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Introdução 

 

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). O vírus afeta animais das famílias Canidae (cão doméstico, coiote, dingo, 

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

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

disso, casos de encefalite fatal pelo vírus da cinomose canina foram descritos em primatas 

como o macaco-japonês (Macaca fuscata) e em queixadas ou porcos do mato (Tayassu 

tajacu), que pertencem às famílias Cercopithecidae e Tayassuidae, respectivamente (DEEM 

et al., 2000; MARTELLA et al., 2008; MANGIA; PAES, 2016). 

A transmissão viral ocorre através dos aerossóis provenientes das excreções e 

secreções corpóreas dos animais infectados (HEADLEY et al., 2012). Devido ao curso variável 

e imprevisível da doença, o diagnóstico muitas vezes é incerto (Frisk et al., 1999).  

Diferentes técnicas têm sido empregadas como diagnóstico da cinomose, entre elas, 

se destaca os métodos diretos que incluem a amplificação de ácidos nucléicos utilizando-se a 

transcriptase reversa seguida da reação em cadeia da polimerase (RT-PCR) (GEBARA et al., 

2004a; MASUDA et al., 2006; PESERICO et al., 2019). 
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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 utilizados 

em diferentes estudos com animais domésticos como o cão, e em animais silvestres (SOMA 

et al., 2003; AMUDE et al., 2006). Este 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: 

Foram coletadas amostras de 14 animais silvestres atendidos no Hospital 

Veterinário (HOVET) da Universidade de Cuiabá (UNIC), que apresentavam ou não sinais 

clínicos neurológicos sugestivos de cinomose, bem como sinais sistêmicos envolvendo o 

trato respiratório e/ou gastrintestinal. Os animais amostrados pertenciam à ordem 

Carnivora (1 jaguatirica, 1 furão, 1 onça e 1 lontra), Pilosa (7 tamanduás), e Primates (3 

macacos). Os animais que vieram a óbito, por qualquer que seja o motivo, foram 

necropsiados e, amostras de órgãos como sistema nervoso central, baço, fígado, bexiga, rim 

e outros foram coletadas. As amostras foram estocadas em freezer a -80ºC até o 

processamento.  

 

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. 

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®). Para amplificação de 
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um fragmento parcial do gene N, tido como altamente conservado, foi realizada PCR 

envolvendo a enzima Platinum Taq DNA polimerase (Invitrogen®), conforme estratégia 

anteriormente descrita (FRISK et al., 1999). 

 

Resultados e Discussão 

 

Dos 14 animais amostrados, 13 foram resgatados pela Polícia Militar Ambiental e 

somente um pela Secretária de Estado do Meio Ambiente (SEMA). Foi realizada a técnica RT-

PCR para avaliar a presença do gene N do CDV nas amostras testadas. Todas as reações para 

os fluídos corpóreos e fragmentos de tecidos testados não geraram amplicon com o 

tamanho esperado. 

Os resultados obtidos neste trabalho, mesmo negativos, são de grande importância 

tendo em vista que as famílias das espécies estudadas são suscetíveis à infecção, o que já foi 

confirmado em estudos anteriores, como a ocorrência da doença em um tamanduá-mirim 

na região Centro-oeste do Brasil, afirmando que essa espécie é suscetível à infecção por CDV 

(LUNARDI et al., 2018). Taques et al (2018) na mesma região, detectaram anticorpos contra 

CDV em 75% de canídeos e felídeos silvestres. Estudo realizado por Megid et al (2013) 

relataram o primeiro caso de exposição a infecção do vírus da cinomose em um furão, sem 

sinais clínicos aparentes. 

 

Conclusão  

 

Não houve resultado positivo para presença do genoma de 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.  
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