSEN et al., 2001; TASKER; LAPPIN, 2002) e com resultados falsos 
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negativos devido a parasitemia cíclica dos micoplasmas (SKYES, 2003). Segundo Tasker 

(2006), o método de PCR é extremamente sensível e específico. Este trabalho visa detectar a 

quantidade de animais positivos para Mycoplasma haemofelis em 104 amostras de gatos 

domiciliados no município de Mineiros – GO. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

No período de março de 2017 a junho de 2018 foram analisadas 104 amostras de gatos 

domésticos (Felis silvestris catus), de diversas localidades do município de Mineiros, e 

posteriormente coletadas as fichas de anamnese em duas clínicas veterinárias da cidade. As 

amostras foram coletadas em um laboratório particular e enviadas para análise no laboratório 

de biologia molecular do Hospital Veterinário da UFMT (HOVET), na cidade de Cuiabá, 

utilizando a de extração de DNA genômico pela técnica fenol-clorofórmio e realização da PCR 

segundo Watanabe et al. (2003), segundo protocolo utilizando os primers específicos para M. 

haemofelis: OH-OK 5’-ATGCCCCTCTGTGGGGGATAGCCG-3’), e CA-B2 5’-

CTGGGAAACTAGAGCTTCGCGAGC-3’), visando amplificar um fragmento de 273pb do 

gene 16S RNA. 

 

RESULTADOS 

 

Das 104 amostras analisadas no período em que este trabalho foi realizado, todos 

obtiveram resultados negativos para M. haemofelis conforme mostra na tabela 1.  

 

Tabela 1: Amostras felinas testadas para Mycoplasma haemofelis, através da técnica de Reação 

em Cadeia pela Polimerase. 

Amostras felinas Sexo Raça Idade Resultado 

104 AM 
42 F 94 SRD 67 AD  0 POS 

62 M 10 RD 37 JO 104 NEG 
AM= Amostras F=fêmea M=Macho SRD= Sem Raça Definida RD= Raça Definida AD= Adulto JO= Jovens 

POS= Positivo NEG=Negativo 

 

DISCUSSÃO 

 

No Brasil, a prevalência da micoplasmose hemotrófica felina tem variado em 

decorrência da região estudada, 9,2 a 12% (HORA, 2008; PAULA et al., 2012). Dos animais 



 

 

testados neste estudo, nenhum (0%) felino foi positivo para micoplasmose felina diferente do 

estudo realizado por Paula et al. (2012) em Cuiabá – Mato Grosso, onde dezoito animais (18%) 

foram positivos na PCR, destes 16 (88,9%) eram machos. 

Em Osasco, São Paulo, foram identificados 15 (16,3%) animais positivos no total de 92 

gatos (MARTINEZ et al., 2016). Segundo Braga (2010), na cidade de São Luís - Maranhão, 

foram avaliadas 200 amostras, sendo 4 positivas para ‘Candidatus M. turiscensis’, 20 amostras 

positivas para ‘Candidatus M. haemominutum’ e cinco amostras foram positivas para M. 

haemofelis. Cinco amostras foram positivas tanto para M. haemofelis quanto para ‘Candidatus 

M. haemominutum’. Já em Belém, no total de 201 gatos domésticos sendo 101 recolhidos do 

Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) tendo uma frequência de. 19,9% (40/201) de 

hemoplasmas sendo o principal encontrado o ‘Candidatus M. turicensis’ (12,9%) e ‘Candidatus 

M. haemominutum’ (7,9%), seguido por c (1,4%). 

 

CONCLUSÃO 

 

Os gatos amostrados neste estudo não foram positivos para Mycoplasma haemofelis 

através da PCR. Apesar da crescente domesticação destes gatos, proporcionando aumento da 

frequência de visita ao médico veterinário, e os cuidados com estes animais principalmente 

relacionado ao controle de ectoparasitas, o que reduz o risco de infecção, não podemos afirmar 

que os animais não estavam infectados, visto que resultados negativos podem ocorrer em 

consequência da parasitemia cíclica, e as amostras podem ter sido coletadas na fase acíclica da 

doença. 
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