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INVESTIGAÇÃO MOLECULAR DA INFECÇÃO PELO MORBILIVÍRUS CANINO 
EM ESPÉCIES DE ANIMAIS SILVESTRES DO ESTADO DE MATO GROSSO 

 
 

RESUMO 

 

ARAUJO, L. C. Investigação molecular da infecção pelo morbilivírus canino em 
espécies de animais silvestres do estado de Mato Grosso. 2019. Dissertação 
(Mestrado em Biociência Animal) – Universidade de Cuiabá, 2019  

 
 
As doenças infecciosas em animais silvestres têm aumentado em todo mundo 
devido às alterações em seus habitats e ao maior contato com animais domésticos. 
Dentre elas está a cinomose, que é uma doença altamente contagiosa causada por 
um paramixovírus do gênero Morbillivirus. A variabilidade de hospedeiros desse 
agente viral parece ter aumentado devido transmissões interespécies e eventos de 
recombinação viral. Sua transmissão ocorre através do sistema respiratório e os 
sinais clínicos estão relacionados com alterações gastrointestinais, respiratórias e 
neurológicas. O presente trabalho teve como objetivo investigar a ocorrência da 
infecção pelo morbilivírus canino em espécies de animais silvestres do estado de 
Mato Grosso. Fizeram parte deste estudo 14 animais silvestres atendidos no 
Hospital Veterinário (HOVET) da Universidade de Cuiabá (UNIC). Os animais 
amostrados pertenciam às ordens Carnivora, Primates e Pilosa. Alíquotas de sangue 
total, urina e fragmentos de órgãos foram coletadas para a detecção molecular da 
presença do vírus da cinomose canina (CDV). O diagnóstico molecular da infecção 
pelo CDV foi realizado por meio da amplificação de fragmentos parciais do gene N e 
do gene L. Foram avaliados animais jovens e adultos, machos e fêmeas e sem sinal 
clínico aparente compatível com a cinomose. Não foram observados animais 
infectados com o vírus da cinomose canina, no entanto, mais pesquisas devem ser 
realizadas, considerando o fato de alguns trabalhos terem identificado animais 
infectados sem manifestação clínica. Além disso, deve-se levar em consideração a 
importância tanto para animais domésticos quanto animais silvestres visto que a 
doença já foi diagnosticada em diversas espécies, inclusive as estudadas neste 
trabalho. Portanto, conhecer a realidade da infecção em animais silvestres na região 
é de grande importância para que se possa planejar medidas de controle e profilaxia 
adequadas, que possam ser empregadas e por conseguinte reduzir o impacto da 
infecção nessa população. 
 

Palavras-chave:  Cinomose. CDV. Gene L. Gene N. RT-PCR. 

 

 

 

 

 

 



 

MOLECULAR INVESTIGATION OF CANINE MORBILLIVIRUS INFECTION IN 
WILD ANIMAL SPECIES OF MATO GROSSO STATE 

 

 

ABSTRACT 

 
ARAUJO, L. C. Molecular investigation of canine morbillivirus infection in wild 
animal species of Mato Grosso State. 2019. Dissertation (Master in Animal 
Bioscience) - University of Cuiabá, 2019 
 
Infectious diseases in wildlife have increased worldwide due to changes in their 
habitat and increased contact with domestic animals. Among them is distemper, 
which is a highly contagious disease caused by a paramyxovirus of the genus 
Morbillivirus. Host variability of this viral agent appears to have increased due to 
interspecies transmissions and viral recombination events. Its transmission occurs 
through the respiratory system and clinical signs are related to gastrointestinal, 
respiratory and neurological changes. The present work aimed to investigate the 
occurrence of canine morbilivirus infection in wild animal species in the state of Mato 
Grosso. The study included 14 wild animals attended at the Veterinary Hospital 
(HOVET) of the University of Cuiabá (UNIC). The animals sampled belonged to the 
orders Carnivora, Primates e Pilosa. Aliquots of whole blood, urine and organ 
fragments were collected for molecular identification of the presence of canine 
distemper virus (CDV). Molecular diagnosis of CDV infection was made by amplifying 
partial fragments of genes N  and L. Young and adult male and female animals with 
no apparent clinical signs compatible with distemper were evaluated. No animals 
infected with canine distemper virus were observed, however, surveys should be 
conducted considering the fact that some studies have identified infection in animals 
without clinical manifestation. Besides that, consideration should be given to the 
importance of this infection both in domestic and wild animals in the region in order to 
plan appropriate control and prophylaxis measures that can be applied and therefore 
reduce the impact of the infection on this population. 
 

 
 
Key words: Distemper. CDV. L gene. N gene. RT- PCR. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Doenças infecciosas em animais silvestres têm aumentado em todo mundo 

devido a alterações do seu habitat e ao maior contato com animais domésticos 

(MEGID et al., 2013). A urbanização global aumenta potencialmente o contato entre 

animais silvestres e domésticos e consequentemente a transmissão de doenças 

infecciosas (MEGID et al., 2009). Diversas infecções já foram relatadas, dentre elas 

está a cinomose, que já foi descrita em várias espécies de carnívoros silvestres, 

representando uma ameaça à conservação da biodiversidade (MEGID et al., 2013).   

Além da elevada prevalência em cães, ela é considerada uma doença emergente 

em animais silvestres. O vírus da cinomose pertence à família Paramyxoviridae e 

causa doenças em humanos e animais, acometendo alto índice de espécies 

hospedeiras quando comparadas a outras famílias virais (WINSLOW et al., 1950).  

A cinomose é conhecida em muitos outros membros da ordem Carnivora, 

incluindo os dingos, raposas e furões, e surgiu como um patógeno significativo dos 

grandes felinos (leões, leopardos e tigres). É uma doença multissistêmica, altamente 

contagiosa que comumente afeta os sistemas respiratório, gastrointestinal e nervoso 

central (SNC) (NORRIS et al., 2006).  

O vírus da cinomose é pantrópico, com várias cepas, algumas mais 

patogênicas e virulentas que outras, altamente neurotrópicas e imunossupressoras 

(MANGIA; PAES, 2016). 

Várias espécies hospedeiras podem desempenhar um papel importante na 

persistência do patógeno (ALMBERG; CROSS; SMITH, 2010). Entre as medidas de 

controle do vírus da cinomose canina (CDV), e para minimizar a ameaça à 

conservação dos animais silvestres, deve-se incluir a identificação dos reservatórios 

da infecção, os mecanismos pelos quais as infecções são mantidas nos 

reservatórios e as fontes e rotas de transmissão do reservatório para a espécie de 

interesse (ACOSTA-JAMETT et al., 2011). Estudos envolvendo mamíferos 

carnívoros da América do Sul são escassos e se restringem a relatos de caso ou a 

ocorrência da doença em animais mantidos em cativeiro (JORGE et al., 2010).  

O exame clínico externo em animais silvestres é bastante semelhante ao de 

cães domésticos, exceto a contenção física e química necessária à maioria dos 

casos para facilitar o manuseio dos animais (JORGE; JORGE, 2014).  
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Diferentes técnicas têm sido empregadas como diagnóstico da cinomose, 

entre elas se destacam os métodos diretos, que incluem a amplificação de ácidos 

nucléicos utilizando-se transcriptase reversa seguida de reação em cadeia da 

polimerase (RT-PCR) (GEBARA et al., 2004a; MASUDA et al., 2006; PESERICO et 

al., 2019).  

A RT-PCR para detecção do CDV, representa um método sensível e 

específico para o diagnóstico precoce e seguro da doença, independentemente dos 

sinais clínicos (FRISK et al., 1999). No diagnóstico indireto são realizados testes de 

avaliação sorológica, sendo utilizado amplamente em diferentes estudos com 

animais domésticos como o cão, e em animais silvestres (SOMA et al., 2003; 

AMUDE et al., 2006).  

A falta de informação sobre a situação da saúde dos animais silvestres pode 

dificultar os esforços de conservação no Brasil (CURI et al., 2010). Considerando o 

exposto, o presente trabalho teve como objetivo investigar a ocorrência da infecção 

pelo morbilivírus canino em espécies de animais silvestres do estado de Mato 

Grosso.  

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 HISTÓRICO  

 

O vírus da cinomose canina (Canine distemper virus - CDV) é considerado o 

agente causador de uma das mais importantes doenças virais de origem canina que 

pode acometer animais silvestres (SUMMERS; APPEL, 1994; SESHADRI; 

JOSEWIN; JOJO, 2015). Dados históricos sugerem que a doença foi descrita pela 

primeira vez em 1746, no Peru (HOWELL, 1965; BLANCOU, 2004). Em 1760 foram 

reportados os primeiros casos em cães europeus na Espanha e Inglaterra, em 1764 

na Itália e Irlanda e, em 1770 na Rússia (BLANCOU, 2004).  

O vírus foi isolado em 1905 por Henri Carré, possui alta taxa de letalidade, 

perdendo apenas para a raiva. A cinomose é conhecida a séculos, porém, nos 

últimos anos ocorreram infecções induzidas por vacinas em uma variedade de 

espécies (DEEM et al., 2000). Entre 1988 e 1989, no Mar do Norte da Europa, 



 12 
 

descobriu-se que os morbilivírus podiam acometer mamíferos aquáticos (MANGIA; 

PAES, 2016). 

São poucos os relatos de ocorrência da cinomose em animais silvestres na 

América do Sul (JORGE; JORGE, 2014). No Brasil, 9% da mortalidade de lobos-

guará (Chrysocyon brachyurus) de cativeiro estava relacionada a doenças 

infecciosas entre 1989 e 1998 em zoológicos, 19,4% desses óbitos podem ter sido 

provocados pela cinomose (MAIA; GOUVEIA, 2002). 

 

2.2 AGENTE ETIOLÓGICO 

 

O vírus da cinomose canina (CDV) pertence ao gênero Morbillivirus da 

família Paramyxoviridae, determinando doença altamente contagiosa e 

frequentemente letal, estando intimamente relacionado ao vírus do sarampo humano 

(APPEL; SUMMERS, 1995; SAITO et al., 2006; WADE, 2018;). Este agente viral 

está associado a uma ampla variedade de sinais clínicos sistêmicos e neurológicos, 

em cães e diversas espécies silvestres em todo mundo (MARTELLA et al., 2006; 

NEGRÃO et al., 2006).  

De acordo com Mangia e Paes (2016), diferentes amostras virais podem ser 

classificadas filogeneticamente em oito linhagens denominadas América I, América 

II, Ásia I, Ásia II, Europa-silvestre, Ártica, África do Sul, América do sul/Europa e 

América do Sul II de acordo com a localização geográfica.   

O agente é altamente sensível às condições ambientais, facilmente inativado 

por meio dos métodos de limpeza e desinfecção, imediatamente inativado em 

temperaturas superiores a 50 e 60ºC. Nos tecidos e nas secreções, pode manter a 

infectividade por pelo menos 1 hora a 37ºC, e por 3 horas a 20ºC (BRANDÃO; 

MENZ, 2014). 

O vírus possui um único filamento de RNA (ácido ribonucleico) negativo e é 

envolto por um envelope com glicoproteínas virais hemaglutinina (H), fusão (F), 

conforme observado na figura 1. Estas são responsáveis por ligarem-se a receptores 

nas células e disseminarem a doença em diversos tecidos. Acredita-se que a 

disseminação em animais silvestres ocorra por alterações moleculares no gene da 

hemaglutinina (GREENE; VANDEVELDE, 2015). Ainda possui as seguintes 

proteínas: matriz (M), nucleocapsídeo (N), polimerase (L), fosfoproteína (P) 



 13 
 

(PARDO; JOHNSON; KLEIBOEKER, 2005). A replicação citoplasmática pode sofrer 

mutações do tipo adição, deleção e substituição de nucleotídeos, que são mais 

comuns em vírus de genoma constituído por RNA (CATROXO, 2003). 

A nucleoproteína (N) é abundante nos vírions, está intimamente associada 

ao genoma viral, e demonstrou possuir funções reguladoras como a encapsidação 

do genoma contra a digestão pelas RNA nucleases, sendo uma proteína muito 

conservada entre os paramixovírus (ARNS; SPILKE; ALMEIDA, 2007; CASTILHO et 

al., 2007). 

 

 

Figura 1. Esquema da estrutura da partícula viral e organização do genoma de um morbilivírus. 
Fonte: Adaptado de Budaszewski & Von Messling, 2016.  

 

As proteínas L, N, P e o RNA viral formam o complexo ribonucleproteico 

(complexo RPN). A proteína de membrana matriz (M) é fundamental para a 

maturação viral e tem como função conectar as glicoproteínas de superfície (F e H) 

ao nucleocapsídeo (DIALLO, 1990; BEINEKE et al., 2009). 

A proteína H está presente na superfície do envelope viral e é responsável 

pela ligação dos vírions a receptores da célula hospedeira. É uma glicoproteína que 

se une as células do hospedeiro através da molécula sinalizadora e ativação de 

linfócitos (SLAM ou CD150) presente na célula do hospedeiro (MARTELLA et al., 

2011). Possui um papel importante na indução de imunidade específica pelo 
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hospedeiro e contribui para neuro-invasividade do CDV, além disso, o gene que 

codifica a proteína H é altamente variável, sendo esta proteína alvo de anticorpos 

neutralizantes. O gene H pode ser utilizado nas análises filogenéticas do CDV 

(ROSA et al., 2012; MANGIA; PAES, 2016). 

A análise de sequência de cepas de CDV, de diferentes espécies animais, 

revelou que o gene H sofre deriva genética. Nas últimas décadas a análise de 

fragmentos genômicos do gene H e de outros genes de CDV têm permitido 

identificar diferentes classes filogenéticas, de acordo com sua origem geográfica 

(MARTELLA et al., 2007; ROSA et al., 2012;). 

A replicação e mutação são fontes primárias para as variações genéticas, 

dentro do ambiente ecológico as respostas adaptativas do vírus se moldam pela 

singularidade de cada hospedeiro (CASTILHO et al., 2007). 

 

2.3 EPIDEMIOLOGIA 

 

2.3.1 Ocorrência e distribuição 

 

A cinomose é globalmente distribuída e conhecida por ser uma doença 

altamente infecciosa, representando ameaça importante a cães domésticos (Canis 

lupus familiares) e todas as famílias de carnívoros terrestres e marinhos (APPEL; 

SUMMERS, 1995; PANZERA et al., 2014). 

Chen-Chih et al (2008) relataram a ocorrência de três casos de cinomose em 

furões em Taiwan. Na África, a cinomose foi relatada em canídeos selvagens 

extremamente ameaçados (Lycaon pictus) indicada como causa de alta mortalidade 

(MONTEIRO et al., 2010). Entre os morbilivírus, a cinomose parece estar afetando a 

maior variedade de hospedeiros (ALEXANDER et al., 1995). Na China um surto do 

vírus da cinomose canina ocorreu em vinte macacos-rhesus (Macaca mulata). A 

infecção foi identificada por sinais clínicos característicos da doença, os animais 

foram monitorados e tratados com antisoroterapia, porém este tratamento parecia 

mais eficaz para os animais adultos do que para os jovens, do total de vinte, doze 

morreram (SUN et al., 2010). 

No Serengeti, a cinomose causou a morte de cerca de 1/3 da população de 

leões (ROELKE-PARKER et al., 1996). O vírus foi responsável por 78% da 
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mortalidade das raposas cinzentas (Urocyon cinereoargenteus) do sudeste norte-

americano (DAVIDSON et al., 1992). 

No Brasil, é uma das doenças infecciosas importantes de pequenos animais. 

Como reservatórios virais, os cães representam um risco significativo para espécies 

de animais silvestres livres e de cativeiro (FIORELLO; NOSS; DEEM, 2006; MEGID 

et al., 2009). Estudos de prevalência sugerem que o CDV seja endêmico em 

populações caninas urbanas mostrando até 58% de soroprevalência (HEADLEY et 

al., 2012). Em ferrets, a cinomose é frequente e geralmente fatal, a taxa de 

mortalidade é de quase 100% e também já foi detectado em lontras (REGO et al., 

1997; ROLL; MARSICANO, 2014). 

Em Botucatu, no estado de São Paulo, a infecção foi observada em um 

cachorro do mato e uma raposa-do-campo de vida livre, os quais desenvolveram 

sinais clínicos de cinomose e foram diagnosticados para o vírus através de métodos 

moleculares. A filogenia do vírus sugere que cães domésticos foram a fonte de 

infecção (MEGID et al., 2009; MEGID et al., 2010).  

Na região do Centro-oeste do Brasil, foi descrito por Lunardi et al. (2018) o 

primeiro relato da ocorrência da doença em um tamanduá-mirim sugerindo que essa 

espécie é suscetível à infecção pelo CDV, o qual representa uma ameaça à fauna 

silvestre.  

 

2.3.2 Suscetibilidade e imunidade   

 

A doença possui uma ampla gama de hospedeiros com evidências de 

infecção em várias espécies de mamíferos (MANGIA; PAES, 2016). As adaptações 

moleculares do vírus para cada espécie hospedeira, pode explicar a distribuição de 

cepas geneticamente distintas. As evidências sugerem que espécies intimamente 

relacionadas, são mais suscetíveis a infecção pelo vírus, do que hospedeiros mais 

distantemente relacionados (NIKOLIN et al., 2012).  

O vírus afeta animais da família Canidae (cão doméstico, coiote, dingo, 

raposa, lobo), Mustelidae (furão), Hyaenidae, Procyonidae (guaxinim), Ailuridae, 

Viverridae, Felidae (leão e jaguar), Ursidae (urso panda gigante), Phocidae, 

Mephitidae (doninha), Tayassuidae (queixada, porco do mato) e Cercopithecidae 

(primatas) (MARTELLA et al., 2008; MANGIA; PAES, 2016,).  
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Algumas espécies de felinos selvagens são suscetíveis a infecção, os felinos 

domésticos parecem ser resistentes à infecção natural, no entanto, infecções 

experimentais resultam em soroconversão sem apresentação de sinais clínicos 

nesses animais (MARTELLA et al., 2008; CARVALHO et al., 2012).  

A variabilidade de hospedeiros dessa doença parece ter aumentado e foram 

ocorrendo transmissões interespécies e eventos de recombinação viral, ocasionando 

surtos epizoóticos com alta mortalidade (GREENE; VANDEVELDE, 2015).  A 

virulência dos sorotipos de CDV varia de acordo com sua linhagem genética (KAPIL 

et al., 2008). 

 

2.3.3 Meios de transmissão e vias de eliminação 

   

A transmissão viral ocorre através dos aerossóis e gotículas infectantes 

provenientes das excreções e secreções corpóreas dos animais infectados 

(HEADLEY et al., 2012).  

A excreção na urina também parece ser uma rota importante para a 

manutenção do vírus no meio ambiente (SAITO et al., 2006). Após infectados, os 

animais excretam o vírus nos fluidos corporais (ARNS; SPILKI; ALMEIDA, 2007) 

como exsudatos respiratórios e conjuntival, fezes, saliva e urina por 60 a 90 dias 

após a infecção natural (NELSON; COUTO, 2015).  

Além de ser considerado como potencial ameaça à saúde e conservação de 

carnívoros silvestres, há possibilidade de transmissão do agente infeccioso 

principalmente por via direta, através do contato com secreções orais ou nasais e 

também partículas aerossolizadas, mas também por via indireta, através de contato 

com objetos contaminados (WHITEMAN, et al., 2007). Pode ocorrer infecção 

transplancetária a partir das mães virêmicas (GREENE; VANDEVELDE, 2015). 

A capacidade de transmissão do vírus entre os hospedeiros é considerada 

uma das causas de sucesso de sua disseminação mundial (DEEM et al., 2000), 

representando uma importante ameaça de conservação para muitas espécies de 

carnívoros (MCCARTHY; SHAW; GOODMAN, 2007). 
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2.4 PATOGENIA 

 

Todos os vírus do gênero Morbillivirus são altamente patogênicos (DIALLO, 

1990). A progressão da doença vai depender da resposta imune de cada animal, os 

cães infectados que não desenvolverem imunidade eficiente acabam por apresentar 

a doença em diferentes níveis de gravidade, em até três semanas após infecção 

(ARNS; SPILKI; ALMEIDA, 2007). 

O vírus se dissemina em tecidos linfoides, nervoso e epitelial. Quando 

inalado é imediatamente fagocitado por macrófagos e linfócitos B e T circulantes, em 

cerca de 24 horas é transportado por via linfática para as tonsilas, linfonodos 

faríngeos e brônquicos onde se replica, o que leva a uma imunossupressão grave 

(DEEM et al., 2000; ARNS; SPILKI; ALMEIDA, 2007; NELSON; COUTO, 2015). A 

proliferação viral ocorre em até 7 dias após o contato com os exsudatos 

respiratórios, exposições a aerossóis, gotículas, e também, de outros tecidos e 

secreções corporais, inclusive da urina (GREENE; VANDEVELDE, 2015).  

Após a multiplicação, o vírus se espalha para baço, tecidos intestinais, 

linfonodos mesentéricos e nas células de Kupffer do fígado. A disseminação do vírus 

nos órgãos linfoides eleva a temperatura corporal, bem como a leucopenia causada 

pelo dano viral às células linfoides (GREENE; VANDEVELDE, 2015). Ao entrar no 

sistema nervoso central (SNC), o vírus desencadeia alterações neurológicas 

importantes e muitas vezes irreversíveis (GEBARA et al., 2004a). 

Os estágios das alterações clínicas e os tecidos envolvidos variam 

dependendo da cepa do vírus e do estado imunológico do hospedeiro (GREENE e 

VANDEVELDE; 2015).  

 

2.5 SINAIS CLÍNICOS 

 

A infecção pode ser subclínica, provocar sinais gastrointestinais, 

respiratórios, geralmente associados ao acometimento do sistema nervoso central 

(SNC) que também pode ocorrer como uma manifestação tardia da infecção sem 

outros sinais (CARVALHO et al., 2012).  Os sinais clínicos da cinomose podem 

variar de acordo com a virulência da cepa viral, as condições ambientais, idade e o 

estado imunológico do hospedeiro (GEBARA et al., 2004a).  Na maioria das vezes 
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os sinais clínicos nos carnívoros selvagens, são variações daqueles apresentados 

pelos cães domésticos (JORGE et al., 2010). 

Os principais sinais clínicos incluem anorexia, depressão, conjuntivite, 

hiperqueratose, inflamação dos brônquios e laringe, vômitos, diarreias e pústulas 

intensas no abdômen e nas coxas. Quando o sistema nervoso é afetado, os sinais 

neurológicos mais observados são as alterações de comportamento, ataxia, 

paraplegia, tetraplegia, paralisias de mandíbula, vesícula urinária e do reto, 

vocalização similar à do estado de dor, mioclonias, convulsões e coma (AMUDE et 

al., 2006; CARVALHO et al., 2012). Nos felídeos do gênero Panthera, os sinais 

clínicos são idênticos aos encontrados em cães domésticos, e são principalmente 

neurológicos com convulsões, tremores, mioclonia, paraparesia, hiper-reflexia e 

coma. Além disso, manifestações clínicas respiratórias e gastrintestinais geralmente 

estão presentes (ROELKE-PARKER et al., 1996). 

As manifestações clínicas neurológicas causadas pelo CDV incluem a 

encefalite em cães jovens, encefalomielite multifocal em adultos, encefalites 

crônicas, mioclonia que é considerado patognomônico, além de movimentos 

espasmódicos rítmicos, repetitivos e espontâneos (AMUDE et al., 2006; BEINEKE et 

al., 2009).  Embora os sinais clínicos de alterações neurológicas possam ocorrer 

associados ou se apresentar dias ou semanas após a recuperação da fase 

sistêmica, em alguns casos, desenvolvem-se na ausência de quaisquer outros sinais 

(MONTEIRO et al., 2010).   

Sinais clínicos de cinomose em animais silvestres são na maioria das vezes 

relacionados ao sistema nervoso central (SNC) no entanto, sinais como 

desidratação, abatimento e anorexia, também podem ser observados (CHEN-CHIH 

et al., 2008). 

 

2.6 DIAGNÓSTICO 

 

O diagnóstico pode ser realizado com base no exame físico, anamnese e 

exames complementares laboratoriais, através da visualização de corpúsculos de 

inclusão de Lentz em esfregaço sanguíneo e amostra das mucosas nasais, vaginal e 

principalmente conjuntival. Porém a ausência não exclui definitivamente a infecção 

pelo vírus, já que tais corpúsculos são observados ocasionalmente em estágios 
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precoces e somente na fase virêmica da doença (GEBARA et al., 2004a; SANTOS 

et al., 2016; MANGIA, PAES 2016;).   

O vírus pode ser detectado através de diversas amostras biológicas como a 

urina, sangue total, leucócitos, fezes, saliva e secreção respiratória (GEBARA et al., 

2004b). Os corpúsculos de inclusão da cinomose podem estar presentes nos 

epitélios do estômago, pelve renal, pulmão, bexiga, conjuntiva, coxins digitais e em 

células do SNC (SONNE et al., 2009). A urina é de fácil obtenção em pacientes 

clínicos tornando o fluido corporal uma boa opção para diagnosticar a cinomose ante 

mortem (SAITO et al., 2006). 

Para escolha do tratamento ou medidas preventivas, é essencial a 

identificação imediata do patógeno causador da doença infecciosa. Em geral, a 

identificação do patógeno é realizada por testes diagnósticos diretos que 

normalmente incluem a amplificação de ácidos nucleicos alvo por ensaios baseados 

em PCR (PESERICO et al., 2019). 

 

2.6.1 Diagnóstico direto  

 

2.6.1.1 Isolamento viral  

 

O isolamento viral de CDV em culturas de células, não é uma técnica de 

rotina para o diagnóstico virológico da cinomose, no entanto pode ser útil para obter 

a cepa do CDV do tipo selvagem para estudos virológicos, moleculares e 

antigênicos (AMUDE et al., 2007), sendo necessário o cultivo direto de tecidos alvos 

específicos a partir do hospedeiro infectado (DEEM et al., 2000).  Porém, a 

realização desta técnica pode resultar em falso negativo se o animal não estiver na 

fase aguda da doença, que apresenta maior eliminação viral (MANGIA; PAES, 

2016).  

 

2.6.1.2 Técnicas de biologia molecular 

 

A transcrição reversa seguida da reação em cadeia da polimerase (RT-

PCR), é uma técnica molecular aplicada com objetivo de identificação do agente 

causador da infeção. Esse método de diagnóstico ante mortem apresenta taxas de 
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sensibilidade e de especificidade elevadas (GEBARA et bal., 2004a; NEGRÃO et al., 

2006; AMUDE et al., 2007). 

Diferentes amostras podem ser utilizadas para o diagnóstico molecular pela 

RT-PCR, incluindo sangue periférico, swab conjuntival, vaginal, secreção nasal, 

líquido cefalorraquidiano (LCR), além de tecidos pulmonares, gastrintestinais e 

urinários. A coleta de urina pode ser útil no diagnóstico ante mortem (SAITO et al., 

2006; AMUDE et al., 2007).  

A diversidade genética entre os isolados de CDV, pode ser conferida pelo 

sequenciamento e filogenia molecular do gene que codifica a hemaglutinina viral 

(gene H) (ROSA et al., 2012).  

 

2.6.1.3 Histopatologia   

 

Como avaliação post mortem, cortes histológicos são realizados nos 

principais tecidos afetados pelo vírus da cinomose, principalmente epitélio da bexiga, 

pulmão, SNC, estômago, pelve renal, conjuntiva, coxins podais e intestino. No 

pulmão se observa pneumonia intersticial como uma das características principais, 

além de encontrar inclusões intracitoplasmáticas e intranucleares virais. No SNC, 

observa-se desmielização e infiltrado inflamatório. No sistema gastrointestinal, 

inflamação e eventualmente corpúsculo de inclusão podem ser observados, os quais 

podem ser encontrados também na pelve renal (GEBARA et al., 2004b; SONNE et 

al.,2009 MONTEIRO et al., 2010). 

A imunohistoquímica é outro método que demonstra melhores resultados 

durante a viremia, não resultando em marcação nas fases crônicas de infecção 

(GEBARA et al., 2004b). Lesões localizadas no sistema nervoso central (SNC) são 

bastante características, sendo que a histologia é uma técnica que pode ser utilizada 

como diagnóstico definitivo dessa virose (GEBARA et al., 2004b; AMUDE et al., 

2006).  

 

2.6.1.4 Imunoensaio cromatográfico  

 

Para realização do diagnóstico laboratorial, principalmente na fase sistêmica 

da doença, o método de imunoensaio cromatográfico é rápido e específico, detecta 
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qualitativamente o antígeno em mucosa nasal, saliva, conjuntiva, urina, soro e 

plasma (FISCHER et al., 2013; MANGIA; PAES 2016;). 

 

2.6.2 Diagnóstico indireto  

 

2.6.2.1 Sorologia  

 

Elevação dos títulos de IgM e de IgG geralmente são indicativos de animais 

em fase aguda e crônica da doença, respectivamente (MANGIA; PAES, 2016). A 

avaliação sorológica nem sempre é útil no diagnóstico de cinomose, uma vez que os 

altos títulos de anticorpos anti-CDV podem ser resultado de vacinação recente, 

assim como infecção clínica ou subclínica anteriores. No entanto durante a infecção, 

os títulos de anticorpos anti-CDV podem estar baixos devido as propriedades 

imunossupressoras do CDV (AMUDE et al., 2006). 

 

2.6.2.2 ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) 

 

O diagnóstico sorológico pode ser realizado mediante a mensuração de IgG e 

IgM anti-CDV, utilizando-se o ELISA (SOMA et al., 2003). A realização do teste com 

nucleoproteína recombinante demonstra ser superior aos outros métodos 

sorológicos, evitando reação cruzada (MANGIA; PAES, 2016) 

 

2.6.3 Diagnóstico complementar 

 

2.6.3.1 Diagnóstico por imagem 

 

Mangia e Paes (2016) descrevem que a radiografia torácica pode comprovar 

uma pneumonia intersticial em fases iniciais. Observa-se padrão alveolar e 

consolidação lobar em caso de broncopneumonia bacteriana secundaria nos casos 

mais avançados ou crônicos.  

Recentemente a ressonância magnética tem se mostrado promissora na 

avaliação da extensão das lesões cerebrais na fase neurológica, mostrando focos de 
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hiperintesidade e perda de contraste entre a substância branca e cinzenta, 

especialmente em áreas com desmielização (GREENE; VANDEVELDE, 2015). 

 

2.6.3.2 Patologia Clínica 

 

A resposta hematológica na cinomose pode variar de uma espécie para outra, 

bem como a fase da infecção viral (MANGIA; PAES, 2016). O hemograma é um 

exame muito solicitado nos casos de suspeita de cinomose. No entanto, dados 

obtidos não são suficientes para o diagnóstico conclusivo, pois pode ser influenciado 

por diversos aspectos como a cepa viral infectante, e também pela fase de 

multiplicação do vírus no momento da colheita de sangue e devido à presença ou 

não de infecções bacterianas secundárias (GEBARA et al., 2004; MONTEIRO et al., 

2010). 

 

2.7 TRATAMENTO 

 

Não há tratamento específico para a cinomose além do tratamento suporte. 

É comum ocorrer as infecções bacterianas secundárias no trato gastrintestinal e no 

sistema respiratório. Caso ocorram, devem ser tratadas com antibióticos 

apropriados, enquanto os anticonvulsivantes podem ser administrados de acordo 

com a necessidade para controlar as crises convulsivas (NELSON; COUTO, 2015). 

Portanto, a forma mais efetiva de combate à cinomose é a prevenção, voltada em 

medicina preventiva (JORGE, R. JORGE, M. 2014).  

 

2.8 PREVENÇÃO E CONTROLE 

 

Embora vacinas vivas atenuadas tenham sido usadas desde 1950 para 

controlar a doença, o CDV continua a causar surtos em animais domésticos e 

selvagens em várias áreas geográficas e uma única exposição ao vírus confere 

imunidade a longo prazo (MARTELLA et al., 2006, PANZERA et al., 2014).  

A vacinação contra o vírus em espécie silvestres representa um campo 

ainda pouco explorado (MONTEIRO et al., 2010). No entanto, a persistência do vírus 

em animais portadores, o aparecimento de novas cepas e o desenvolvimento da 

doença, mesmo em animais vacinados, são fatores que tem contribuído para a 
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manutenção do carácter enzoótico e a ocorrência de surtos (DEZENGRINE; 

WEIBLEN; FLORES, 2007). No Brasil, vacinas testadas em ferrets, apesar de 

efetivas, não foram aprovadas oficialmente, somente nos Estados Unidos da 

América (EUA) a vacina (Purevax Ferrets Distemper Vacine) está disponível e 

aprovada pela United States Departament of Agriculture (USDA) para uso em ferrets 

(ROLL; MARSICANO, 2014).  

Uma caracterização completa da diversidade genética de CDVs pode 

melhorar a compreensão de emergência, epidemiologia e desenvolvimento de novas 

vacinas e testes de diagnósticos (DONG-JUN et al., 2008). 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

- Investigar a ocorrência da infecção pelo morbilivírus canino em espécies de 

animais silvestres do estado de Mato Grosso. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Identificar cepas de CDV nos animais silvestres, por meio da amplificação do gene 

N do CDV. 

 

- Identificar cepas de CDV nos animais silvestres, por meio da amplificação do gene 

L do CDV. 
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RESUMO 

 
 
As doenças infecciosas em animais silvestres têm aumentado em todo mundo 
devido às alterações em seus habitats e ao maior contato com animais domésticos. 
Dentre elas está a cinomose, que é uma doença altamente contagiosa causada por 
um paramixovírus do gênero Morbillivirus. A variabilidade de hospedeiros desse 
agente viral parece ter aumentado devido transmissões interespécies e eventos de 
recombinação viral. Sua transmissão ocorre através do sistema respiratório e os 
sinais clínicos estão relacionados com alterações gastrointestinais, respiratórias e 
neurológicas. O presente trabalho teve como objetivo investigar a ocorrência da 
infecção pelo morbilivírus canino em espécies de animais silvestres do estado de 
Mato Grosso. Fizeram parte deste estudo 14 animais silvestres atendidos no 
Hospital Veterinário (HOVET) da Universidade de Cuiabá (UNIC). Os animais 
amostrados pertenciam às ordens Carnivora, Primates e Pilosa. Alíquotas de sangue 
total, urina e fragmentos de órgãos foram coletadas para a detecção molecular da 
presença do vírus da cinomose canina (CDV). O diagnóstico molecular da infecção 
pelo CDV foi realizado por meio da amplificação de fragmentos parciais do gene N e 
do gene L. Foram avaliados animais jovens e adultos, machos e fêmeas e sem sinal 
clínico aparente compatível com a cinomose. Não foram observados animais 
infectados com o vírus da cinomose canina, no entanto, mais pesquisas devem ser 
realizadas, considerando o fato de alguns trabalhos terem identificado animais 
infectados sem manifestação clínica. Além disso, deve-se levar em consideração a 
importância tanto para animais domésticos quanto animais silvestres visto que a 
doença já foi diagnosticada em diversas espécies, inclusive as estudadas neste 
trabalho. Portanto, conhecer a realidade da infecção em animais silvestres na região 
é de grande importância para que se possa planejar medidas de controle e profilaxia 
adequadas, que possam ser empregadas e por conseguinte reduzir o impacto da 
infecção nessa população. 
 

Palavras-chave: Cinomose. CDV. Gene L. Gene N. RT- PCR. 
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ARAUJO, L. C. Molecular investigation of canine morbillivirus infection in wild 
animal species of Mato Grosso State. 2019. Dissertation (Master in Animal 
Bioscience) - University of Cuiabá, 2019 
 
 

ABSTRACT 

 
Infectious diseases in wildlife have increased worldwide due to changes in their 
habitat and increased contact with domestic animals. Among them is distemper, 
which is a highly contagious disease caused by a paramyxovirus of the genus 
Morbillivirus. Host variability of this viral agent appears to have increased due to 
interspecies transmissions and viral recombination events. Its transmission occurs 
through the respiratory system and clinical signs are related to gastrointestinal, 
respiratory and neurological changes. The present work aimed to investigate the 
occurrence of canine morbilivirus infection in wild animal species in the state of Mato 
Grosso. The study included 14 wild animals attended at the Veterinary Hospital 
(HOVET) of the University of Cuiabá (UNIC). The animals sampled belonged to the 
orders Carnivora, Primates e Pilosa. Aliquots of whole blood, urine and organ 
fragments were collected for molecular identification of the presence of canine 
distemper virus (CDV). Molecular diagnosis of CDV infection was made by amplifying 
partial fragments of genes N  and L. Young and adult male and female animals with 
no apparent clinical signs compatible with distemper were evaluated. No animals 
infected with canine distemper virus were observed, however, surveys should be 
conducted considering the fact that some studies have identified infection in animals 
without clinical manifestation. Besides that, consideration should be given to the 
importance of this infection both in domestic and wild animals in the region in order to 
plan appropriate control and prophylaxis measures that can be applied and therefore 
reduce the impact of the infection on this population.  
 

 
 
Key words: Distemper. CDV. L gene. N gene. RT- PCR. 

 

 
 

 

 

  



 34 
 

INTRODUÇÃO 

 

Doenças infecciosas em animais silvestres têm aumentado em todo mundo 

devido a alterações do seu habitat e ao maior contato com animais domésticos 

(MEGID et al., 2013). O morbilivírus canino ou vírus da cinomose canina (Canine 

distemper virus - CDV) é considerado o agente causador de uma das mais 

importantes doenças virais de origem canina que pode acometer animais silvestres 

(SUMMERS; APPEL, 1994; SESHADRI; JOSEWIN; JOJO, 2015). 

A cinomose está globalmente distribuída e é conhecida por ser uma doença 

altamente infecciosa, representando ameaça importante a cães domésticos (Canis 

lupus familiares) e todas as famílias de carnívoros terrestres e marinhos (APPEL; 

SUMMERS, 1995; PANZERA et al., 2014).O vírus afeta animais de várias espécies 

dentre eles, membros da família Canidae (cão doméstico, coiote, dingo, raposa e 

lobo), Procyonidae (guaxinim) Mustelidae (furão), Hyaenidae, Ailuridae, Viverridae, 

Felidae (leão e jaguar), Ursidae (urso panda gigante), Phocidae e Mephitidae 

(doninha).  Além disto, casos de encefalite fatal pelo vírus da cinomose canina foram 

descritos em primatas como o macaco-japonês (Macaca fuscata) e em queixadas ou 

porco do mato (Tayassu tajacu), que pertencem às famílias Cercopithecidae e 

Tayassuidae, respectivamente (DEEM et al., 2000; MARTELLA et al., 2008; 

MANGIA; PAES, 2016). Normalmente, as infecções estão relacionadas ao CDV ou 

algum outro morbilivírus (KAPIL et al., 2008). Experimentalmente, outras espécies 

animais já foram infectadas apresentando graus variáveis de suscetibilidade 

(GREENE; VANDEVELDE, 2015). 

Várias espécies hospedeiras podem desempenhar um papel importante na 

persistência do patógeno (ALMBERG; CROSS; SMITH, 2010). Entre as medidas de 

controle do CDV, e para minimizar a ameaça à conservação dos animais silvestres, 

deve-se incluir a identificação dos reservatórios do agente viral, os mecanismos 

pelos quais as infecções são mantidas nos reservatórios e as fontes e rotas de 

transmissão do reservatório para a espécie de interesse (ACOSTA-JAMETT et al., 

2011).  

A transmissão viral ocorre através dos aerossóis provenientes das 

excreções e secreções corpóreas dos animais infectados (HEADLEY et al., 2012). A 

persistência do vírus em animais portadores, o aparecimento de novas cepas e o 
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desenvolvimento da doença, mesmo em animais vacinados, são fatores que tem 

contribuído para a manutenção do carácter enzoótico e a ocorrência de surtos 

(DEZENGRINE; WEIBLEN; FLORES, 2007).  

Diferentes técnicas têm sido empregadas como diagnóstico da cinomose, 

entre elas os métodos diretos, que incluem a amplificação de ácidos nucleicos 

utilizando transcrição reversa seguida de reação em cadeia da polimerase (RT-

PCR), ganham destaque (GEBARA et al., 2004; MASUDA et al., 2006; PESERICO 

et al., 2019). 

A RT-PCR para detecção do CDV representa um método sensível e 

específico para o diagnóstico precoce e seguro da doença, independentemente dos 

sinais clínicos (FRISK et al., 1999). Considerando o exposto, o presente trabalho 

teve como objetivo investigar a ocorrência da infecção pelo morbilivírus canino em 

espécies de animais silvestres do estado de Mato Grosso. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 
Banco de amostras biológicas: 

 

 Para esse estudo foram utilizadas amostras biológicas de 14 animais 

silvestres provenientes de um banco de amostras de animais silvestres atendidos no 

Hospital Veterinário (HOVET) da Universidade de Cuiabá (UNIC). No registro 

hospitalar destes indivíduos verificou-se que os mesmos não apresentavam sinais 

clínicos sugestivos de cinomose. Os animais amostrados pertenciam às ordens 

Carnivora (uma jaguatirica, um furão, uma onça e uma lontra), Pilosa (sete 

tamanduás) e Primates (três macacos). Os animais que vieram a óbito (12 no total), 

por qualquer que seja o motivo, foram necropsiados e, deles, foram coletadas 

amostras de órgãos como sistema nervoso central, baço, bexiga e rim. Em apenas 

dois animais foi feita a coleta in vivo (um macaco e uma onça pintada). Do macaco 

foi feita coleta de urina e swab retal. Da onça pintada foi coletado sangue e fezes. As 

amostras foram estocadas em freezer a -80ºC até o processamento. O quadro 1 

apresenta um resumo das amostras biológicas analisadas neste trabalho.  
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Quadro 1 – Relação de animais silvestres incluídos no estudo e respectivos órgãos e/ou 
materiais biológicos examinados. 
 

Espécie  Órgão/ fragmento/ fluidos 

D034-Macaco da noite (Aotus infulatus) Rim 

30984-Tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla)  Bexiga, cérebro e baço 

D0212-Macaco prego (Sapajus apella)  Urina e swab retal 

D031-Macaco da noite (Aotus infulatus)  SNC e Baço 

D036-Furão pequeno (Galactis cuja)  Rim 

D022-Tamanduá-mirim (Tamandua tetradactyla)   Bexiga, baço e cérebro 

D0131-Tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla)  SNC e baço 

D0126-Lontra (Lontra longicaudis)  SNC, baço e bexiga 

D215-Onça pintada (Panthera onca)  Sangue e fezes 

11-09-Tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla) Encéfalo e bexiga 

149-15-Tamanduá-mirim (Tamandua tetradactyla) SNC, bexiga e baço 

129-15-Tamanduá-mirim (Tamandua tetradactyla) SNC, bexiga e baço 

88-16- Jaguatirica (Leopardus pardalis) Rim 

101-16- Tamanduá-mirim (Tamandua tetradactyla) Cérebro e bexiga 

 

Purificação do RNA total: 

 

A extração do RNA total a partir das amostras biológicas (sangue, fezes e 

urina) foi realizada por meio do kit QIAamp Cador Pathogen Mini kit (Qiagen®). A 

extração do RNA total a partir das amostras de tecidos de baço, bexiga e rim foi 

realizada por meio do RNeasy Mini kit (Qiagen®). A extração do RNA total a partir 

das amostras de tecido do sistema nervoso central foi realizada por meio do RNeasy 

Lipid Tissue Mini kit (Qiagen®). Em todas as extrações, as instruções do fabricante 

foram seguidas. 

 

RT-Nested PCR (RT-nPCR) para o gene N: 

 

O diagnóstico molecular da infecção pelo CDV foi realizado por meio da 

amplificação de um fragmento parcial do gene N do CDV, por meio da transcrição 

reversa do genoma viral em DNA complementar, empregando a enzima MML-V 

(Invitrogen®) e o primer de polaridade positiva.  
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Para a amplificação de um fragmento parcial do gene N, tido como altamente 

conservado, foi realizada Nested PCR envolvendo a enzima Platinum Taq DNA 

polimerase (Invitrogen®), conforme estratégia anteriormente descrita (FRISK et al., 

1999) utilizando os primers P1 e P2. 

 

RT-Semi nested PCR (RT-snPCR) para gene L:  

 

Para o gene L do CDV foi feita a transcrição reversa do genoma viral em 

DNA complementar utilizando a enzima MML-V (Invitrogen®) com primer de 

polaridade positiva.  

A técnica Semi Nested foi realizada com primers (F1; R; F2) que amplificam 

um fragmento parcial do gene L utilizando a enzima Platinum Taq DNA polymerase 

(Invitrogen® Carlsbad, USA) (TONG et al., 2008).  

Em todas as reações foi utilizado um controle positivo (amostras de RNA de 

cães sabidamente infectados com o CDV) e uma alíquota de água ultrapura estéril 

como controle negativo.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dos 14 animais avaliados, 13 foram resgatados pela Polícia Militar Ambiental 

e somente um pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA). Foi realizada a 

técnica de RT-PCR para avaliar a presença dos genes N e L do CDV nas amostras 

testadas. Todas as reações para os fluídos corpóreos e fragmentos de tecidos 

testados não geraram amplicon com o tamanho esperado. 

A amostra avaliada foi composta por animais jovens e adultos, machos e 

fêmeas e sem sinal clínico aparente compatível com a cinomose. No entanto, alguns 

animais foram resgatados devido a atropelamento e isso pode ser indício de 

alteração comportamental e/ou neurológica. 

Diversos estudos têm sido realizados no mundo com intuito de identificar o 

vírus da cinomose e/ou variantes, em busca de um melhor conhecimento sobre a 

doença em animais selvagens. O presente trabalho avaliou sete animais da ordem 

Pilosa, dentre os quais havia animais jovens e adultos. Todos aparentemente não 

apresentaram sinais clínicos característicos da doença, o que pode justificar o fato 
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de nenhum animal infectado com o CDV ter sido identificado. Na região houve relato 

anterior da ocorrência da doença em um tamanduá-mirim, confirmando a 

suscetibilidade da espécie à infecção por CDV (LUNARDI et al., 2018). No entanto, o 

animal relatado apresentou sinais clínicos como crises convulsivas e alterações de 

padrões comportamentais, que são semelhantes aos que ocorrem em animais de 

companhia infectados.  

Além dos animais da ordem Pilosa, foram analisados também animais da 

ordem Primates, três no total. Foi avaliado um animal adulto e outros dois sem 

informação quanto a faixa etária. Dos três, dois foram resgatados por motivo de 

atropelamento, que pode estar relacionado a diversos fatores como busca por novos 

habitats, alimentos e também alterações comportamentais. Na China, há relatos da 

doença em animais da ordem Primates. Um estudo realizado por Sun et al. (2010) 

descreveu um surto de cinomose em 20 macacos rhesus (Macaca mulata), sendo 

que a infecção foi identificada por sinais clínicos característicos, o que diferencia do 

presente estudo em que não se pode caracterizar a doença. 

Considerando os animais da ordem Carnivora, foram avaliadas uma onça, 

uma jaguatirica e um furão. Pesquisas envolvendo grandes felídeos tem sido 

conduzidas em diversos locais como a realizada por ONUMA et al. (2016), que 

detectaram anticorpos contra o vírus da cinomose em três onças-pintadas de um 

total de 14, todas de vida livre e provenientes de duas unidades de conservação 

federais no Pantanal de Mato Grosso, Brasil. Além disso, Nava et al. (2008) 

publicaram a primeira pesquisa reportando a presença do vírus da cinomose em 

grandes felinos de vida livre, na reserva ecológica do Parque Estadual de Ivinhema, 

São Paulo. Neste estudo foram testadas dezenove onças pintadas (Panthera onca), 

nove suçuaranas (Puma concolor) e duas jaguatiricas (Leopardus pardalis). Das 

trinta amostras analisadas, seis onças e uma suçuarana foram soropositivas para 

CDV. Neste mesmo estudo, dez cães que viviam nas propriedades particulares 

próximas da reserva foram soropositivos para o CDV. Taques et al. (2018), em 

Cuiabá, detectaram anticorpos contra CDV em 75% de canídeos e felídeos 

silvestres em um parque zoológico que localiza-se em região urbana e abriga várias 

espécies de carnívoros em cativeiro advindos de diferentes biomas brasileiros, tais 

animais não apresentavam sintomatologia da doença. Em ambos os estudos, os 

animais positivos no teste sorológico não apresentavam sintomatologia clínica, 

evidenciando que mesmo sem sinais clínicos aparentes os animais podem sofrer 
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replicação viral e serem considerados mantenedores e/ou disseminadores da 

infecção. As diferenças de frequências observadas, no qual este trabalho não 

encontrou positividade em comparação com os demais estudos, deve ser avaliada 

com cautela, visto que nos estudos que encontraram indícios da infecção, o método 

de diagnóstico utilizado foi sorológico, que não revela o atual status da infecção, só 

permitindo afirmar que, em algum momento, o animal teve contato com o agente. Já 

as ferramentas diagnósticas utilizadas neste estudo refletem a condição do animal 

no momento da coleta da amostra biológica (infectado / não infectado). 

Outros trabalhos foram realizados com diferentes espécies animais no estado 

de São Paulo. Megid et al (2013) na cidade de Votorantim, relataram o primeiro caso 

de infecção pelo vírus da cinomose em um furão sem sinais clínicos aparentes. 

Rego et al. (1997), em um zoológico de Taboão da Serra, descreveram achados 

histopatológicos em seis animais de um grupo de treze que morreram depois de 

exibir sintomatologia característica de cinomose. Três espécies estiveram envolvidas 

nas análises Galactis vittata (furão), Crisocyon brachyurus (lobo-guará) e Cerdocyon 

thous (cachorro do mato). Dentre os animais avaliados, o único sobrevivente, 

Cerdocyon thous, tinha sido vacinado contra cinomose anteriormente. Megid et al. 

(2009) em Botucatu, observaram a infecção em um cachorro do mato e uma raposa 

do campo, animais de vida livre, os quais desenvolveram sinais clínicos de cinomose 

e foram diagnosticados por meio de métodos moleculares. 

Os resultados obtidos neste trabalho, mesmo demonstrando a ausência de 

ocorrência de infecção ativa nos animais avaliados, são de grande importância tendo 

em vista que já foi confirmado, em estudos anteriores, a suscetibilidade de diversas 

espécies animais à infecção, com e sem sinais clínicos. No Brasil, a cinomose é 

considerada uma das doenças infecciosas mais importantes de pequenos animais. 

Como reservatórios virais, os cães representam um risco significativo para espécies 

de animais silvestres livres e de cativeiro (FIORELLO; NOSS; DEEM, 2006; MEGID 

et al., 2009). Devido ao significativo aumento de mortalidade causado pelo agente 

em populações de diferentes espécies de animais de vida livre e cativeiro, a doença 

é considerada uma das que mais ameaça a conservação destes animais (JORGE et 

al., 2010).   
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CONCLUSÃO 

 

Não foi detectada a presença de fragmentos genômicos do CDV em nenhum 

dos tecidos ou secreções analisadas. No entanto, mais pesquisas devem ser 

realizadas, visto a importância da prevenção da doença, tanto para animais 

domésticos quanto animais silvestres, e que mudanças de comportamento e fatores 

ambientais contribuem para proximidade dos mesmos, facilitando ou propiciando a 

propagação do vírus entre as espécies. Além disso, há indícios da infecção em 

animais silvestres na mesma região e em outras regiões do país, fato que reforça a 

importância deste tipo de investigação, visto que animais silvestres podem estar 

infectados, excretando o vírus e consequentemente tornam-se fontes de infecção 

para outros animais. Dessa forma, conhecer a realidade da população local pode 

contribuir com planejamento e elaboração de formas de prevenção e/ou controle, 

além de se avaliar o impacto da infecção para as diversas espécies animais 

existentes no bioma.  
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