
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA ANIMAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO DA CINOMOSE EM CÃES UTILIZANDO TESTES 

IMUNOCROMATOGRÁFICOS E MOLECULARES EM DIFERENTES 

AMOSTRAS BIOLÓGICAS 

 

 

 

 

 

 

Gladsthon Divino de Sousa Filho 

Orientador: Prof. Dr. Adilson Donizeti Damasceno 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA 

2018 



ii 



iii 

GLADSTHON DIVINO DE SOUSA FILHO 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO DA CINOMOSE EM CÃES UTILIZANDO TESTES 

IMUNOCROMATOGRÁFICOS E MOLECULARES EM DIFERENTES 

AMOSTRAS BIOLÓGICAS 

 

Dissertação para obtenção do grau de Mestre 

em Ciência Animal junto à Escola de 

Veterinária e Zootecnia da Universidade 

Federal de Goiás. 

 

Área de concentração: 

Cirurgia, Patologia Animal e Clínica Médica 

 

Linha de pesquisa: 

Clínica, diagnóstico por imagem e patologia 

clínica na saúde de animais de companhia e 

selvagens. 

 

Orientador: 

Prof. Dr. Adilson D. Damasceno -EVZ/UFG 

 

Comitê de Orientação: 

Profª. Drª. Danieli Brolo Martins - EVZ/UFG 

Prof. Dr. Cairo H. S. Oliveira - EVZ/UFG 

 

 

GOIÂNIA 

2018 



iv 



v 

 



vi 

 



vii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico aos meus pais. O apoio de vocês me faz  

                                               alcançar todos meus objetivos. 



viii 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço todos os dias à Deus por ter me abençoado com vida, saúde e uma 

família e amigos que sempre me apoiaram e incentivaram na incansável busca pela 

concretização dos meus sonhos. 

Aos meus pais agradeço de todo o coração. Quero que saibam que todos seus 

esforços, tempo gasto e investimento feito para que seus três filhos tivessem oportunidade de 

ingressar em universidades de ensino público de qualidade valeram a pena. Essa caminhada 

foi iniciada por vocês primeiramente. Esse título é tão de vocês quanto é meu. 

As minhas irmãs, Alinne e Nathália, e meus lindos sobrinhos Benjamin e Isabela 

pela união, amor, carinho e o ambiente familiar que construímos ao longo dos anos. Sei o 

quanto estão felizes por essa conquista. 

Agradecimento especial ao meu namorado Alexis Cabovianco por todo 

companheirismo, apoio e incentivo para estudar e escrever essa dissertação. Agradeço por 

confiar e apostar em mim nas muitas vezes em que achei que não conseguiria ir até o fim. 

Você ainda vai conquistar o mundo. O meu é amor é todo seu. 

À Universidade Federal de Goiás, especialmente à Escola de Veterinária e 

Zootecnia. Tenho orgulho de ter concluído minha graduação, residência e de agora estar 

finalizando o mestrado em um ambiente salutar e que busca o melhor dos seus alunos. 

Aproveito para agradecer ao Laboratório de Patologia Clínica Veterinária da EVZ/UFG em 

nome da residente Stéphanie Silva Nunes de Almeida e ao Laboratório de Virologia e Cultivo 

Celular (LABVIC) do IPTSP/UFG no nome da Doutoranda Nathânia Dábilla Alves e Silva 

pela ajuda e participação nos processos para que tivéssemos os resultados obtidos. 

Agradeço à ajuda e amizade do meu orientador Professor Dr. Adilson Donizeti 

Damascenona conclusão de mais essa etapa e na fabricação desse manuscrito. Espero que 

nossa parceria continue nas próximas etapas que almejo alcançar. 

Aos meus amigos de longas datas: Fernanda, Isabela, Carla e Monique por ter 

feito as alegrias serem bem maiores do que as adversidades durante a execução desse 

trabalho. Às pessoas de que alguma forma contribuíram para a produção desse manuscrito: 

Prof.ª Dr.ª Menira Borges de Lima Dias e Souza (IPTSP/UFG), técnica do LABVIC Fernanda 

Craveiro Franco (IPTSP/UFG), ao aluno de medicina veterinária Vitor Eduardo Arantes de 

Barros, à mestranda Luana de Sousa Ribeiro (EVZ/UFG) eà Prof.ª Dra.ª Danieli Brolo 

Martins (EVZ/UFG),à Médica Veterinária Catarina Elízia Bernardino Rates de Moura 

(Prefeitura de Goiânia), meu muito obrigado. 



ix 

Por fim não poderia deixar de lembrar de todos os cães que participaram dessa 

pesquisa. Vocês contribuíram, muitas vezes com a própria vida, para que a ciência fosse 

construída. Talvez essa tenha sido a missão de vocês. Espero que esse trabalho ajude muitos 

médicos veterinários na conduta diagnóstica de seus pacientes. 



x 

SUMÁRIO 

 

CAPITULO 1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS ........................................................................ 1 

1. INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 1 

2. REVISÃO DE LITERATURA .............................................................................................. 4 

2.1. Características estruturais, genômicas e biológicas do CDV .............................................. 4 

2.2. Mecanismos patogênicos da cinomose canina .................................................................... 5 

2.2.1. Transmissão ...................................................................................................................... 5 

2.2.2. Fase aguda ........................................................................................................................ 5 

2.2.3. Fase crônica ...................................................................................................................... 9 

2.3. Métodos diagnósticos ........................................................................................................ 14 

2.3.1. Hemograma e pesquisa de corpúsculos de inclusão Sinigaglia-Lentz ........................... 14 

2.3.2. Imunocromatografia ....................................................................................................... 16 

2.3.3. PCR ................................................................................................................................. 18 

CAPÍTULO 2 - COMPARAÇÃO DOS TESTES IMUNOCROMATOGRÁFICOS COM RT-

PCR E NESTED-PCR NO DIAGNÓSTICO DE CINOMOSE EM CÃES UTILIZANDO 

DIFERENTES AMOSTRAS BIOLÓGICAS .......................................................................... 28 

1. INTRODUÇÃO .................................................................................................................... 28 

2. MATERIAL E MÉTODOS .................................................................................................. 30 

2.1. Local .................................................................................................................................. 30 

2.2. Animais .............................................................................................................................. 30 

2.3. Colheita de materiais biológicos ....................................................................................... 31 

2.5. Ensaioimunocromatográfico .............................................................................................. 32 

2.6. Análise por RT-PCR convencional ................................................................................... 33 

2.6.1. Extração doRNA ............................................................................................................ 33 

2.6.3. Amplificação do DNA .................................................................................................... 34 

2.6.4. Eletroforese em gel de agarose ....................................................................................... 34 

2.6.5. PCR e Nested-PCR ......................................................................................................... 35 



xi 

3. RESULTADOS .................................................................................................................... 36 

3.2. Hemograma e pesquisa de corpúsculos de inclusão .......................................................... 38 

3.3. Imunocromatografia .......................................................................................................... 39 

3.4. RT-PCR e Nested-PCR ..................................................................................................... 41 

4. DISCUSSÃO ........................................................................................................................ 43 

5. CONCLUSÃO ...................................................................................................................... 46 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................................... 47 

CAPÍTULO 3 - CONSIDERAÇÕES FINAIS ......................................................................... 51 

APÊNDICE 1 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ............................................... 53 

APÊNDICE 2 - Ficha específica de avaliação física ................................................................ 55 

ANEXO 1 - Termo de Aprovação no Comitê de Ética de Uso de Animais ............................. 56 

 

 

  



xii 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Desenho esquemático da estrutura do vírus da cinomose canina. E: envelope. 

F: Proteína de fusão. H: Hemaglutinina. L: Polimerase. P: Fosfoproteína. M: Proteína da 

matriz. N: Nucleocapsídeo. ........................................................................................................ 4 

Figura 2 - Via de infecção oronasal do CDV. a) Aerossois contendo CDV entram no 

hospedeiro. b) CDV replica no tecido linfoide. c) Macrófagos infectados adentram ao 

sistema linfático. d) Células mononucleares infectadas espalham-se pelo organismo por 

via hematógena. .......................................................................................................................... 6 

Figura 3 - Rota de penetração do CDV via plexo coroide e infecção viral no SNC. 1) 

Infecção viral do endotélio e plexo coroide. 2) Vírus e células mononucleares infectadas 

livres no FCE. 3) Infecção de células ependimárias e dispersão viral em células da glia. 4) 

Infecção neuronal. 5) Lesão de desmielinização. ..................................................................... 11 

Figura 4 - Manguito perivascular associado a desmielinização pelo vírus da cinomose. ........ 12 

Figura 5 - Nucleocapsídeo do CDV observado por microscopia eletrônica. ........................... 15 

Figura 6 - Neurônio contendo corpúsculos de inclusão intracitoplasmáticos e 

intranucleares (setas pretas) em cerebelo de cão com cinomose (H&E, obj.100x). ................. 16 

Figura 7 - Esquematização de um cassete imunocromatográfico para diagnóstico de 

cinomose. .................................................................................................................................. 18 

Figura 8 - Esquematização de um ciclo da PCR. ..................................................................... 20 

Figura 9 - Número de cães positivos no RT-PCR convencional e para a PCR seguida de 

Nested-PCR agrupados por faixas de idades e fase clínica de evolução da cinomose 

(aguda ou crônica). ................................................................................................................... 36 

 

  



xiii 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Ocorrência dos principais sinais clínicos apresentados pelos cães positivos e 

negativos na RT-PCR convencional e Nested-PCR para vírus da cinomose alocados no 

grupo fase aguda (n=15). .......................................................................................................... 37 
 

Tabela 2 - Ocorrência dos principais sinais clínicos apresentados pelos cães positivos e 

negativos na RT-PCR convencional e Nested-PCR para vírus da cinomose alocados no 

grupo fase crônica (n=15). ........................................................................................................ 37 
 

 

  



xiv 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 - Resultados do hemograma dos animais do grupo fase aguda (GFA). ................... 38 

Quadro 2 - Resultados do hemograma dos animais grupo fase crônica (GFC). ...................... 39 

Quadro 3 - Escala de concordância do Kappa (23) .................................................................. 41 

Quadro 4 - Resultados dos testes imunocromatográficos (TIC 1 e TIC 2) nos cães com 

diagnóstico clínico de cinomose alocados no grupo fase aguda (GFA). .................................. 40 

Quadro 5 - Resultados dos testes imunocromatográficos (TIC 1 e TIC 2) nos cães com 

diagnóstico clínico de cinomose alocados no grupo fase crônica (GFC). ................................ 40 

Quadro 6 - Resultados da RT-PCR e Nested-PCR em amostras de sangue e urina para os 

animais do grupo fase aguda (GFA). ........................................................................................ 42 

Quadro 7 - Resultados da RT-PCR e Nested-PCR em amostras de sangue e urina para os 

cães do grupo fase crônica (GFC). ........................................................................................... 42 

Quadro 8 - Valores calculados de Kappa para as associações dos ensaios 

imunocromatográficos (TIC 1 e TIC 2) com resultados dos PCRs. ......................................... 43 

 

  



xv 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

ALT  Alanina aminotransferase 

CDV  Vírus da cinomose canina  

DEPC  Dietil pirocarbonato 

DNA  Ácido Desoxirribonucléico 

EDTA  Ácido etileno diamina tetra acético 

EVZ  Escola de Veterinária e Zootecnia 

FA  Fosfatase Alcalina 

FCE  Fluído cerebroespinal 

GFA  Grupo fase aguda 

GFC  Grupo fase crônica 

IFN  Interferon 

IL  Interleucina 

IMPMT  Inibidores de metaloproteinases de matriz tecidual  

IPTSP  Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública 

LABVIC  Laboratório de Virologia e Cultivo Celular 

LD  Leucoencefalite desmielinizante 

MHC  Complexo principal de histocompatibilidade 

MP  Membro pélvico 

nm  Nanômetro 

nt  Nucleotídeos 

pb  Pares de bases 

PCR  Reação em cadeia pela polimerase  

PI  Pós-infecção  

RNA  Ácido ribonucleico 

RNP  Complexo ribonucleico  

RT-PCR  Reverse transcriptase - PCR 

SLAM  Molécula de sinalização de ativação linfocítica 

SNC  Sistemanervoso central  

TIC  Teste imunocromatográfico 

TGF  Fator transformador do crescimento  

TNF  Fator de necrose tumoral  

MT  Membro torácico 



xvi 

SRD  Sem raça definida 

UFG  Universidade Federal de Goiás 

UTRs  Untranslated region 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvii 

RESUMO 

 

A cinomose canina é uma doença infectocontagiosa viral, multissistêmica e de grande 

importância para a medicina veterinária pela alta morbidade e mortalidade entre cães 

domésticos. O diagnóstico definitivo para a doença é um desafio para o médico veterinário na 

rotina clínica tornando necessária a utilização de métodos diagnósticos rápidos e de fácil 

acesso, sendo essa a proposta dos testes imunocromatográficos. Porém é necessário saber qual 

melhor material biológico a ser utilizado nesses testes, dependendo da fase clínica do animal 

para otimização do teste, logo esse trabalho teve por objetivo indicar o melhor material 

biológico a ser utilizados nos dispositivos, de acordo com a fase clínica do animal doente. 

Sangue total, urina, swabs conjuntivais, fluido cerebroespinal e um pool de amostras foram 

coletados de 30 animais suspeitos de cinomose, divididos em grupos de fase aguda e crônica 

da doença, para aplicação nos dois kits rápidos comercializados do Brasil. A concordância dos 

resultados dos kits e os do RT-PCR e Nested-PCR de urina e sangue total foram obtidas 

utilizando índice Kappa. Além disso, foi realizado hemograma e pesquisa de corpúsculos de 

Lentz nos esfregaços sanguíneos. Cinco e dois animais, de fase aguda e crônica, foram 

considerados negativos, respectivamente. Concluiu-se que o material com melhor 

performance foi a urina, em ambas as fases e nos dois kits e foi demonstrado que o sangue 

total foi o pior material a ser utilizado. O pool de amostras demonstrou ser uma utilização 

extra bula de valiosa importância quando não se sabe qual teste utilizar. O FCE foi apontado 

como o material mais sensível aos testes imunocromatográficos. 

Palavras-chave: Cinomose, diagnóstico, imunocromatografia, PCR, materiais biológicos. 
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ABSTRACT 

 

 

Canine distemper is a viral infectious disease, multisystemic with a great importance for 

veterinary medicine due to high morbidity and mortality within domestic dogs. The definitive 

diagnosis for the disease is a challenge for the veterinarian in the clinical routine, requiring 

the use of fast and easily accessible diagnostic methods, which is the proposal of 

immunochromatographic tests. However, it is necessary to know the best biological material 

to be used in these tests, depending on the clinical stage of the animal to optimize the test, so 

this work aimed to indicate the best biological material to be used in the devices, according to 

the clinical stage of the animal sick. Total blood, urine, conjunctival swabs, cerebrospinal 

fluid and a pool of samples were collected for use in the two commercial kits from Brazil 

from a total of 30 suspected cases of distemper, divided into acute and chronic disease groups. 

The agreement of the results of the kits and of the RT-PCR and Nested-PCR of urine and 

whole blood were obtained using Kappa index. In addition, blood counts were performed and 

Lentz corpuscles were searched in blood smears. Five and two animals, both acute and 

chronic, were considered negative, respectively. It was concluded that the material with the 

best performance was urine in both phases and in both kits and it was demonstrated that 

whole blood was the worst material to be used. The sample pool has proved to be an extrabule 

use of valuable importance when it is not known which test to use. FCE was pointed as the 

most sensitive material for immunochromatographic tests. 

Key words: distemper, diagnosis, immunochromatography, PCR, biological samples. 



CAPITULO 1  -  CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A cinomose canina é uma enfermidade infectocontagiosa multissistêmica causada 

por um vírus RNA fita simples chamado vírus da cinomose canina (CDV) pertencente a 

ordem Mononegavirales, família Paramyxoviridae, gênero Morbillivirus e espécie Canine 

morbillivirus
1
 cuja importância reside no fato de ser cosmopolita e induzir uma alta 

morbidade e mortalidade nos cães e em muitos carnívoros selvagens. O vírus foi 

primeiramente isolado na Europa pelo microbiologista veterináriofrancês Henri Carré, em 

1905, a partir de amostras biológicas de cães acometidos por cinomose cuja causa era 

atribuída de forma equivocada a outros patógenos
2-5

. 

Em virtude de sua potencial capacidade em infectar também diversos carnívoros 

terrestres (domésticos ou selvagens) e aquáticos, em especial, lobos, furões, raposas, coiotes, 

hienas, leões, tigres, leopardos, guepardos, baleias, leões-marinhos e golfinhos, uma mudança 

de nomenclatura do CDV para vírus da cinomose dos carnívoros foi proposta. Nos gatos 

domésticos, que também pertencem à ordem carnívora, o vírus ainda não foi detectado, porém 

em infecções experimentais em gatos livre de patógenos (specific pathogen free - SPF) 

verificou-se a capacidade do CDV de se replicar e até causar linfopenia, contudo, sem que os 

animais desenvolvessem sinais clínicos
6-8

. 

A comercialização e utilização de vacinas de vírus vivo modificado na rotina 

clínica, nos anos 1950,foi uma importante contribuição para manter a doença sobre controle. 

Porém, surtos da doença, até em animais vacinados foram reportados, provavelmente pela alta 

variação genética e antigênica do gene H do CDV. A dificuldade no controle e erradicação da 

cinomose reside no fato do vírus possuir distribuição mundial e uma ampla variedade de 

hospedeiros. Além disso, estudos de soroprevalência e clínico-patológicos indicaram elevada 

incidência de infecção na população canina não-vacinada, sendo, portanto, o cão considerado 

o principal reservatório e fonte de infecção, incluindo para os animais selvagens. A cinomose 

tem sido considerada como reemergente em países onde já esteve controlada e o número de 

óbitos é crescente
5, 7, 9-12

. 

Os cães recém infectados estarão na fase aguda da doença, caracterizada 

basicamente pela replicação e disseminação para vários tecidos do animal. Os sinais clínicos 

apresentados pelo cão nessa fase variam conforme o sítio de atuação viral e são, geralmente, 

bastante inespecíficos tais como febre, lesões em pele, distúrbios gastrointestinais e 



 
 

2 

respiratórios
13, 14

. O animal nessa fase pode também não apresentar sinais clínicos marcantes o 

que caracteriza a forma subclínica da doença. A partir do momento que a resposta imune do 

infectado se torna incapaz de conter a replicação viral, o animal começa a desenvolver a fase 

crônica da doença, marcada principalmente pelo aparecimento de sinais neurológicos. Tanto a 

progressão da doença quanto os sinais clínicos que aparecerão no animal infectado, 

dependerão da variante viral,status imune e idade do animal
14, 15

.A lesão mais característica 

no sistema nervoso dos animais acometidos é a leucoencefalite desmielinizante (LD) que 

apresenta similaridades morfológicas com doenças desmielinizantes em humanos
3, 5, 14-

16
.Além disso, o vírus pode persistir em neurônios, como mecanismo de evasão da resposta 

imune e causar quadro de doença neurológica no cão idoso com baixa imunidade, chamada 

encefalite do cão velho
15, 17

. 

Em relação à saúde pública, verifica-se que o potencial zoonótico da cinomose 

vem ganhando cada vez mais atenção por sua relevância epidemiológica para humanos e 

animais em razão de surtosinfecciosos em primatas não humanos na China
18

 e no Japão
19

. O 

fato do vírus pertencer ao gênero Morbillivirusque congrega agentes etiológicos de doenças 

como o sarampo, a peste dos pequenos ruminantes e a peste bovina também o coloca como 

patógeno de alto interesse científico
7, 18-21

. 

A elaboração de estratégias para o diagnóstico da cinomose em cães se dá 

primeiramente por meio de uma suspeita clínica. As características do histórico do paciente 

tais como: idade entre três e seis meses, não realização de vacinação (ou condução 

inadequada), convívio com animais doentes, locais com alta incidência, entre outros, 

suportam o diagnóstico presuntivo. A partir da suspeita, deve-se confirmar o diagnóstico por 

exames laboratoriais
14, 22

. 

O diagnóstico de cinomose é mais facilmente realizado em cães que apresentam 

um maior conjunto de anormalidades clínicas compatíveis com a doença, especialmente 

quando há presença de mioclonias, tendo em vista que diversas doenças cursam com sinais 

clínicos inespecíficos. Em cães com mínimos sinais respiratórios, gastrointestinais ou 

neurológicos, o diagnóstico ante-mortem é ainda mais desafiador devido ao fato de que alguns 

testes laboratoriais podem se apresentar pouco sensíveis gerando resultados falsos negativos 

ou até resultados positivos para animais que não estão realmente doentes, mas que já 

passaram pelo protocolo de imunização com a vacina com vírus vivo atenuado
15, 22, 23

. 

Uma combinação de testes laboratoriais pode ser necessária para que se 

determinar o diagnóstico, uma vez que resultados negativos nos ensaios laboratoriais não 

descartamdefinitivamente a cinomose. A sensibilidade da detecção do CDV por meio de 
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testes que detectem vírus pode ser aumentada utilizando diferentes amostras biológicas como, 

exemplo, sangue, urina, swabs conjuntivais e fluido cerebroespinal (FCE). A cinomose deve 

ser sempre considerada diagnóstico diferencial em filhotes com sinais neurológicos estando os 

sinais respiratórios e gastrointestinais presentes ou não
5, 14, 22, 23

. 

Os estudos sobre as características do vírus da cinomose, o conhecimento da rota 

de infecção, a elucidação dos mecanismos patogênicos no hospedeiro e métodos diagnósticos 

se tornam cada vez mais importantes para que sejam definidas medidas profiláticas eficazes e 

estabelecimento de conduta terapêutica adequada para o paciente, afim de que se estabeleça 

futuramente um programa de ação que vise a erradicação dessa doença. Assim, esse trabalho 

objetiva revisar as características virais, os mecanismos fisiopatogênicos do CDV nos cães 

ealguns métodos diagnósticos dessa doença. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Características estruturais, genômicas e biológicasdo CDV 

 

O CDV é pleomórfico, envelopado e sua partícula viral varia de 100 a 250 nm de 

diâmetro e o nucleocapsídeo helicoidal de 15-18 nm de diâmetro. Possui um genoma que 

consiste em uma fita simples de RNA de polaridade negativa e simetria helicoidal não 

segmentada que contem seis genes, que codificam oito proteínas, sendo duas não estruturais 

(C e V) e seis estruturais: nucleocapsídeo (N=1572pb), fosfoproteína (P=1525pb), proteína da 

matriz (M=1008pb), proteína de fusão (F = 1989pb), hemaglutinina (H=1824pb) e polimerase 

(L=6555bp) (Figura 1)
14, 24-26

. Nas extremidades dos seis genes existem duas regiões 

extracistrônicas essenciais para o processo de transcrição e replicação viral: a líder 3’, de 

aproximadamente 52 nucleotídeos e a trailer 5’ de aproximadamente 38 nucleotídeos. Entre 

os genes existem untranslated regions (UTRs) que os separam
27

. 

 

 
Figura 1 - Desenho esquemático da estrutura do vírus 

da cinomose canina. E: envelope. F: Proteína de fusão. 

H: Hemaglutinina. L: Polimerase. P: Fosfoproteína. M: 

Proteína da matriz. N: Nucleocapsídeo. 

Fonte: adaptado de Greene
14
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Estudos filogenéticos sobre o gene H, que apresenta maior variabilidade genética 

quando comparado aos outros genes, indicaram a presença de pelo menos quinze genótipos do 

CDV que apresentam diferentes graus de virulência e tropismo celular, sendo esses: America 

1 e 2, Asia 1, 2, 3 e 4, Africa 1 e 2, Rockborn-like, Europe Wildlife, Arctic-like, Europe/South 

America 1, South America 2 e 3
7, 15, 28-31

. 

O CDV é susceptível a luz ultravioleta e ao calor, sendo destruído em 

temperaturas maiores que 50 a 60°C por 30 minutos. Em tecidos e secreções sobrevive por 

pelo menos uma hora a 37°C e por três horas em 20°C. Em lugares de clima quente, o vírus 

não persiste no ambiente após remoção dos animais doentes, porém em baixas temperaturas 

(0 a 4°C) persiste por semanas. Quando congelado pode sobreviver por anos. O vírus 

permanece viável em uma faixa de pH que varia de 4,5 a 9,0. Por ser envelopado é susceptível 

ao éter, clorofórmio, formol, fenol e desinfetantes a base de amônia quaternária
14

. 

 

2.2. Mecanismos patogênicos da cinomose canina 

 

2.2.1. Transmissão 

 

O CDV pode estar presente em todas as secreções dos animais que apresentam 

fase aguda da doença, porém a via de transmissão mais comum é a respiratória por meio de 

aerossois que são inalados por animais susceptíveis, porém a ingestão de alimentos 

contaminados ou de materiais biológicos (p. ex., urina e secreção ocular) contendo partículas 

virais também são meios de infecção. O animal pode disseminar o vírus por atétrês meses, 

mesmo se estiver apresentando a forma subclínica da doença
14, 15, 27

. 

 

2.2.2. Fase aguda 

 

O período de incubação pode variar de uma a quatro semanas, dependendo da cepa 

viral, da idade e status imune do animal. As manifestações dos sinais clínicos variam de 

ausente(mais de 50% dos infectados) a graves, chegando a 50% de mortalidade
14,15,32

. 

Nas primeiras 24 horas, o CDV inicia sua entrada nas células para replicação 

utilizando o receptor CD150 também conhecido como molécula de sinalização de ativação 

linfocítica (SLAM), que são expressas na superfície dos macrófagos alveolares, monócitos e 

células dendríticas do trato respiratório.As glicoproteínas H e F, que estão situadas no 

envelope, são essenciais para a infecção uma vez que a hemaglutinina media a ligação do 
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vírus aos receptores-alvo, processo chamado adsorção,enquanto a proteína F realiza a fusão 

do envelope viral com a membrana da célula fazendo com que o nucleocapsídeo seja desfeito 

no citoplasma celular liberando os ácidos nucléicos do vírus em um processo chamado 

desnudamento.A síntese de RNA mensageiro e a replicação viral são comandadas pelo 

complexo ribonucleico (RNP) que é constituído pelas proteínas N, P e L juntamente com o 

RNA viral
15, 33

. Deste ponto, começa-se um processo de replicação viral, caracterizado pela 

inibição da síntese de DNA, RNA e proteínas da célula hospedeira e pela replicação do RNA 

viral, os quais são traduzidos em proteínas para formação posterior de novos virions. Essas 

proteínas expressam-se tanto na membrana das células (F e H) quanto no citoplasma celular 

permitindo montagem completa de todas as partes de novos virions que são liberados para o 

meio extracelular por brotamento. Durante esse processo, células vizinhas podem se fundir à 

célula infectada por conta das proteínas F expressas na membrana celular e dos receptores 

CD9, gerando células gigantes multinucleadas
14, 34-36

. Entre dois e quatro dias pós-infecção 

(PI) células infectadas e partículas virais livresse espalham para linfonodos bronquiais e 

tonsilas (Figura 2)
14, 34

. 

 

 
Figura 2 - Via de infecção oronasal do CDV. a) Aerossois contendo CDV entram no 

hospedeiro. b) CDVreplica no tecido linfoide. c) Macrófagos infectados adentram ao 

sistema linfático. d) Células mononucleares infectadas espalham-se pelo organismo 

por via hematógena. 

Fonte: Adaptado de Greene
14
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A infecção progride eo número de células infectadas aumenta e as partículas virais 

disseminam-se pelos vasos sanguíneos e linfáticos para os demais órgãos linfoides e 

hematopoiéticos tais como: baço, medula óssea, timo, linfonodos, tecidos linfoides associados 

a mucosas (MALT) e macrófagos da lâmina própria do trato gastrointestinal, onde também 

ocorrerá replicação viral. O CDV também induz apoptose dos linfócitos, principalmente dos T 

CD4
+
, resultando em um quadro de leucopenia por linfopenia devido aos danos às células B e 

T, determinando assim, a primeira fase da viremia, que dura aproximadamente em uma 

semana
14, 32, 36, 37

. 

A ocorrência do segundo pico virêmico depende da qualidade da resposta imune 

humoral e mediada por células do cão e acontece por volta do 8º ao 14º dia, podendo, em 

alguns casos, ir até o 24º dia pós-infecção (PI). Essa fase resulta da infecção de células 

teciduais e parenquimatosas por todo o organismo, principalmente, do trato respiratório, trato 

gastrointestinal, sistema urinário, sistema endócrino, tecidos linfoides, sistema nervoso central 

(incluindo células neuroectodermais), células endoteliais, queratinócitos, fibroblastos e 

trombócitos
14, 15

. 

As células epiteliais não expressam o CD150/SLAM, o que inviabilizaria a 

invasão viral, porém o vírus utiliza a molécula PVRL4/nectin-4, localizada nas junções de 

aderência celular, para adsorção
38, 39

. A mesma molécula é encontrada nas células ependimais, 

epitélio do plexo coroide, células meningeais, neurônios, células de Purkinje e células 

granulares. Um estudo
40

 também evidenciou a existência de um receptor nomeado de GliaR 

que o vírus utilizaria para infecção das células da glia uma vez que estas não expressam o 

PVRL4/nectin-4 e nem o CD150/SLAM
38-40

. 

A eliminação do CDV é dependente de uma boa resposta imune humoral e 

mediada por células. Anticorpos da classe M (IgM) anti-CDV surgem duas semanas após a 

infecção e são cruciais para a evolução da doença, pois normalmente a imunidade humoral de 

proteção ocorre pelo aparecimento de anticorpos contra nucleoproteínas virais, seguida da 

produção de resposta imune humoral para proteínas específicas do envelope viral. A falta de 

efetividade contra o vírus pode ser fatal
15, 17

. 

A distribuição viral no organismo é dependente da especificidade que as 

imunoglobulinas têm em reconhecer proteínas do envelope viral. Por exemplo, anticorpos 

anti-proteína viral H podem evitar o aparecimento de lesões em sistema nervoso central. A 

falta temporária de anticorpos anti-proteína viral M e o atraso ou diminuição na produção de 

anticorpos responsáveis pela fixação do complemento podem resultar em doença neurológica 

persistente
41, 42

. 
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Anticorpos neutralizantes evitam a disseminação viral nos espaços extracelulares 

e a citólise mediada pelo sistema complemento realiza destruição de células infectadas 

representando, desse modo, fatores críticos para eliminação de partículas virais livres e para 

evolução clínica da cinomose. Contudo, a exposição prolongada aos anticorpos resulta em 

internalização das proteínas de superfície viral na membrana plasmática das células 

infectadas, diminuindo assim o reconhecimento antigênico. Apesar da redução da propagação 

viral, essa modulação da expressão de antígenos de superfície mediada por anticorpos 

representa uma forma de persistência viral em cães
15, 36

. 

A citotoxicidade antiviral mediada por linfócitos determina o resultado da doença 

dos cães infectados, pois uma forte imunidade celular pode levar a eliminação viral, enquanto 

a falta ou atraso na citotoxicidade mediada por linfócitos é correlacionada com a persistência 

viral no SNC
36, 43

. 

O CDV é linfotrópico e, portanto, altamente imunossupressor, porém sabe-se que 

uma adequada imunidade antiviral pode levar a interrupção do curso clínico da doença e 

recuperação do paciente. Contudo, uma vez manifesta, a infecção leva a uma longa e profunda 

inibição da resposta imune celular e humoral caracterizadas pela imunossupressão por 

leucopenia por linfopenia, deixando o animal predisposto a infecções 

secundárias
16

.Leucopenia e inibição da resposta imune celular e humoral foram reportadas 

experimentalmente em furões, tornando-os modelos confiáveis para investigação da 

imunossupressão na cinomose em cães e para desenvolvimento de vacinas
44

. 

Diversos estudos são focados no tropismo do CDV por linfócitos. Um estudo
45

 

utilizou em furões uma cepa letal recombinante do CDV feita por genética reversa para 

expressar proteínas verde fluorescentes para mapeamento das lesões que o vírus causa, e 

demonstrou  primeiramente uma massiva e rápida infecção dos linfócitos B e T circulantes, 

seguida por danos em órgãos linfáticos secundários e contágio de timócitos. A replicação em 

células epiteliais não foi detectada inicialmente, somente após a morte do hospedeiro. 

Investigações demonstraram que o tropismo se dá pela ligação ao CD150/SLAM pela 

proteína viral H, pois essas são reguladas positivamente na presença do CDV nos linfócitos, 

indicando uma estratégia viral de amplificação no hospedeiro. Logo, a destruição das células 

infectadas que expressam o CD150/SLAM é considerado um importante mecanismo de 

imunossupressão induzido pelo CDV, gerando também falhas na apresentação de antígenos, 

pois o CD150/SLAM também é expresso em células dendríticas maduras e em monócitos 

ativados
15, 16, 45

. 
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Os mecanismos de imunossupressão em cães ainda não estão devidamente 

esclarecidos, uma vez que esta pode durar até após a eliminação viral, o que leva a hipótese de 

que existam outras vias independentes do vírus influenciando na resposta imune. Durante a 

fase aguda da cinomose, a linfopenia é caracterizada por uma depleção transitória no sangue 

periférico de linfócitos T CD8
+
 citotóxico, B CD21

+
 e T CD4

+
 auxiliares, sendo essa última a 

mais afetada. A redução do número de células do sistema imune circulantes pode ser 

explicada pelas sequelas nos órgãos linfoides primário e secundário e pela apoptose de 

linfócitos infectados. Mecanismos como superativação do sistema imune inato e apoptose 

induzida pela ativação da proteína Fas também são considerados determinantes na perda de 

células imunes. O CDV também modula as funções dos monócitos pela inibição da IL-1 e 

aumento da liberação de prostanglandina E2 por essas células em cães virêmicos levando à 

falha na apresentação de antígenos, diminuindo por consequência a diferenciação de células B 

que somados a apoptose contínua dessas células, contribuem para linfopenia. Nota-se ainda 

que a apoptose também acontece em linfócitos não infectados, indicando que há mecanismos 

adicionais que independem da ação direta do vírus
15, 16

. 

A regeneração dos órgãos linfoides leva a recuperação das subpopulações dos 

linfócitos CD4
+
 e CD8

+
. Os números de células positivas para CD5

+
 e imunoglobulinas 

continuam reduzidos e antígenos virais podem ser encontrados em células dendríticas, sendo 

essas as primeiras hospedeiras na fase crônica da doença, o que representa uma mudança de 

tropismo viral que pode ser um mecanismo de persistência viral. A proteína N da CDV reage 

com o FC𝛾R (CD32) para suprimir a produção de IL-12 e a maturação dos linfócitos B o que 

leva à uma diminuição da formação de plasmócitos e da produção de imunoglobulinas. 

Diminuição das funções do linfócito T auxiliar em cães com infecção persistente podem 

contribuir para distúrbios no centro de formação germinal e uma redução na mudança de 

classes de IgM para IgG
15, 46

. 

 

2.2.3. Fase crônica 

 

A ocorrência de lesões no sistema nervoso central (SNC) é a maior complicação 

da cinomose canina e caracteriza, basicamente, a fase crônica da doença, uma vez que está 

relacionada a incapacidade imunológica do cão de conter a progressão da doença. Cerca de 

30% dos cães desenvolvem sinais clínicos de infecção em SNC. Inúmerasvariantes virais são 

consideradas neurotrópicas, tais como a Snyder Hill, conhecida por causar polioencefalite 

aguda, A75/17 e R252 que causam predominantemente LD
16, 22

. 



 
 

10 

Os astrócitos, a micróglia, os oligodendrócitos, os neurônios, as células 

ependimais, células do plexo coróide e a aldinoglia (família de células da glia promotora de 

crescimento que incluem macróglias especializadas com propriedades semelhantes as células 

de Schawnn) podem ser infectados pelo CDV
47

. 

As lesões no SNC dos cães podem se apresentar de formas distintas dependendo 

do local onde o vírus se encontra. Caso o vírus determine lesões à substância cinzenta do 

córtex cerebral ou núcleos do tronco encefálico, o cão apresentará polioencefalite (p. ex., 

encefalite do cão velho, encefalite por corpúsculos de inclusão e encefalite pós-vacinal) e se 

acometer a substância branca, resultará em LD, sendo esta a forma mais comum
15

. 

Várias vias distintas de neuroinvasão foram descritas. A rota principal é a via 

hematógena, por onde as células mononucleares contendo o CDV ou o próprio vírus livre 

infectam as células endoteliais em aproximadamente cinco a seis dias PI, para então acessar 

os pés astrocitários e os pericitos no oitavo dia PI transpondo a barreira hematoencefálica. Por 

volta de 10 dias PI, o vírus infecta o epitélio do plexo coróide, através dos capilares 

sanguíneos sendo, enfim, liberado no FCE, seguido por infecção das células ependimárias e 

dispersão viral para substância branca com posterior acometimento de células da glia e 

neurônios (Figura 3). Em furões foi descrita uma rota alternativa de infecção experimental via 

nervo olfatório
48

, em que o vírus percorre neurônios presentes na mucosa do trato olfativo até 

o SNC, porém ainda não foi confirmada em cães
14-16, 48

. 

As infecções em oligodendrócitos são poucoesclarecidas uma vez que estudos 

apresentam resultados controversos e inconsistentes. Já os astrócitos representam as células 

mais relacionadas a LD sendo reportada que a infecção nessas células independem da 

partícula viral completa, pois há transmissão lateral entre células, por rápida formação de 

sincícios utilizando a proteína H e as junções gap. Em neurônios nota-se maior quantidade de 

RNAm do que proteínas virais e parece ocorrer mais proeminentemente nas 

polioencefalites
15,16,49

. 

A patogênese da polioencefalite na cinomose suporta a hipótese de que essas 

lesões são mecanismos de persistência viral. Por outro lado, a leucoencefalite desmielinizante 

(LD) representa a manifestação mais comum da cinomose. Lesões da LD são encontradas no 

cerebelo, trato óptico, medula oblonga, pedúnculo cerebral, medula espinhal e, menos 

frequente, no cérebro, fórnix, corpo caloso e tronco encefálico e podem estar em várias áreas 

ao mesmo tempo possuindo formas classificadas em agudas, subagudas não inflamatórias, 

subaguda inflamatória, lesões crônicas e escleróticas
49, 50

. 
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Figura 3 - Rota de penetração do CDV via plexo coroide e infecção viral no SNC. 

1) Infecção viral do endotélio e plexo coroide. 2) Vírus e células mononucleares 

infectadas livres no FCE. 3) Infecção de células ependimárias e dispersão viral 

em células da glia. 4) Infecção neuronal. 5) Lesão de desmielinização. 

Fonte: Adaptado de Greene
14

 

 

A LD representa um evento bifásico, sendo a primeira fase ligada as ações vírus-

mediadas, enquanto que a progressão das lesões em SNC parecem ser por mecanismos 

imunomediados. Durante as primeiras fases da doença (aguda e subaguda não inflamatória) 

existe um mínimo influxo de células inflamatórias, as quais aumentam dramaticamente nas 

fases crônicas, pois ocorrem juntamente com recuperação e a repovoamento dos órgãos 

linfoides
15, 50

. 

Nas lesões iniciais notam-se presença predominante de linfócitos CD8
+
 indicando 

que a citotoxicidade dependente de anticorpo pode estar envolvida na eliminação viral e 

possivelmente em lesões mais agudas e esse influxo pode ser mediado por interleucinas 

derivadas da micróglia, como a IL-8
51

.A regulação positiva de complexo principal de 

histocompatibilidade (MHC II) que são expressos pela micróglia, células endoteliais, 

meningeais, epiteliais do plexo coroide, ependimais e intravasculares durante a progressão da 

LD e simultânea redução da expressão viral indica o envolvimento de antígenos não virais 

como disparo dos processos imunomediados na fase crônica da LD
52

. 

A perda mielínica em lesões iniciais pode ser atribuída a processos vírus mediados 

que induzem distrofia não apoptótica de oligodendrócitos. Já a desmielinização na fase 

crônica é devida aos efeitos colaterais da resposta imune humoral e ativação de macrófagos e 

micróglia (aumento da expressão de MHC II e moléculas de adesão) quando em contato com 
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anticorpos antivirais cursando com liberação de espécies reativas de oxigênio mielotóxicas, 

enzimas proteolíticas e aumento da atividade fagocítica o que contribui indiretamente para a 

perda da mielina e de oligodendrócitos. Células T autoreativas também podem contribuir, 

sendo responsáveis pela indução de imunidade celular mielina específica observada via 

disseminação de epítopos secundários aos danos à mielina no SNC, contudo, os papeis 

precisos da resposta imune autoreativa e autoanticorpos continua indeterminada
50, 53

. 

A recuperação do sistema imune se dá em aproximadamente sete semanas PI, 

coincidindo com o aparecimento de vários infiltrados perivasculares mononucleares dentro de 

lesões cerebrais e alta titulação de anticorpos anti-CDV específicos no FCE e sangue. Durante 

a recuperação imune a infiltração de linfócitos T CD4
+
 é seguida por plasmócitos que 

somados as células B produtoras de IgG presentes nos manguitos e dispersos nas lesões geram 

um aumento da síntese de anticorpos intratecais, fator suspeito de acelerar destruição de 

mielina na LD crônica uma vez que observa-se melhora clínica associada ao declínio da 

produção de anticorpos antivirais intratecais. A citotoxicidade humoral mediada por 

anticorpos dependentes de complemento também é apontada como possível mecanismo para 

desmielinização (Figura 4)
15, 54

. 

 

 
Figura 4 - Manguito perivascular associado adesmielinização pelo vírus da cinomose. 

Fonte: Adaptado de Greene
14
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Os anticorpos anti-mielina já foram encontrados no FCE, contudo a significância 

desse achado continua incerta, pois altos títulos desses anticorpos são encontrados em cães em 

estado de recuperação de lesões cerebrais
55

. 

As citocinas são investigadas na tentativa de entender as comunicações célula-

célula e a interação entre sistema imune e as células cerebrais na LD. As expressões de 

citocinas podem ser diretamente induzidas pelo vírus ou sistema autócrino e parácrino 

regulador durante a infecção pelo CDV. Ointerferon (IFN) no FCE de cães infectados pode ter 

significado de persistência de infecção no SNC
56

. Contudo, o tipo do IFN atuando como papel 

importante na LD ainda precisa ser determinado. A LD é associada frequentemente com IL-1, 

IL-12, fator de necrose tumoral alfa (TNF-𝛼 ) e fator transformador do crescimento beta 

(TGF-𝛽) no sangue de cães naturalmente infectados. A simultânea ocorrência de citocinas pro 

e anti-inflamatórias no sangue de cães indica a complexidade da doença e que pode haver 

sobreposição de fases
16, 56

. 

No SNC, a IL-8 apresenta ser crucial para atração inicial de linfócitos T 

promovendo citotoxicidade antiviral durante a cinomose aguda. O aumento de mRNA IL-6 e 

TNF-𝛼  estão associados com exacerbação da doença, enquanto que IL-10 e TGF-𝛽  estão 

associadas à remissão, porém por estarem expressas em um mesmo momento não podem ser 

relacionadas a estágios específicos da doença. A IFN-𝛾  pode ser encontrado associado a 

lesões crônicas e o aumento de IL-1 e IL-6 pode ser encontrado em todos os tipos de lesões 

cinomóticas, pois são predominantemente expressos por linfócitos T CD3
+
 e macrófagos e/ou 

micróglia em lesões precoces e também em células situadas em manguitos perivasculares nas 

lesões crônicas. O TNF-𝛼 é predominantemente produzido por astrócitos para atração de mais 

células inflamatórias para os sítios de lesão no SNC, com consequente aumento de síntese de 

citocinas, iniciando o estágio crônico da doença e demonstrando o papel importante nas 

primeiras lesões da LD como já observado na esclerose múltipla em humanos. A IL-12 tem 

sido associada à resposta imune por Th-1. O TNF-𝛼, a IL-1 e a IL-6 são fatores cruciais para 

indução de moléculas de adesão no endotélio e, subsequente, extravasamento de leucócitos
15, 

16, 36
. 

Os astrócitos, principais células fontes de proteínas formadoras da matriz celular e 

de mediadores celulares, são as células mais acometidas pela doença promovendo uma injúria 

na integridade do SNC. Em lesões agudas e subagudas não inflamatórias essas células 

regulam juntamente com macrófagos e/ou micróglia, os inibidores de metaloproteinases de 

matriz tecidual (IMPMT). Contudo, nota-se que o número de células expressando 

metaloproteinases de matriz, endopeptidases dependentes de zinco e cálcio capazes de clivar a 
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matriz extracelular fazendo com que haja abertura da barreia hematoencefálica, parece 

exceder o número das que expressam IMPMT causando efeitos diretos à mielina, 

representando assim, mais um fator para iniciar e manter lesões no SNC. A perda física da 

barreia hematoencefálica por enzimas proteolíticas somada ao papel das citocinas são fatores 

importantes para influxo de células inflamatórias e progressão da LD
16, 50, 57

. 

 

2.2. Métodos diagnósticos 

 

O diagnóstico preciso ante-mortem ainda é considerado um desafio na rotina 

clínica dos médicos veterinários. A identificação dos sinais clínicos, associados a anamnese e 

histórico do animal é ainda o considerado um passo primordial para o reconhecimento da 

doença, porém é limitante pelo fato da inespecificidade dos sinais clínicos da doença. Vários 

testes sorológicos, imunológicos e de detecção viral já foram desenvolvidos como ferramentas 

diagnósticas, tais como: cultivo celular, EnzymeLinkedImmunoSorbentAssay(ELISA),reação 

em cadeia pela polimerase(PCR), imuno-histoquímica (IHQ), imunofluorescência direta ou 

indireta (IFI e IFD, respectivamente) e pesquisas de corpúsculo de inclusão em tecidos e 

secreções. A escolha da técnica dependerá da fase clínica que o animal se encontra, das 

disponibilidade do método, capacidade técnica e aparelhagem. 

 

2.2.1. Hemograma e pesquisa de corpúsculos de inclusão Sinigaglia-Lentz 

 

O hemograma é apontado como um exame inicial que suporta o diagnóstico da 

doença em animais suspeitos.A linfopenia absoluta é o achado hematológico mais comum e é 

causada pela depleção linfoide vírus-induzida, porém pode estar dentro dos valores normais 

nos animais na fase crônica. Também podem ocorrer anemia regenerativa e 

trombocitopenia
58

. Neutrofilia com desvio a esquerda e neutrófilos tóxicos podem estar 

presentes indicando possíveis infecções bacterianas secundárias
14, 22

. 

Os corpúsculos ou inclusões de Sinigaglia-Lentz foram descritos em 1912 e são 

decorrentes de acúmulos de proteínas virais e debris da célula hospedeira, compondo o que se 

conhece como efeito citopático do vírus. Estão relacionados às fases iniciais da doença em 

que há alta replicação viral, sendo portanto, considerado ferramenta de diagnóstico 

precoce
15,59

. 

Os corpúsculos são estruturas que podem estar presentes no citoplasma e/ou 

núcleo de diferentes células infectadas em diversos órgãos, como as células epiteliais da 
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bexiga, conjuntiva e do trato respiratório, células da glia, linfócitos, neutrófilos, hemácias e 

todas aquelas que possam sofrer colonização viral. O aparecimento deles ocorre de forma 

diferente dependendo do tipo celular, por exemplo, são menos frequentes em neutrófilos e 

hemácias que em linfócitos. São corados no esfregaço sanguíneo por meio de corantes de base 

Romanowsky e visualizados por microscopia de campo claro, mas a confirmação de que as 

inclusões são de nucleocapsídeos compatíveis com o vírus da cinomose canina se dá pela 

microscopia eletrônica (Figura 5)
14, 15, 59

. 

 

 
Figura 5 - Nucleocapsídeo do CDV observado pormicroscopia eletrônica. 

Fonte: Woma
60 

 

A pesquisa dessas inclusões também podem ser feitas na análise do FCE e exame 

histopatológico de fragmentos do paciente fixados em formalina e corados por hematoxilina-

eosina (Figura 6), sendo observados nos epitélios do estômago, pelve renal, bexiga, 

conjuntiva, coxins digitais e em células do SNC.A não observação dos corpúsculos de 

inclusão, em qualquer técnica utilizada, em um paciente com suspeita não descarta o 

diagnóstico da doença
10, 14, 61

. 
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Figura 6 - Neurônio contendo corpúsculos de inclusão intracitoplasmáticos e 

intranucleares (setas pretas) em cerebelo de cão com cinomose (H&E, 

obj.100x). 

Fonte: Adaptado de Greene
14

 

 

2.2.2. Imunocromatografia 

 

Métodos diagnósticos mais rápidos, de fácil interpretação e que possam se tornar 

práticos na rotina clínica foram desenvolvidos e fabricados por diversas empresas, como por 

exemplo, os ensaios imunocromatográficos. O uso da imunocromatografia teve início no 

começo da década de 1960 para estudo das proteínas séricas e aos poucos foi ganhando 

espaço como técnica diagnóstica inovadora
62

. 

Os testes imunocromatográficos podem ter vários formatos tais quais: 

imunocromatografia de fluxo lateral, imunocromatografia de dupla migração (ou duplo 

percurso – DPP), dispositivos de imunoconcentração e fase sólida. O formato utilizado para 

os kits rápidos de detecção da proteína F do CDV (antígeno) ou de anticorpos é o de fluxo 

lateral
63-65

. 

Nos cassetes dos ensaios dos testes para detecção de antígenos (Figura 7) é 

utilizada uma matriz de membrana de nitrocelulose ligada a uma tira de acetato transparente 

dividida basicamente em quatro regiões: almofada da amostra, almofada da marcação, 

almofada de captura do antígeno e almofada de absorção. Esse teste permite que a amostra 

biológica contendo o CDV (como swabs conjuntivais ou sangue) diluída em solução tampão 

presente no kit flua a partir da almofada da amostra por toda a fita por meio da capilaridade. 
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Na almofada da marcação há uma zona com anticorpos monoclonais liofilizados marcados, 

com ouro coloidal (cor rosa), onde, após contato com a solução ocorre a formação de uma 

ligação dos anticorpos marcados com a proteína F do CDV, quando a amostraapresentar 

antígenos detectáveis, caso contrário os anticorpos continuam seu caminho pela fita. A 

solução continua seu trajeto chegando à almofada de captura composta pela linha teste e linha 

controle. Primeiramente, a solução passa pela linha teste onde há anticorpos monoclonais 

imobilizados específicos para o antígeno capturando os imunocomplexos formados, caso a 

amostra seja positiva. Como resultado, há formação de uma coloração rosa, para obtenção de 

resultados positivos. Posteriormente, a amostra passa pela linha controle, onde também há 

anticorpos monoclonais imobilizados específicos para os anticorpos liofilizados marcados de 

modo que essa faixa sempre será marcada, independente se a linha teste corar. A solução 

contínua seu caminho até a almofada de absorção para acúmulo do líquido excedente
62, 66-68

. 

O dispositivo permite que possam ser utilizadas ainda diversas amostras em uma 

única etapa, porém as bulas dos kits preconizam a utilização, preferencialmente, de secreção 

ocular ou descarga nasal. A saliva, soro, plasma, sangue total com anticoagulante, 

fezestambém são amostras que podem ser utilizadas, indicadas pelos fabricantes. Esse 

métodofornece resultados qualitativos e tem como vantagens serem rápidos, econômicos e de 

fácil interpretação uma vez que a leitura é feita a olho nu somente observando se a fita rosa irá 

aparecer ou não na linha teste
68

.  

As bulas dos kits ainda constam que não há reação cruzada com agentes 

etiológicos que possam causar quadros clínicos semelhantes ao vírus da cinomose. O kit da 

marca Alere® aponta sensibilidade de 98,8% e especificidade de 97,7% enquanto o teste da 

Venco® apresenta uma sensibilidade de 98,6% com secreção ocular e 100% utilizando 

descarga nasal e especificidade de 100%, segundo respectivas bulas. É necessário também 

respeitar um intervalo de 15 dias após imunização com vacina vírus-vivo modificado para 

evitar resultados falso-positivos. Os cães que receberam soros hiperimunes como tratamento 

podem apresentar resultados falso-negativos, por conta da neutralização dos antígenos virais 

pelas imunoglobulinas
65, 69

. 
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Figura 7 - Esquematização de um cassete imunocromatográfico para diagnóstico de 

cinomose. 

Fonte: Adaptado de http://en.bionote.co.kr/faq1/ 

 

 

2.2.3. PCR 

 

A PCR é um método de reprodução in vitro da natural habilidade de replicação do 

DNA e ampliação desses ácidos nucleicos. Para utilização da ferramenta é necessário, 

primeiramente, o conhecimento, seja parcial ou total, do DNA alvo a ser replicado e ampliado 

para o desenvolvimento de oligonucleotídeos iniciadores (primers). Por conta das muitas 

utilidades que esse método possibilita, foram criados catálogos de genes de patógenos para 

exploração e desenvolvimento de testes diagnósticos, sendo aprovada pelo Food and Drug 

Administration (FDA), agência governamental dos Estados Unidos responsável pela inspeção 

de produtos médicos e alimentícios, como ferramenta para detecção de patógenos
70

. 

Para utilização da PCR e suas variações para a detecção de um agente viral, é 

importante levar em consideração se o genoma viral é composto de RNA ou DNA. Caso seja 

RNA é necessária a realização da transcrição reversa antes da iniciação da amplificação pela 

PCR, feita por meio de tratamentos com uma enzima chamada transcriptase reversa. Esta 

enzima tem capacidade de transformar o RNA em um DNA complementar, o qual será então 

amplificado pela a PCR convencional. Essa técnica é chamada de reverse transcriptase - PCR 

(RT-PCR)
70

. 

O CDV é um RNA vírus que precisa sofrer o processo de transcrição reversa 

(conversão de RNA em DNA) para se submeter à PCR. Esse método permite que pequenas 

quantidades de ácidos nucleicos virais, após replicação e amplificação, sejam detectados em 
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tecidos. Após a transcriçãoreversa do RNA do CDV, realiza-se o aquecimento da amostra, 

separando a fita dupla em duas fitas simples em um processo de desnaturação. Os 

oligonucleotídeos iniciadores específicos para replicação da sequência molecular viral 

desejada são adicionados, se ligam às fitas em um processo denominado anelamento, e 

servirão de molde para síntese de uma nova fita de DNA. Em sequência, adiciona-se uma 

enzima chamada DNA polimerase que produzira novas fitas de DNA complementares 

polimerizando os oligonucleotídeos disponíveis no meio (enlongamento). O ciclo composto 

pela desnaturação, anelamento e enlongamento é repetido, amplificando de forma exponencial 

a quantidade do DNA específico na amostra a cada passagem (Figura 8). Em tese, se “n” 

ciclos forem realizados, a quantidade final de cópias de DNA original será de 2
n
. Após a 

conclusão dos ciclos, o produto final é analisado em um gel de eletroforese, sendo as bandas 

características do DNA identificadas. Caso necessário, essas bandas podem ser sequenciadas 

para garantia de que a sequência correta do DNA foi amplificada
66, 70

. 

A PCR apresenta, além do RT-PCR, outras variações da técnica, como a multiplex-

PCR, nested-PCR e PCR em tempo real ou quantitativa (qPCR). A multiplex-PCR permite 

utilizar, na mesma reação, mais de um par de iniciadores com amplificação simultânea de 

várias sequências do DNA-alvo. Desse modo, mais de uma sequência de DNA, em uma 

mesma amostra, podem ser multiplicadas em uma só reação
70, 71

. 

Já a nested-PCRutiliza dois pares de iniciadores para performance do teste. O 

primeiro par é usado para uma primeira reação, enquanto os produtos gerados por essa etapa 

são submetidos a uma segunda amplificação com o outro par de iniciadores mais internos ao 

produto inicial. Essa nova amplificação aumenta valores de sensibilidade e a especificidade da 

técnica, porém tem como desvantagens a possibilidade de contaminação, porque os tubos 

precisam ser abertos para a colocação dos reagentes da segunda reação. A padronização da 

nested-PCR no mesmo tubo (single tube nested-PCR) é uma forma de contornar a 

possibilidade de contaminação. A nested-PCR também é muito utilizada para genotipagem do 

CDV 
72, 73

. 
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Figura 8 - Esquematização de um ciclo da PCR. 

Fonte: Adaptado de http://scienceblogs.com.br/synbiobrasil/tag/pcr/ 

 

A PCR em tempo real permitiu que a etapa de pós-amplificação (preparo do gel 

para eletroforese), para visualização do produto amplificado na técnica convencional, fosse 

eliminada, uma vez que é utilizada a energia de transferência de ressonância fluorescente para 

quantificar e amplificar especificamente um DNA de interesse, ou seja, a medida que os 

ciclos são feitos, a quantidade de fluorescência aumenta e pode ser plotada, permitindo a 

mensuração do número de cópias iniciais. Desse modo, a PCR em tempo real apresenta 

vantagens em relação a PCR convencional como: velocidade, reprodutibilidade e capacidade 

de quantificação
70, 74-76

. 

O RT-PCR tem sido usada para detectar o RNA do CDV na fração 

leucoplaquetária, sangue total, soro e FCE de cães com doença sistêmica e neurológica
14

. A 

urina é apontada como um bom material para o teste, pois apresentou mais sensibilidade em 

relação ao FCE, soro e fraçãoleucoplaquetária
77

. Contudo, investigações quantitativas com o 

PCR indicaram maiores concentrações virais no sangue em comparação à urina em cães
76

. A 

sensibilidade da PCR é considerada alta e resultados positivos são encontrados em cães 

vacinados ou expostos, natural ou experimentalmente, ao vírus quando utilizadas amostras de 

sangue, fezes ou swabs nasais/conjuntivais
78, 79

. A sensibilidade da PCR tem sido aumentada 

utilizando a técnica no nested-PCR
79

. 

O histórico vacinal é necessário para uma interpretação mais acurada do RT-PCR 

na rotina, uma vez que há laboratórios que fazem ensaios com propósitos clínicos que não 
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distinguem o vírus adquirido por infecção natural das variantes vacinais sabendo que 

resultados tem se mostrado positivos após três dias da imunização e prolonga por um período 

mínimo de seis semanas. Entretanto, a avaliação da PCR é considerada valiosa para 

diagnóstico ante-mortem
78, 79

. 

Similar a técnica de imunofluorescência direta, o mRNA viral tem sido detectados 

em coxins de animais infectados pela técnica da PCR que também tem sido eficiente na 

detecção no CDV em tecidos nervosos fixados e parafinados
80,81

. Em comparação, a PCR 

apresenta maior sensibilidade que a IHQ na detecção de CDV no sistema nervoso de cães com 

infecções subagudas e crônicas
82

. 

ART-PCR, seguido de sequenciamento genômico e análise filogenética, é 

importante para determinar diferentes variantes virais do CDV causadores de infecção e 

também para distingui-las das formas vacinais em cães clinicamente doentes
14

. Isso tem sido 

útil para determinar se o vírus confirmado em exames histológicos é proveniente de falhas na 

proteção vacinal ou em razão de reversão ou recombinação de cepas vacinais para tipos mais 

virulentos
82-86

. Durante um surto de cinomose no Alasca, a PCR foi utilizada para detectar a 

infecção e traçar sua origem, a Sibéria
87

. Similarmente, resultados de análise genética das 

variantes virais do CDV de cães dos Estados Unidos indicaram que o vírus possui origens na 

Europa ou Ásia, ou proveniente do vírus da cinomose das focas
88

. Os métodos da RT-PCR 

também tem sido usados para determinar a origem do CDV que infecta carnívoros selvagens
7
. 

Resultados positivos na RT-PCR indicam infecção viral, contudo nem sempre 

resulta em doença clínica. Resultados falso-negativos podem ocorrer devido a vários fatores, 

incluindo manuseio impróprio da amostra biológica e erros nos procedimentos de extração. 

Assim, qPCR tem sido desenvolvidas para quantificação do CDV em tecidos infectados e 

fluidos corporais
76

. Urina, tonsila, swabs conjuntivais, sangue total e FCE são amostras 

apontadas por conter as maiores cargas virais. Estudos futuros em cães vacinados serão 

necessários para determinar se a quantidade viral pode ser utilizada para separar cães 

infectados com variantes virais virulentas daqueles apenas vacinados
14

. 
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CAPÍTULO 2 - COMPARAÇÃO DOS TESTES IMUNOCROMATOGRÁFICOS COM 

RT-PCR E NESTED-PCR NO DIAGNÓSTICO DE CINOMOSE EM CÃES 

UTILIZANDO DIFERENTES AMOSTRAS BIOLÓGICAS 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 A cinomose é uma enfermidade infectocontagiosa, causada por um RNA-vírus da 

ordem Mononegavirales, família Paramyxoviridae, gênero Morbillivirus e espécie Canine 

morbillivirus
1
 de ocorrência mundial e que afeta animais da ordem Carnivora, famílias 

Canidae, Mustelidae, Hyaenidae, Procyonidae, Ailuridae, Viverridae, Felidae, Ursidae, 

Phocidae, Tayassuidae e Cercopithecidae sendo o mais importante agente infeccioso que 

acomete a população canina, devido à alta morbidade e mortalidade
2-6

. 

 Mesmo sendo controlada com vacinação em cães domésticos e animais de 

cativeiro, a cinomose é uma doença de difícil erradicação uma vez que o vírus possui 

distribuição cosmopolita e ampla variedade de hospedeiros sendo que o cão representa o 

principal reservatório e serve como fonte de infecção para animais selvagens
7, 8

. 

 No Brasil, estudos de soroprevalência e clínico-patológicos sobre a doença 

indicam a elevada presença da infecção na população canina e o número de óbitos é crescente. 

Além disso, a doença tem sido considerada como reemergente em países onde já esteve 

controlada
5, 9, 10

. 

 Os aerossóis e gotículas que contêm os vírus, por meio de secreções respiratórias, 

fezes e urina constituem os principais veículos para transmissão do agente. Após a entrada no 

organismo, ocorre a replicação viral nos macrófagos e disseminação pela via linfática local, 

para as tonsilas e linfonodos bronquiais. A proliferação viral nos órgãos linfoides causa danos 

nas células linfoides, afetando as células T e B, podendo induzir febre e leucopenia. A 

disseminação do vírus no epitélio e nos tecidos do SNC ocorre no período de oito a dez dias 

pós-infecção, por via hematógena ou pelo FCE dependendo da resposta imune humoral ou 

celular do animal
2, 3, 11-14

. 

 O curso variável e imprevisível da doença e os diversos sinais clínicos sistêmicos, 

comuns à muitas enfermidades infecciosas e inflamatórias, dificultam o diagnóstico 

conclusivo desta doença, podendo, por muitas vezes, ser incerto quando apenas baseado em 

sinais clínicos, o que acaba se tornando um desafio para o médico veterinário, principalmente 

quando há apenas manifestação de sinais neurológicoslimitando a aplicação dos exames 

laboratoriais in vivo existentes. O diagnóstico precoce é importante para que se tenha um 
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prognóstico e, com isso, elaboração de tratamento e manejo de contactantes adequado
5, 6, 15-17

. 

 Existem vários testes para o diagnóstico do vírus da cinomose, como reação de 

imunofluorescência indireta, isolamento viral, teste de soro neutralização, PCR e ELISA. A 

técnica da PCR precedida de transcrição reversa (RT-PCR) tem boa sensibilidade para a 

detecção do vírus da cinomose em diferentes tipos de amostras biológicas provenientes de 

cães com sinais clínicos sistêmicos e neurológicos. Laboratorialmente, a visualização de 

corpúsculos de inclusão de Lentz em hemácias e leucócitos a partir de esfregaços sanguíneos, 

no FCE e em impressões das mucosas nasal, prepucial, vaginal e, principalmente, conjuntival, 

corados com corantes tipo Romanowsky, como o panótico rápido, são achados característicos, 

porém não conclusivos da doença
5, 8, 18, 19

. 

 Mais recentemente, vem sendo disponibilizado no mercado dispositivos de ensaio 

imunocromatográfico (cassetes de imunocromatografia à seco) com o propósito de detectar a 

proteína F do envelope do vírus da cinomose canina em amostras biológicas tais como: 

secreção ocular (conjuntiva), secreção nasal (mucosa), saliva, urina, soro, plasma, sangue e 

fezes. Como vantagens, tal dispositivo apresenta resultado rápido, com leitura visual de fácil 

interpretação e ideal para utilização na rotina clínica. O kit-teste, segundo o fabricante, não 

apresenta reação cruzada com antígenos de agentes etiológicos que produzem quadros 

clínicos que possam ser confundidos com os sinais de cinomose canina
20

. 

 A alta sensibilidade e especificidade prometida nos kits-diagnóstico, tanto se 

utilizadas nas fases sistêmica e neurológica da doença, é motivo de constantes dúvidas. Em 

seu estudo experimental, Curti
21

 concluiu que o ensaio imunocromatográfico rápido foi útil no 

diagnóstico de pacientes caninos com sinais sistêmicos, porém ineficaz em animais 

apresentando forma neurológica da doença, gerando resultados falsos-negativos os quais 

atrapalham a conduta e o tratamento do médico veterinário, sendo, portanto, necessários 

estudos para realmente validar na prática a eficácia dos ensaios imunocromatográficos e como 

melhor utilizá-los. 

 Diante do exposto este estudo se propõe estabelecer qual o melhor material 

biológico (swabs conjuntivais, sangue total, urina ou FCE) a ser utilizado nos cassetes e 

avaliar a sensibilidade frente as amostras clínicas testadas a fim de proporcionar alto 

percentual diagnóstico de acordo com a fase clínica que o paciente se encontra e, identificar 

qual dentre os cassetes disponíveis comercialmente no Brasil apresenta a maior concordância 

com a RT-PCR, de forma a permitir o diagnóstico de cinomose de forma acurada e rápida. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1. Local do estudo 

 

O estudo clínico, hemograma, bioquímicas séricas e testes imunocromatográficos 

para detecção de antígeno do CDV (proteína F)foram realizados no Laboratório de Patologia 

Clínica do Hospital Veterinário da Escola de Veterinária e Zootecnia (EVZ) da Universidade 

Federal de Goiás (LPC/HV/EVZ). O RT-PCR foi realizado no Laboratório de Virologia e 

Cultivo Celular (LABVIC) do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública (IPTSP/UFG). 

 

2.2. População do estudo 

 

 O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais da 

Universidade Federal de Goiás sob protocolo N.065/16 (Anexo 1). Os animais inclusos no 

experimento foram provenientes da rotina de atendimentos do Hospital Veterinário da 

EVZ/UFG, de clínicas particulares situadas em Goiânia/GO e do Centro de Zoonoses da 

Secretária Municipal de Saúde de Goiânia/GO, sendo estes selecionados posteriormente à 

consulta do médico veterinário que atribuiu diagnóstico clínico de cinomose a partir do 

histórico de inexistência do protocolo vacinal contra cinomose, anamnese e sinais clínicos que 

permitiram suspeitar da doença. Todos os tutores dos animais presentes no experimento 

autorizaram a utilização dos mesmos para a pesquisa assinando um termo de ciência 

específico (Apêndice 1). Os animais foram reavaliados por somente um avaliador utilizando 

ficha específica (Apêndice 2) e subdivididos em dois grupos contendo 15 animais cada: o 

primeiro apresentando somente sinais da fase aguda da doença com ausência total de sinais 

neurológicos (grupo fase aguda - GFA) e o segundo manifestando sinais predominantemente 

neurológicos classificados como grupo fase crônica (GFC). Os cães que foram inclusos no 

GFA apresentaram dois ou mais dos seguintes sinais clínicos sugestivos de cinomose: 

diarreia, vômito, regurgitação, febre, descarga nasal mucopurulenta, estertor pulmonar, 

conjuntivite, secreção ocular espessa, pústulas abdominais, hiporexia/anorexia, 

emagrecimento progressivo, apatia, hiperqueratose de coxins ou trufa, hipoplasia do esmalte 

dentário. Para o GFC, os seguintes sinais clínicos foram considerados como critérios de 

inclusão: embotamento, agressividade/inquietação, demência/delírio, mioclonia, pleurótono, 

rigidez descerebrada, automutilação, disfagia, crises cerebrais, paralisia de lábio, ataxia 
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(cerebelar ou vestibular ou proprioceptiva), déficit de propriocepção (membros torácicos e/ou 

membros pélvicos), tetraparesia ambulatória, paraparesia não ambulatória, paraplegia 

ambulatória, paraplegia não ambulatória, dor epaxial, pressão cefálica, andar em círculos, 

tremores, sialorreia, estrabismo (lateral ou medial), ptose palpebral, nistagmo (vertical ou 

horizontal ou rotacional), trismo mandibular, pedalagem, cegueira, hiperestesia e head tilt 

combinados ou não com algum dos sinais clínicos sistêmicos. 

 

2.3. Material de estudo 

 

 Após o exame físico e preenchimento da ficha de critérios de inclusão foram 

coletadas duas amostras conjuntivais oculares por meio do swab estéril, presente no kit do 

teste de imunocromatografia, umidificado com solução fisiológica 0,9%, e adicionados 

imediatamente à solução tampão de cada teste rápido respectivamente. 

 Os animais então foram submetidos a colheita de 4,5 mL de sangue por 

venopunção jugular sendo que 2,0 mL foram colocados em tubo com anticoagulante ácido 

etileno diamino tetracético (EDTA) a 10% para realização do hemograma e testes 

imunocromatográficos; 2,0 mL acondicionados em tubo sem anticoagulante para dosagens 

das atividades das enzimas séricas alanina aminotransferase (ALT) e fosfatase alcalina (FA) 

bem como concentração sérica de ureia e creatinina e 0,5 mL em microtubo eppendorf para 

RT-PCR. Posteriormente, colheu-se 5mL de urina por cistocentese para utilização nos testes 

rápidos (4,5mL) e RT-PCR (0,5mL). As amostras foram encaminhadas ao LPC/HV/EVZ logo 

após a colheita com exceção das amostras destinadas ao RT-PCR que foram imediatamente 

acondicionadas em freezer à -80°C. 

 Após análise dos resultados de hemograma e bioquímicas, os pacientes que se 

encontravam em condições para serem submetidos a anestesia foram sedados com metadona 

(Mytedom
®
, Cristália, Butantã, São Paulo, Brasil) na dose de 0,3mg/kg, por via subcutânea e, 

após 15 minutos da aplicação, realizou-se tricotomia acima da localização da cisterna magna 

em região cervical dorsal. Os animais foram induzidos à anestesia geral com propofol 

(Provive
®

, União Química, Embu-Guaçu, São Paulo, Brasil) na dose de 4mg/kg, por via 

intravenosa, por um médico veterinário anestesista para colheita do FCE. Foi realizada 

antissepsia com clorexidine 2% e álcool utilizando gaze estéril e colocado um pano de campo 

esterilizado acima da região a ser puncionada. Foi utilizado o cateter de tamanho 22G para a 

punção na cisterna magna. Coletou-se 1,5 mL de FCE sendo que 0,5 mL foi destinado para os 

testes imunocromatográficos, 0,5 mL para RT-PCR e 0,5 mL para análise laboratorial. O 
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frasco eppendorf contendo a amostra destinada ao RT-PCR foi rapidamente guardado em 

freezer a-80°C. Após colheita de todos os materiais biológicos os pacientes continuaram o 

acompanhamento clínico e recebendo tratamento instituído pelo médico veterinário que os 

encaminhou para o experimento. 

 

2.4. Provas hematimétricas e de bioquímicasérica 

 

 O hemograma foi realizado em equipamento automático (Nihon Kohden Celltacα 

MEK-6450
®
), porém as contagens diferenciais dos leucócitos e pesquisa de hemoparasitas, 

assim como inclusões virais, foram feitas em esfregaços sanguíneos corados por uma mistura 

de metanol e panótico rápido (New Prov
®
, Pinhais, Paraná) utilizando o sangue colhido com 

anticoagulante EDTA. Dois mL de sangue, sem anticoagulante, foram centrifugados a 3.600 

rotações por minuto (rpm) durante cinco minutos, para separação do soro e acondicionados 

em microtubos tipo eppendorf. A amostra de soro foi utilizada para dosagens das atividades 

séricas de ALT e FA, para avaliação estrutural hepática e concentrações de ureia e creatinina 

para avaliação da função renal utilizando espectrofotômetro semiautomático (Analisador 

Bioquímico Bio-Plus
®
, Produtos para Laboratórios Ltda, Barueri - SP) com reagentes 

comerciais padronizados (Labtest
®
 - Labtest Diagnóstica S.A., Lagoa Santa - MG). Todas as 

análises bioquímicas foram processadas frescas e analisadas em duplicata. 

 

2.5. Ensaioimunocromatográfico 

 

 Os materiais biológicos colhidos dos pacientes destinados aos testes de 

imunocromatografia para detecção de antígeno do CDV (proteína F) foram utilizados em duas 

diferentes marcas comercializadas atualmente no Brasil: Cinomose Ag Test kit (Alere, São 

Paulo, São Paulo, Brasil), nomeado TIC 1 e SesPert Cinomose (Vencofarma, Londrina, 

Paraná, Brasil) identificado como TIC 2. 

 Para todas as amostras, o cassete dos kits testados foi removido da embalagem de 

alumínio, no momento do uso, e colocado sobre uma superfície plana, seca e limpa à 

temperatura ambiente. O swab conjuntival, já adicionado ao tampão diluente, foi agitado por 

10 segundos na parede do tubo e foram utilizadas quatro gotas da solução que foram 

pipetadas e instiladas vagarosamente ao orifício do cassete. As amostras de FCE, sangue com 

EDTA e urina também foram pipetadas e três gotas instiladas na solução tampão presentes 

nos kits sendo quatro gotas colocadas no orifício dos cassetes após homogeneização.  
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 Para todas as amostras o resultado do teste foi interpretado após cinco e dez 

minutos da aplicação do material nos cassetes, conforme as respectivas bulas. Segundo 

fabricante, para resultados positivos considerou-se o aparecimento da coloração rósea na linha 

controle (C) e teste (T). Resultados negativos foram avaliados pelo aparecimento da coloração 

rósea somente na linha C. Amostras consideradas inválidas foram representadas pelo 

surgimento da coloração somente na linha T ou nenhuma coloração em ambas as linhas. 

 

2.6. Análise por RT-PCR convencional 

 

 As amostras de urina, sangue total e FCE foram mantidas à 4ºC durante o 

transporte ao LABVIC/IPTSP/UFG. Primeiramente foram testadas todas as amostras de urina 

e depois sangue total. O FCE continua estocado para análise posterior. 

 

2.6.1. Extração doRNA 

 

 Foram pipetadas 150 µL da amostra testadas e adicionadas 150 µL de água tratada 

com dietil pirocarbonato (água DEPC) para diluição e 900 µL de TRIzol
TM 

Reagent 

(Invitrogen, Carlsbad, EUA) em microtubos que foram homogeneizados rapidamente em 

vortex e incubados em temperatura ambiente por cinco minutos. Depois, foram acrescidos 240 

µL de clorofórmio (Merck, Darmstardt, Alemanha) seguida de agitação em vortex, para 

incubação durante 10 minutos em temperatura ambiente. A mistura foi centrifugada a 12000g 

(Micro High Speed Centrifuge, Vision Scientific), por 15 minutos à 4ºC. Aproximadamente 

600 µL da parte superior aquosa, contendo o RNA, foi pipetada e colocada em novos 

microtubos, sendo a parte inferior desprezada. Álcool isopropílico (2-propanol), na 

quantidade de 600 µL (Merck, Darmstardt, Alemanha) foram acrescidos à parte superior 

aquosa, que foi rapidamente homegeneizada, para incubação por 10 minutos à temperatura 

ambiente. A mistura foi centrifugada a 12000g por 10 minutos à 4ºC e o sobrenadante foi 

desprezado. Após essa etapa, adicionou-se 1 mL de etanol 75% (Merck, Darmstardt, 

Alemanha) gelado para lavagem do sedimento de RNA e, depois de agitado, foi centrifugado 

à 7500g por cinco minutos a 4ºC. Os tubos foram vertidos e o pellet seco,contendo RNA, foi 

aquecido em banho-maria com tampa aberta a 56ºC por 15 minutos. O pellet foi 

ressuspendido com 30 µL de água DEPC e incubados por 10 minutos em banho-maria a 56ºC. 

Em seguida, as amostras foram estocadas a -20ºC. Em todas as reações de extração foram 
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utilizadas água DEPC como controles negativos para verificar a possibilidade de 

contaminação durante as etapas descritas. 

 

2.6.2. Síntese de DNA complementar (cDNA) 

 

 Após extração foi realizada a transcrição reversa adicionando 20 µL do RNA 

extraído à 30 µL de umamistura de reação contendo: 1x de tampão 5x, 4 µL de água DEPC, 2 

µL de iniciadores randômicos (Invitrogen, Carlsbad, EUA), 0,4mM de dNTP, 4 mM de 

MgCl
2
, 20 U/µL de RNAsin (Invitrogen, Carlsbad, EUA), 200 U/µL de M-MLV RT e 0,5 µL 

de DTT. Essa mistura foi preparada em microtubos dispostos em uma base contendo gelo. 

 Os microtubos foram então transferidos para um termociclador automático (Swift 

TM Maxi, Esco) com as seguintes condições: 40 minutos à 37ºC seguido por 10 minutos a 

95ºC. 

 

2.6.3. Amplificação do DNA 

  

Os oligonucleotídeos iniciadores (primers) utilizados para detecção foram P-1 

sense (5'-ACAGGATTGCTGAGGACCTAT-3' nt 769-789) e P-2 antissense (5'-

CAAGATAACCATGTACGGTGC-3' nt 1055-1035) feitos a partir do gene que codifica a 

nucleoproteína (N) do CDV amplificando um produto de 287pbde acordo com Frisk
15

 com 

modificações. 

 A PCR foi realizada utilizando 3 µL da amostra de cDNA misturados com 22 µL 

de uma mistura composta por: 1x de mastermix GoTaq (Promega – Wisconsin, EUA), 0,5 µL 

de P-1 sense 0,5 µL de P-2 antissense e água ultrapura para completar um volume final de 25 

µL. Os microtubos foram colocados no termociclador sob as seguintes condições: cinco 

minutos à 94º seguida de 40 ciclos de um minuto a 94ºC, dois minutos a 55ºC e um minuto a 

72ºC, finalizando com cinco minutos a 72ºC. 

 

2.6.4. Eletroforese em gel de agarose 

 

 Os produtos da PCR foram submetidos à corrida eletroforética em gel de agarose 

(Invitrogen, Foster City, USA) a 1,5%, em tampão Tris-Borato-EDTA corado com brometo 

de etídio (0,1%). Foi adicionado à 10 µL do produto final da PCR, 2 µL de tampão de 
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amostras. A corrida eletroforética foi realizada sob corrente de 115V, 

duranteaproximadamente 30 minutos. Em seguida, o gel foi colocado sob um transluminador 

de luz ultravioleta para visualização dos fragmentos amplificados, juntamente com o padrão 

de peso molecular 100pb (Ludwig Biotec, Alvorada, Rio Grande do Sul), sendo esperado um 

produto de 287 pb. 

 

2.6.5. PCR e Nested-PCR 

 Todas as amostras negativas para o RT-PCR foram submetidas à Nested-PCR, 

utilizando o cDNA já produzido na etapa anterior. Para primeira reação de amplificação 

foram utilizados os primers sense CDF (5’-GGATTCTGAGGCAGATGAGTTCTTC - 3’ nt 

369-394) e antissense CDR (5’ – AGCTAATCCAGCTTCTACAATGTAGT - 3’ nt 776-801) 

de acordo com An et al.
22

, amplificando um produto de 433pb. 

 A PCR foi realizada com 5 µL de cDNA amostral mais 20µL de um mix que 

continha: 6,5µL água ultrapura, 12,5µL de mastermix GoTaq, 0,5µL de primer CDF e 0,5 µL 

de primer CDR. Os microtubos foram acondicionados no termociclador sob as seguintes 

condições: 94 ºC durante cinco minutos, seguidos de 35 ciclos de 94º C por 30segundos, 55ºC 

de 30 segundos, 72º C por 30 segundos, finalizando com um último ciclo de 72ºC por cinco 

minutos.  

 O volume de 1 µL do produto dessa primeira reação foi adicionado a 24µL de  

novo mix contendo12,5µL de mastermix GoTaq, 10,9µL de água ultrapura, 0,3µL do primer 

sense CDNF (5’ – GTGACTGCTCCTGATACTGCAG – 3’ nt 544-565) e 0,3µL do primer 

antissense CDNR (5’ – CACAAATCATTTCAGCAATTCTAGGCT – 3’ nt 740-766) para 

realizar a Nested-PCR de acordo com An et al.
22

, amplificando um produto de 223pb. 

 Tanto o produto final da primeira PCR quanto da Nested-PCR foram submetidos a 

corda eletroforética em gel de agarose a 1,5%, em tampão Tris-Borato-EDTA corado com 

brometo de etídioa 0,1%. Foi adicionado à 10 µL do produto final das duas reações, 2 µL de 

tampão de amostras. A corrida eletroforética foi realizada sob corrente de 115V por 

aproximadamente 30 minutos e, ao final, os fragmentos amplificados visibilizados sob um 

transluminador de luz ultravioleta, juntamente com o padrão de peso molecular 100pb. 
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3. RESULTADOS 

 

3.1. Dados epidemiológicos e clínicos dos animais incluídos no estudo 

 

 Trinta caninos sem nenhum histórico vacinal foram incluídos no estudo, sendo 15 

animaisapresentando sinais de fase aguda e 15 animais com sinais de fase crônica. Foram 

considerados negativos para diagnóstico clínico de cinomose, cinco (33,33%) animais 

alocados na fase aguda e dois (13,33%) animais do grupo fase crônica, pois foram negativos 

para o RT-PCR convencional e para a PCR seguida de Nested-PCR. 

 O grupo de animais confirmados com a doença foi composto por 13 fêmeas 

(56,50%) e 10machos (43,50%), sem diferença estatística para teste t (p <0,05). Em relação à 

raça, 17 animais eram SRD (73,90%), dois dachshunds (8,7%), dois poodles (8,7%), um fila 

brasileiro (4,35%) e um border collie (4,35%). A maioria dos animais apresentava menos de 

um ano de idade (95,65%), com exceção de um animal que tinha aproximadamente dois anos 

de idade (Figura 9). 

 

FASE DA INFECÇÃO 
IDADE DOS CÃES COM CINOMOSE 

2 anos 8 meses -1 ano 4-8 meses 1-4 meses 

Aguda 0 6 5 1 

Crônica 1 8 3 1 

Figura 9 - Número de cães positivos no RT-PCR convencional e para a PCR 

seguida de Nested-PCR agrupados por faixas de idades e fase clínica de evolução 

da cinomose (aguda ou crônica). 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

até 4 meses 4 - 8meses 8 meses - 1 ano 2 anos

Fase crônica

Fase Aguda



 
 

37 

Quanto aos sinais clínicos, os mais frequentes nos animais positivos no GFA foram: 

febre (7/10), diarreia (6/10), secreção ocular (6/10) e anorexia (6/10). Os sinais menos 

comuns foram a caquexia (2/10), conjuntivite (3/10), hiporexia (3/10), mucosas hipocoradas 

(3/10) e presença de estertores pulmonares (3/10). No GFC, os sinais mais presentes nos 

animais com cinomose foram mioclonia (10/13), tremores (7/13), demência/delírio (7/13) e 

déficit de propriocepção em membro pélvico (7/13), enquanto os menos comuns foram: 

trismo mandibular (1/13), cegueira (1/13), pedalagem (1/13), andar em círculos (1/13) e 

paraplegia ambulatória (1/13). Esses e outros sinais clínicos observados em ambas as fases 

estão apresentados nas Tabelas 1 e 2. Todos os animais incluídos no GFC apresentaram pelo 

menos um sinal sistêmico (extra-neural). 

 

Tabela 1 - Ocorrência dos principais sinais clínicos apresentados pelos cães positivos e negativos na 

RT-PCR convencional e Nested-PCR para vírus da cinomose alocados no grupo fase aguda (n=15). 

SINAIS CLÍNICOS 
Animais Positivos Animais Negativos 

n % n % 

Hiperqueratose 0 0 1 6,6 

Pústulas abdominais 0 0 3 20,0 

Caquexia 2 13,3 1 6,6 

Conjuntivite 3 20,0 1 6,6 

Hiporexia 3 20,0 2 13,3 

Mucosas hipocoradas 3 20,0 3 20,0 

Estertor pulmonar 3 20,0 2 13,3 

Secreção nasal 4 26,6 1 6,6 

Vômito 4 26,6 3 20,0 

Tosse 5 33,3 1 6,6 

Desidratação 5 33,3 3 20,0 

Apatia 5 33,3 3 20,0 

Anorexia 6 40,0 2 13,3 

Secreção ocular 6 40,0 2 13,3 

Diarreia 6 40,0 3 20,0 

Febre 7 46,6 2 13,3 
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Tabela 2 - Ocorrência dos principais sinais clínicos apresentados pelos cães positivos e negativos na 

RT-PCR convencional e Nested-PCR para vírus da cinomose alocados no grupo fase crônica (n=15). 

SINAIS CLÍNICOS 
AnimaisPositivos AnimaisNegativos 

n % n % 

Olho seco 0 0 1 6,6 

Trismo mandibular 1 6,6 0 0 

Cegueira 1 6,6 0 0 

Pedalagem 1 6,6 0 0 

Andar em círculos 1 6,6 0 0 

Paraplegia ambulatória 1 6,6 0 0 

Febre 2 13,3 0 0 

Sialorreia 2 13,3 0 0 

Anorexia 2 13,3 1 6,6 

Agressividade/inquietação 3 20,0 0 0 

Ataxia vestibular 3 20,0 0 0 

Conjuntivite 3 20,0 2 13,3 

Nistagmo rotacional 4 26,6 0 0 

Paraparesia não ambulatória 4 26,6 0 0 

Paraplegia não ambulatória 4 26,6 0 0 

Secreção ocular 4 26,6 2 13,3 

Hiporexia 5 33,3 0 0 

Déficit de propriocepção MT 5 33,3 1 6,6 

Embotamento 6 40,0 1 6,6 

Crises epilépticas 6 40,0 1 6,6 

Déficit de propriocepção MP 7 46,6 1 6,6 

Demência/delírio 7 46,6 2 13,3 

Tremores 7 46,6 2 13,3 

Mioclonia 10 66,6 1 6,6 

 

3.2. Hemogramae pesquisa de corpúsculos de inclusão 

 

 As medidas de média (x) e desvio padrão(σ) dos dados do hemograma dos 30 cães 

estão apresentados no Quadros 1 e 2 e foram categorizados por grupo (fase aguda e fase 

crônica) e pelo resultado para os RT-PCR convencional e Nested-PCR. 

 

Quadro 1 - Resultados do hemograma dos animais do grupo fase aguda (GFA). 

 

PARÂMETROS 

GFA 

REFERÊNCIA CÃES POSITIVOS (n=10) CÃES NEGATIVOS (n=5) 

x σ x σ 

Hemácias (x10
6
/µL) 3,767 1,55 3,974 1,135 5,50 – 8,50 

Hemoglobina (g/dL) 8,11 3,186 8,76 2,583 12,0 – 18,0 

Hematócrito (%) 25,00 9,718 27,2 7,395 37 – 55 

VCM (fL) 66,79 4,057 68,84 5,1213 60 – 77 

CHCM (%) 32,34 0,340 32,06 1,439 32 – 36 

Plaquetas (x10
3
/µL) 250,00 114,311 268,6 212,45 200 – 500 

Leucócitos (/µL) 15260,00 11777,87 20840,00 13710,87 6000 – 17000 

Neutrófilos (/µL) 13656,20 10508,754 18548,20 12792,13 3000 – 11500 

Linfócitos(/µL) 625,20 671,09 1385,80 527,50 1000 – 4800 
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Quadro 2 - Resultados do hemograma dos animais grupo fase crônica (GFC). 

 

 Foi realizado teste t para comparar os valores do hemograma entre os grupos de 

animais positivos na fase aguda e fase crônica, não resultando diferença significativa entre 

nenhum parâmetro (p<0,05). 

 No GFA foram encontrados corpúsculos de inclusão viral em dois dos 10 (20%) 

animais positivos. No GFC em cinco dos 13(38,46%) cães com cinomose.  

 

3.3. Imunocromatografia 

 

 Em relação aos testes imunocromatográficos, dos 15 animais do GFA, nove (n=9) 

foram negativos em todas as amostras testadas,nos dois testes imunocromatográficos. Apenas 

em um cão, o resultado foi positivo para todas as amostras em ambos os kits. O FCE foi 

positivo em cinco (5/15) animais nas duas marcas e a urina tambémapresentou resultados 

iguais (4/15) nos dois testes. O pool de amostras de TIC 2 foi o material que mais apresentou 

resultados positivos (6/15), enquanto oFCE (5/15)foi o que apresentou mais resultados 

positivosno TIC 1. O sangue total foi a amostra que menos apresentou resultados positivos 

nos dois testes imunocromatográficos (Quadro 3). 

 Em relação aos resultados dos testes rápidos do GFC, quatro (4/15) cães 

apresentaram todas as amostras negativas em ambos os testes. Apenas um animal apresentou 

reação positiva para todas as amostras nos doiskits comerciais. O material biológico que mais 

gerou resultados positivos foi o FCE (11/15) e o sangue total foi o que menos apresentou 

reações positivas em ambos os kits (Quadro 4). 

 

 

 

 

PARÂMETROS 

GFC 

REFERÊNCIA CÃES POSITIVOS (n=13) CÃES NEGATIVOS (n=2) 

x σ x σ 

Hemácias (x10
6
/µL) 4,80 1,362 4,21 1,598 5,50 - 8,50 

Hemoglobina (g/dL) 10,484 3,271 9,35 3,323 12,0 - 18,0 

Hematócrito (%) 32,07 10,078 28,5 10,606 37 - 55 

VCM (fL) 66,36 3,385 67,8 0,565 60 - 77 

CHCM (%) 32,75 0,726 32,95 0,494 32 - 36 

Plaquetas (x10
3
/µL) 278,84 135,335 235,50 174,655 200 - 500 

Leucócitos (/µL) 15800,00 11625,044 8300,00 3676,955 6000 - 17000 

Neutrófilos (/µL) 14044,46 10890,616 7576,50 3621,093 3000 - 11500 

Linfócitos(/µL) 777,92 712,815 194,50 33,234 1000 - 4800 
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Quadro 3 - Resultados dos testes imunocromatográficos (TIC 1 e TIC 2) nos cães com 

diagnóstico clínico de cinomose alocados no grupo fase aguda (GFA). 

ANIMAIS 

(GFA) 

RESULTADOS DOS TESTES IMUNOCROMATOGRÁFICOS NAS AMOSTRAS 

TCI 1 TCI 2 

Sangue Swab Urina FCE Pool Sangue Swab Urina FCE Pool 

1           
2           
3           

4           
5           
6           

7           
8           

9           

10           

11           
12           

13           
14           

15           

TOTAL 1 2 4 5 3 3 5 4 5 6 

 

 

Quadro 4 - Resultados dos testes imunocromatográficos (TIC 1 e TIC 2) nos cães com 

diagnóstico clínico de cinomose alocados no grupo fase crônica (GFC). 

ANIMAIS 

(GFC) 

RESULTADOS DOS TESTES IMUNOCROMATOGRÁFICOS NAS AMOSTRAS 

TIC 1 TIC 2 

Sangue Swab Urina FCE Pool Sangue Swab Urina FCE Pool 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           

10           
11           
12           
13           
14           
15           

TOTAL 2 5 6 11 9 4 6 7 11 8 
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 A relação de concordância entre os ensaios imunocromatográficos foi testado 

utilizando índice Kappa. Os resultados foram analisados de acordo com a escala de 

concordância do Kappa
23

, disposta no Quadro 5. Entre TIC 1 e TIC 2, na fase aguda o 

resultado foi de 0,722 (72,2%) e na fase crônica 0,759 (75,9%), logoambos apresentaram uma 

boa concordância. 

 

Quadro 5 - Escala de concordância do Kappa
23

 

VALOR DE KAPPA CONCORDÂNCIA 

<0,00 Nenhuma 

0,00 – 0,20 Fraca 

0,21 – 0,40 Sofrível 

0,41 – 0,60 Regular 

0,61 – 0,80 Boa 

0,81 – 0,99 Ótima 

1,00 Perfeita 

 

 

3.4. RT-PCR e Nested-PCR 

 

 As amostras de sangue total e urina de todos os 30 animais foram primeiramente 

testadas pelo RT-PCR convencional. No GFA,oito animais foram positivos utilizando sangue 

total e seis animais utilizando urina (Quadro 6), enquanto que no GFC, 10 animais foram 

positivos utilizando-se sangue total e oito animais utilizando-se urina (Quadro 7). Todas as 

amostras negativas foram repetidas utilizando Nested-PCR e apenas uma amostra de urina 

positivou-se no GFA, totalizando sete animais positivos com esse material e também duas 

amostras de sangue do GFC, totalizando 12 amostras positivas e uma amostra de urina 

totalizando nove positivos. Os dois animais do GFC negativos no RT-PCR convencional e na 

Nested-PCR foram positivos nos testes imunocromatográficos quando se utilizou FCE como 

amostra, porém nesse estudo foram considerados negativos para cinomose, pois como não se 

realizou o RT-PCR do FCE, teste esse considerado “padrão ouro” nesse experimento, esses 

animais foram negativos nas outras amostras testadas. 
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Quadro 3 - Resultados da RT-PCR e Nested-PCRem amostras de sangue e urina para 

os animais do grupo fase aguda (GFA). 
GFA RT-PCR CONVENCIONAL NESTED-PCR 

ANIMAIS (AMOSTRA) Sangue Urina Sangue Urina 

1      
2      
3      
4    NR NR 

5   NR  
6     
7    NR NR 

8    NR NR 

9    NR  
10    NR  
11    NR NR 

12      
13    NR NR 

14      
15     NR 

POSITIVOS 8 6 0 1 
Legenda: NR = não realizado 

Quadro 4 - Resultados da RT-PCR e Nested-PCR em amostras de sangue e urina para 

os cãesdo grupo fase crônica (GFC). 
GFC RT-PCR CONVENCIONAL NESTED-PCR 

ANIMAIS (AMOSTRA) Sangue Urina Sangue Urina 

1     NR 

2    NR  
3    NR NR 

4      
5    NR NR 

6    NR NR 

7    NR NR 

8    NR NR 

9    NR NR 

10    NR  
11    NR  
12      
13      
14    NR NR 

15      
POSITIVOS 10 8 2 1 

Legenda: NR = não realizado 

 

 A relação de concordância entre os resultados dos ensaios 

imunocromatográficos e os resultados dos PCRs, para cada amostra distinta, foi determinada 

aplicando índice Kappa e os resultados foram dispostos no Quadro 8.A amostra sangue total 
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foi que apresentou piores índices, nos dois testes imunocromatográficos e nas duas fases, 

sendo que no GFA, o teste TIC 2 foi considerado sofrível e o TIC 1 foi ruim; e ambos, no 

GFC, foram considerados ruins. Já a amostra urina demonstrou melhores resultados de 

concordância sendo considerada boa para ambos os testes no GFC. 

 

Quadro 5 - Valores calculados de Kappa para as associações dos 

ensaios imunocromatográficos (TIC 1 e TIC 2) com resultados dos 

PCRs. 

COMPARAÇÃO DOS 

TESTES NAS FASES 

VALORES DE KAPPA  

Sangue Urina 

Aguda: TIC1 x PCR  0,118 (11,8%) 0, 587 (58,7%) 

Crônica: TIC1 x PCR 0,074 (7,4%) 0,615 (61,5%) 

Aguda: TIC 2 x PCR 0,359 (35,9%) 0,587 (58,7%) 

Crônica: TIC 2 x PCR 0,167 (16,7%) 0,737 (73,7%) 

 

 

4. DISCUSSÃO 

 

 Na análise epidemiológica dos animais não há diferença estatística entre machos e 

fêmeas, o que também foi apontado em outro estudo epidemiológico no Brasil
6
 e também nos 

EUA
24

, porém alguns autores obtiveram predominância do machos infectados. Todavia ainda 

não há comprovação científica de predisposição sexual para os infectados pelo CDV
13

. 

 Mais da metade dos cães do estudo acometidos pela doença são considerados 

SRD. Esses fato já foi relatado anteriormente
24

 e se deve, provavelmente, pela alta 

concentração de cães mestiços em lugares de baixo desenvolvimento econômico, por serem 

animais abandonados e/ou errantes e estarem mais sujeitos a infecção ou até menos por falta 

de cuidados de saúde básica, incluindo imunização, pelos seus tutores, em relação à animais 

de raça pura
25

. 

 Nas condições desse estudo, os animais de oito meses a um ano de idade foram os 

mais acometidos pela cinomose, tanto na fase aguda, como na fase crônica, discordando do 

conceito preconizado por um estudo
26

 de que maior prevalência das infecções naturais pelo 

CDV se dá em filhotes, no período que a imunidade passiva transferida pelo colostro declina e 

o sistema imunológico do cão ainda apresenta imaturidade para produção adequada de 

anticorpos, fase essa conhecida como janela imunológica (aproximadamente entre dois e 

quatro meses). Esses achados se assemelham a outro estudo
27

e podem ser atribuídos ao 

período de incubação viral, tempo de doença subclínica ou até mesmo a virulência da variante 

viral que acometeu os cães
13, 28, 29

. 
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 Todos os animais apresentaram sinais clínicos que levantavam hipótese de 

cinomose canina, sendo que cinco animais de GFA foram negativos em todos os testes e, 

portanto, considerados negativos e dois animais foram positivos nos testes 

imunocromatográficos para FCE, mas considerados negativos por não serem positivos no RT-

PCR ou Nested-PCR utilizando sangue total e urina. O número de falsos-negativos no GFA é 

maior que no GFC, pelo fato do curso clínico ser bastante inespecífico nessa fase, uma vez 

que, alguns sinais de fase crônica, como a mioclonia, são considerados quase que 

característicos para a cinomose
3
, porém pode estar presente em intoxicações por chumbo

30
 e 

também em outras doenças inflamatórias
31

, não servindo de base para diagnóstico definitivo. 

A presença de sinais clínicos considerados, nesse estudo, de fase sistêmica durante a fase 

crônica é comum
13

, pois o incomum é o aparecimento de sinais estritamente neurológicos sem 

nenhuma manifestação sistêmica
27, 32-34

 fato esse que não ocorreu com nenhum animal. 

 Além da mioclonias, os sinais clínicos presentes na fase crônica foram variados, 

pois o CDV tem características de atuação multifocal no SNC, logo, dependendo dos sítio de 

ação, há uma manifestação clínica diferente
3, 32, 35

, porém os sinais observados em maior 

frequência foram os mesmos observados em outros estudos
9, 16, 17

. Nota-se que a febre foi um 

sinal menos comum nessa fase e mais comum na fase aguda, uma vez que a hipertermia 

geralmente é bifásica, com picos aos cinco e 14 dias pós-infecção e o aparecimento de lesões 

neurológicas, o que caracteriza fase crônica, geralmente ocorre após esse evento
13, 28

.  

 Os animais positivos, em ambas as fases, apresentaram, em sua maioria, anemia 

normocítica normocrômica arregenerativa discreta, linfopenia e neutrofilia. Esse tipo de 

anemia foi encontrado também em outros estudos hematológicos
26, 36, 37

 se deve pelo aumento 

da destruição eritrocitária e até pela diminuição por meio da atuação viral na medula óssea
38

. 

A linfopenia é a característica mais marcante do hemograma e é o achado mais relatado em 

estudos
13,36,37

 e é causada pela depleção linfoide pela atuação do CDV. Alguns autores 

associam a linfopenia predominantemente à fase aguda
39

, porém a mesma pode estar presente 

também na fase crônica, até por mecanismos que independem da presença viral, como 

aconteceu no presente estudo
28, 37

. A trombocitopenia não foi uma característica dos animais 

do estudo, porém é um achado que pode aparecer devido a produção de anticorpos 

antiplaquetas induzidas pelo CDV
36, 37

. 

 Nesse estudo os corpúsculos de inclusão nos esfregaços sanguíneos apareceram 

com uma baixa frequência o que também foi relatado por Silva
36

, que observou a presença 

deles em menos de 20% dos animais positivos. Sykes
40 

avaliou a sensibilidade diagnóstica 

desse achado como baixa, uma vez que são de difícil detecção e, não encontrá-los, não 
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significa ausência de doença. Deem
41 

descreveu que esses corpúsculos aparentemente estão 

presentes somente na fase aguda, fato esse, contrário ao ocorrido, pois os corpúsculos foram 

encontrados, em sua maioria, nos animais do grupo fase crônica. Porém, para a confirmação, 

é necessária microscopia eletrônica ou técnicas de imunofluorescência
42, 43

. 

 Em relação aos testes imunocromatográficos, a concordância entre TIC 1 e TIC 2 

foi considerada boa pelo índice Kappa. Tanto na fase aguda quanto na fase crônica, o sangue 

total mostrou ser o pior material a ser utilizado nos kits e isso pode ser explicado pelo fato de 

que a carga livre viral circulante, ou seja, aquela que não está dentro de leucócitos, ser 

mínima no momento em que o animal manifesta sinais clínicos de doença, além de que os 

leucócitos infectados estão nesse momento em número reduzido e, dependendo do grau de 

resposta do sistema imune, anticorpos contra proteína F podem estar ligados à proteína alvo 

impedindo o reconhecimento do antígeno nos testes. Na fase crônica, a mudança de tropismo 

viral e modulação da expressão das proteínas de superfície como mecanismos de persistência 

viral pode também apresentar ineficiência nos testes
22, 28

. 

 Os swabs conjuntivais foram boas amostras para TIC 2 e não para TIC 1 na fase 

aguda e apresentou bons resultados na fase crônica para ambos testes, sendo elencado como 

um bom material para utilização, concordando com An et al.
22

 que os elegeu, em seu estudo, 

como amostras de escolha a serem utilizadas nos testes nos primeiros dias pós-infecção. 

Porém, esse material pode apresentar falsos-negativos, uma vez que, após o período da 

segunda viremia,o vírus pode desaparecer dos tecidos epiteliais
28, 44

. 

 A urina, por outro lado, demonstrou ser um material de maior concordância 

diagnóstica em relação ao sangue total, sendo considerada boa na fase crônica, regular na fase 

aguda para ambos os testes em comparação ao RT-PCR, porém a frequência dos resultados 

positivos nos testes foi estável. Esses resultados assemelham-se aos obtidos por alguns 

autores
5,45

 que elegeram esse material para exames moleculares de detecção viral pela fácil 

coleta e alta sensibilidade em diferentes fases da infecção. 

 O FCE é indicado pelo presente estudo como material de escolha para utilização 

nos testes imunocromatográficos na fase crônica, com alta porcentagem de positivos em 

ambos os testes, sendo essa a forma de contornar os resultados falso-negativos encontrados 

por Curti
21

. Os dois animais considerados negativos na fase crônica apresentaram resultados 

positivos nos kits, e é necessária a realização da RT-PCR com o FCE para a validação dos 

testes, uma vez que a PCR pode sofrer queda de sensibilidade de acordo com amostra 

utilizada, método de extração do RNA, forma e tempo de armazenamento das amostras e 

também da sequência alvo de nucleotídeos a ser amplificada
5
. 
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 O pool de amostras representa uma boa maneira de se utilizar os testes, uma vez 

que há duvidas de qual material a ser utilizado. Porém, como é necessária uma grande 

quantidade de antígenos para formação de coloração na banda testes
22

 o pool de amostras 

pode apresentar amostras positivas diluídas em negativas, gerando resultados negativos, como 

ocorreu em alguns testes do estudo em que apenas uma ou duas amostras eram positivas e o 

pool foi negativo. 

 A Nested-PCR foi realizada em todos os resultados negativos e, entre as 28 

amostras que foram testadas novamente, positivaramquatro amostras. O aumento da 

sensibilidade na detecção viral por essa técnica, principalmente utilizando amostras com 

pouca concentração viral, já foi demonstrada anteriormente
46, 47

 e de acordo com Shin
48

 é uma 

técnica superior ao RT-PCR convencional e deve ser utilizada como ferramenta para 

diagnóstico ante-mortem. 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Esse estudo concluiu que o sangue total foi a amostra com o pior resultado de 

associação entre os testes imunocromatográficos e a PCR nos cães com suspeita clínica de 

cinomose, na fase aguda e crônica. Já a urina e os swab conjuntival foram as melhores 

amostras nos cães com suspeita de cinomose, independente da fase.  

A combinação de amostras (pool) nos kits mostrou bom desempenho, 

principalmente, na fase crônica da doença. Ressalta-se que esse tipo de utilização é extra bula, 

ou seja, não está recomendado explicitamente pelos fabricantes dos dois testes. Contudo, pode 

ser considerada uma boa opção quando não se sabe qual é a melhor amostra biológica a ser 

empregada na imunocromatografia rápida. 
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CAPÍTULO 3 -CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A cinomose é uma doença de grande importância clínica em cães e carnívoros 

selvagens por conta de sua alta mortalidade e incidência. Por ter um curso clínico imprevisível 

e de manifestação multissistêmica, por vezes, o diagnóstico se torna um desafio, sendo 

necessário o desenvolvimento de métodos práticos, rápidos, sensíveis e específicos para que o 

tratamento seja adequado, como é a proposta dos testes imunocromatográficos. 

As dúvidas quanto a utilização dos kits de diagnóstico rápido são frequentes e esse 

trabalho pretendeu mostrar e determinar as melhores opções a serem utilizadas nos testes 

imunocromatográficos de acordo com a fase da doença do animal. Foram analisadas várias 

amostras, mas acredita-se que a proposta de maior importância foi a indicação extra bula do 

FCE e de um pool de amostrasbiológicas para análise nos cassetes imunocromatográficos, em 

ambas as fases, de animais suspeitos de cinomose. Infelizmente, para o FCE não foi possível a 

comparação dos resultados positivos com os resultados da PCR por questões operacionais que 

não puderam ser resolvida à tempo da defesa da dissertação. Assim, sugere-se novas 

pesquisas de avaliação de métodos de extração do RNA viral nesse material para fins de 

diminuição de interferências extrínsecas ao método de diagnóstico. 

Por sua vez, a utilização do pool de amostras, em uma única passagem nos testes, 

mostrou resultados favoráveis ao uso para aqueles casos em que pairam dúvidassobre qual 

amostra a ser encaminhada para análise.A cada momento pós-infecção do CDV, a carga viral 

varia nas várias amostras biológicas o que se determina uma grande dificuldade para o médico 

veterinário. Dessa forma, deixa-se como uma proposta futura, a quantificação da carga viral 

em cada material de acordo com a fase e os sinais clínicos apresentados, o que possibilitaria 

estabelecer qual seria o melhor material a ser utilizado para análise imunocromatográfica, por 

ser um método de natureza qualitativa. 

Após a realização de todos os testes imunocromatográficos ficou claro para o 

autor a superioridade do TIC2 em relação ao TIC1 em quesitos relacionados a performance e  

a frequência de resultados positivos para uma mesma amostra, ou seja, quando não haviam 

resultados iguais entre ambos os testes, o TIC 2 apresentou mais resultados positivos em 

relação ao TIC 1, por exemplo: resultados da amostras swab, sangue, pool no grupo fase 

aguda; e sangue swab e urina no grupo fase crônica (vide Quadros 3 e 4).  O tempo de 

preenchimento da fita do cassete pela amostra e aparecimento de ambas as linhas testes e 

controle foi avaliado para ambos os testes e o TIC 2 também demonstrou melhor performance 

uma vez que o TIC 1 demora cerca de 3 minutos a mais para começar a preencher a fita, 
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dependendo da amostra, mesmo adicionado mais amostra no cassete, como recomendado pelo 

fabricante, o que gera uma sensação de que o teste não vai funcionar corretamente, além de, 

por fim, ter um tempo total de preenchimento de toda a fita maior que TIC 2. Contudo, 

nenhum dos testes não funcionou ou não corou a linha teste após os 10 minutos da aplicação 

das amostras no dispositivo. O autor considera, portanto a utilização do TIC 2 como mais 

vantajosa em relação ao TIC 1. 

Após a revisão de literatura verificou-se a escassa produção brasileira de dados 

epidemiológicos e de tipagem do vírus da cinomose no país e nos estados da federação. A 

despeito disso, ainda constatou-se que são poucos os trabalhos com número considerável de 

casos avaliados, que forneceriam certamente dados mais fidedignos. Como última proposta, 

sugere-se a realização de estudos epidemiológicos da cinomose, principalmente, no estado de 

Goiás e a realização de genotipagem para determinação das variantes virais que mais 

acometem os cães no Brasil e nas diferentes regiões. 

Esse trabalho proporcionou alto grau de aprendizado técnico para o autor, tanto no 

conhecimento de métodos de diagnóstico laboratoriais utilizados, quanto no manejo e colheita 

de materiais biológicos com mais segurança e destreza, pois eram as maiores dificuldades no 

começo desse experimento. Esperava-se um grupo experimental com maior número de 

animais, porém, infelizmente,a redução foi necessária por questões financeiras. Mas, mesmo 

com grupo total esperado reduzido, essa pesquisa obteve como maior mérito a utilização 

imediatados resultados na rotina clínica de pequenos animais, sabendo agora que os testes 

funcionam, que há materiais biológicos diversos e que alguns são melhores que outros. 
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APÊNDICE 1 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Título do projeto: Diagnóstico de cinomose em cães por meio de testes de imunocromatografia comercializados 

no Brasil utilizando diferentes amostras biológicas. 

 

Nome do pesquisador principal: Gladsthon Divino de Sousa Filho 

 

Objetivos do estudo: Esse projeto tem como objetivo geral identificar qual o melhor material biológico para ser 

utilizado em quatro testes imunocromatográficos rápidos disponíveis no mercado a fim de verificar melhor 

acurácia no diagnóstico de cinomose. Objetiva-se especificamente realizar a colheita de sangue, fluido 

cerebroespinal, urina e swabs conjuntivais de todos os animais que se enquadrem nos critérios de seleção do 

grupo de estudo e que tenham diagnóstico clínico de cinomose, bem como definir um percentual de 

confiabilidade diagnóstica comparando os resultados dos testes imunocromatográficos aos resultados obtidos no 

RT-PCR. Objetiva-se adicionalmente a categorização dos pacientes com suspeita de cinomose pela 

sintomatologia e verificação da ocorrência de falsos negativos pelo diagnóstico clínico quando comparados ao 

diagnóstico definitivo conferido pelo RT-PCR. 

 

Procedimentos a serem realizados com os animais: Inicialmente, será coletada a amostra conjuntivais ocular, 

utilizando movimentos de rolagens, em ambos os olhos, por meio do swab estéril, o qual se encontra presente 

nos kits e adicionados imediatamente à solução tampão também presentes nos testes rápidos. O animal será 

submetidos à colheita de 6,0 mL de sangue por venopunção jugular e cistocentese ou cateterismo vesical para 

colheita de urina. Caso o paciente se encontre em condição clínica que permita a anestesia, certificada após a 

análise dos resultados de hemograma e bioquímicas, este será devidamente sedado com protocolo de MPA 

específico e anestesiado por um médico veterinário anestesista para colheita do fluido cerebroespinal. A punção 

será realizada com agulha específica para punção epidural, após anestesia geral do paciente, na cisterna occipital, 

após a devida tricotomia e antissepsia da pele da região com álcool 70% e iodopovidine. Serão coletados 3,0 mL 

de fluido cerebroespinal os quais serão acondicionados em tubo de ensaio estéril, sendo que 1,0 mL serão 

destinados para os testes imunocromatográficos, 1,0 mL para RT-PCR e 1,0 mL para análise laboratorial. 

 

Potenciais riscos para os animais:O maior risco ao animal se dá no momento da colheita do fluido 

cerebroespinal e, portanto, sedação e anestesia geral do animal. Por conta desse importante momento, haverá 

apenas um anestesista selecionado para realização dos procedimentos anestésicos e haverá treinamento da equipe 

para colheita de maneira rápida, precisa e segura. Como dificuldades adicionais têm-se a alocação e o manejo 

adequado dos cães que por ventura precisarão de internação, o que será solucionado com o treinamento e 

organização dos estagiários e alunos do programa de iniciação científica. 

 

Benefícios: Este estudo possibilitará a identificação de um material biológico de escolha para utilização nos 

cassetes de imunocromatografia comercializados no Brasil de acordo com período clínico que o cão se encontra, 

agilizando o diagnóstico da doença de modo a ajudar o médico veterinário responsável em um tratamento que 
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seja mais eficaz ao animal. Esse estudo tem caráter de aplicação imediata na vivência prática da medicina 

veterinária. 

 

Sua autorização para a inclusão do(s) seu(s) animal(is) nesse estudo é voluntária. Seu(s) animal(is) poderá(ão) 

ser retirado(s) do estudo, a qualquer momento, sem que isso cause qualquer prejuízo a ele(s). 

A confidencialidade dos seus dados pessoais será preservada. 

Os membros da CEUA ou as autoridades regulatórias poderão solicitar suas informações, e nesse caso, serão 

dirigidas especificamente para fins de inspeções regulares. 

 

O Médico Veterinário responsável pelo(s) seu(s) anima(is) será o (a) Dr. Gladsthon Divino de Sousa Filho, 

inscrito(a) no CRMV sob o nº 6349. Quando for necessário, durante ou após o período do estudo, você poderá 

entrar em contato com o Pesquisador Principal ou com a sua equipe pelos contatos: 

Email: gladsthonfilho@gmail.com 

Endereço: Hospital Veterinário da Universidade Federal de Goiás, Rodovia Goiânia – Nova Veneza, km 8, s/n - 

Campus Samambaia, Goiânia - GO, 74001-970 

Telefone: (62) 8261-2527 

 

Quando for necessário, durante ou após o período do estudo, você poderá entrar em contato com a Comissão de 

Ética no Uso de Animais/UFG pelo telefone (62)3521-1876 ou pelo e-mail ceua.ufg@gmail.com. 

 

Este termo segue o recomendado pela Resolução Normativa CONCEA nº 22, de 25 de junho de 2015. 

 

 

______________________________________ 

Assinatura do Proprietário 
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APÊNDICE 2 - Ficha específica de avaliação física 

 

FICHA DE CRITÉRIO DE INCLUSÃO DE CÃES COM SUSPEITA DE CINOMOSE 
RESENHA 

IDENTIFICAÇÃO:  RAÇA:  SEXO:  M    F 
 

IDADE:  PESO:  kg 
 

ANAMNESE 

Carteira de Vacinação: Não Sim 
 

Vacinado contra cinomose? Não Sim Onde:       
 

Fabricante:  Quantas doses?  
 

Datas de vacinação:  
 

EXAME FÍSICO GERAL 

Mucosas:  TPC:  Linfonodos:  
 

FR:  FC:  Pulso:  
 

Turgor cutâneo:  T ºC:  Obs:  
 

PARÂMETROS SISTÊMICOS 

 Apatia  Anorexia  Hiporexia 

 Conjuntivite  Uni   Bi  Secreção ocular  Uni   Bi  Secreção nasal  Uni   Bi 

 Tosse  Seca    Produtiva  Pústulas abdominais  Estetores pulmonares 

 Vômitos  Regurgitação  Diarreia 

 Hipoplasia de esmalte dentário  Hiperqueratose trufa e coxins   
 

PARÂMETROS NEUROLÓGICOS 
 Embotamento  Demência/delírio  Agressividade/Inquietação 

 Pleurotótono  Pressão cefálica  Cegueira 

 Rigidez descerebrada  Andar em círculos  Pedalagem 

 Automutilação  Tremores  Mioclonia 

 Disfagia (V, IX, X, XII)  Sialorreia (V, IX, X, XII)  Trismo mandibular 

 Crises cerebrais  Estrabismo lateral (III)  E  D  Estrabismo medial (VI)  E  D 

 Paralisia de lábio  E  D  Ptose palpebral  E  D  Olho seco  E  D 

 Head tilt  E  D  Nistagmo  V  H  R  Paralisia/atrofia língua (XII) 

 Ataxia cerebelar  Ataxia vestibular  Ataxia proprioceptiva 

 Deficit propriocepção MT  Deficit propriocepção MP  Tetraparesia ambulatória 

 Paraparesia não ambulatória  Paraplegia ambulatória  Paraplegia não ambulatória 

 Dor epaxial  C1-C5  C6-T2  T3-L3  L4-S2 
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ANEXO 1 - Termo de Aprovação no Comitê de Ética no Uso de Animais 
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