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Introdução 

A cinomose canina é uma doença infecciosa altamente contagiosa, trata-se de 
uma enfermidade viral cujo agente (canine distemper virus [CDV]) pertence à família 
Paramyxoviridae, gênero Morbillivirus e está relacionado com o (Measles vírus) - 
vírus do sarampo e o (Rinderpest vírus) - vírus da peste bovina (SILVA et al., 2009; 
HARDER; OSTERHAUS, 1997). O RNA genômico é constituído de uma fita simples, 
de polaridade negativa, não segmentado (HARDER; OSTERHAUS, 1997; LAMB E 
PARKS, 2007). Ela já foi descrita em diferentes espécies animais, sendo 
considerada enzoótica e, se apresenta na forma subclínica com eliminação de 
partículas virais para o ambiente (BAUMANN, 2004; CIRONE et al., 2004; 
SHERDING, 2003). 

O cão é o reservatório mais frequente do CDV, sendo também seu maior 
disseminador. Os relatos da doença já foram descritos em cães de todas as idades, 
raças e sexos, tendo maior incidência em filhotes e indivíduos não vacinados 
(MARTELLA et al., 2008), sendo infectados inicialmente através da inalação de 
aerossóis ou ingestão de gotículas infectantes, presentes nas secreções nasal e 
ocular, que apresentam grande quantidade de partículas virais. Depois de 
infectados, os animais podem apresentar lesões nos sistemas respiratório, 
digestório, cutâneo e neurológico, com características sintomáticas específicas em 
cada sistema, sendo o nervoso considerado o mais crítico, tendo como destaque a 
encefalite (GREENE, 2015). 

Os sinais clínicos de cinomose dependem da virulência do vírus, condições 
ambientais e a resistência individual de cada hospedeiro (GREENE; APPEL, 2006). 
O período de incubação é variável, podendo ir de uma a quatro semanas ou mais. A 
infecção varia de infecção subclínica ao quadro agudo, com ou sem envolvimento de 
sinais nervosos (APPEL et al., 1982). 

Devido ao curso variável e imprevisível da doença, duração da viremia e 
manifestações orgânicas diversas, o diagnóstico desta doença muitas vezes é 
incerto ou baseado em critérios clínicos (FRISK et al., 1999), sendo um desafio para 
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o veterinário de pequenos animais, principalmente quando apenas sinais 
neurológicos estão presentes (AMUDE et al., 2006).  

Este trabalho teve como objetivo analisar através do teste imunoensaio 
cromatográfico cães assintomáticos para cinomose canina e sem histórico prévio de 
vacina da Região Pedra 90, localizada no distrito sul de Cuiabá. 
 

Material e Métodos 

Cães e amostras biológicas: 

Foram coletadas 30 amostras de sangue canino da região Pedra 90, localizada 
no distrito sul de Cuiabá. A coleta foi realizada por venopunção da jugular e 
acondicionada em tubo estéril sem anticoagulante.  Este material foi centrifugado, e, 
após separado, o soro obtido foi acondicionado em microtubos e mantido em freezer 
a -20ºC, até a realização do teste rápido qualitativo, para detecção do antígeno (Ag) 
do vírus da cinomose. 

Teste imunoensaio cromatográfico: 

Alere Cinomose Ag Test Kit é um imunoensaio cromatográfico para a detecção 
qualitativa do antígeno (Ag) do vírus da cinomose na mucosa nasal, saliva, 
conjuntiva, urina, soro e plasma. 
 

Resultados e Discussão 

Foram analisadas 30 amostras de cães assintomáticos para cinomose canina e 
sem histórico prévio de vacina contendo o antígeno contra o CDV. No teste 
imunoensaio cromatográfico das 30 amostras processadas somente 1 amostra foi 
positiva (3,33%). Estudos realizados no Brasil mostram frequências elevadas de 
casos com resultados positivos, no entanto, tais estudos foram realizados com 
animais sintomáticos (CURTI et al., 2008; GREENE; APEEL, 2006).  

Curti et al. (2008) avaliou 33 animais, constatando-se sinais sistêmicos e 
neurológicos. Em 26/33 cães avaliados, o resultado do teste do kit de imunoensaio 
cromatográfico foi negativo, enquato em 7/33 casos, o resultado foi positivo a partir 
de análise de material coletado da mucosa ocular, sendo que todos esses animais 
apresentavam sinais sistêmicos, porém em nenhum cão que demonstrou apenas 
sinais neurológicos ou ambos, o teste do Ag foi positivo. 

Greene e Appel (2006) afirmaram que mais de 50% das infecções por CDV são 
subclínicas ou com sinais clínicos moderados, como apatia, diminuição do apetite, 
febre, desidratação, secreção oculonasal serosa a mucopurulenta, tosse, estertores 
pulmonares, vômito e diarreia que podem ser as primeiras alterações observadas 
nos cães infectados. 

Kim et al. (2006) afirmaram que, em vários casos, a combinação dos principais 
sinais clínicos, inflamação conjuntival, secreção respiratória, diarreia, doença com 
três semanas ou mais e sinais nervosos, apenas sugerem um diagnóstico presuntivo 
da cinomose canina. Assim, Bellinni (1995) considerou que a confirmação da 
cinomose canina só deve ser definida após o diagnóstico laboratorial, seja ele 
virológico, sorológico, histopatológico ou molecular. 

Sherding e Birchard (2003) mencionam que os animais não vacinados são 
aqueles mais suscetíveis à infecção. Dezengrini, Weiblen e Flores (2007) 
comprovaram, em estudo para avaliar a soroprevalência de várias infecções virais, 
que grande parte da população canina de Santa Maria/RS, sem histórico de 
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vacinação, apresentou-se soronegativa ao CDV, portanto, considerados animais 
suscetíveis a contraírem esta enfermidade. 
 

Conclusão 

Devido ao curso variável e imprevisível da doença, duração da viremia e 
manifestações orgânicas diversas, o diagnóstico desta doença muitas vezes é 
incerto ou baseado em critérios clínicos. Neste estudo pudemos avaliar que animais 
assintomáticos para cinomose também podem apresentar resultado positivo, sendo 
assim é importante ter em mente que animais sem sinais clínicos sugestivos para 
essa virose podem estar infectados subclinicamente e eliminando o vírus para outros 
animais contactantes, talvez não imunizados contra esse agente viral. 
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