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RESUMO 

 

 

 

A cinomose é uma enfermidade viral infecto-contagiosa multissistêmica, causada por um vírus 

RNA de fita simples do gênero Morbilivirus, da familia  Paramyxoviridae. É uma doença de 

importância mundial, por acometer além de animais domésticos, os animais silvestres e tem a 

alta taxa de letalidade, ficando apenas atrás da Raiva. Pode ser diagnosticada por diferentes 

exames sendo o mais frequente a pesquisa do corpúsculo de inclusão de Lentz. O tratamento é 

apenas de suporte não existindo ainda um antiviral para combater o vírus da cinomose. A melhor 

abordagem quanto à prevenção da cinomose é através de vacinas específicas. Esta revisão 

pretende abordar aspectos relacionados a cinomose, em clínica, diagnóstico, tratamento, controle 

e prevenção. 
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ABSTRACT 

 

 

 

Distemper is a viral disease infectious multisystemic caused by a single stranded RNA virus of 

the genus morbillivirus of the Paramyxoviridae family. It is a disease of global importance, since 

it affects as well as domestic animals, wild animals and has a high fatality rate, second only to 

Rabies. It can be diagnosed by different tests being the most frequent search of inclusion 

corpuscle Lentz. Treatment is supportive yet exists an antiviral to combat canine distemper virus. 

The best approach to preventing distemper is through specific vaccines. This review aims to 

address issues related to distemper in clinical diagnosis, treatment, prevention and control. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

 

A cinomose também é conhecida em Portugal como esgana, de Moquillo Del perro em 

espanhol, e Canine Distemper em inglês. Trata-se de uma doença viral infecto-contagiosa 

multissistêmica. (MONTEIRO, 2010). 

Causada por um vírus RNA de fita simples do gênero Morbilivirus, da família 

Paramyxoviridae (MONTEIRO, 2010), que acomete não só cães domésticos, mas também 

animais como raposas, lobos, focas e “ferrets” (CATROXO, 2010). 

O vírus da cinomose está relacionado intimamente, em termos antigênicos e biofísico, ao 

vírus do sarampo de seres humanos e ao vírus da Peste bovina dos ruminantes (ETTINGER, 

1992). 

A transmissão ocorre através de gotículas e fômites contaminados (SILVA, 2007). 

Apresenta formas clínicas aguda e crônica, acometendo principalmente filhotes, animais não 

vacinados e animais que tenham sofrido falha vacinal (MONTEIRO, 2010). Tende a se 

manifestar principalmente em epitélio gastrintestinal, respiratório e no sistema nervoso central 

(SCHWEIGERT, 2008) causando diferentes tipos de encefalite (TUDURY, 1997). 

Um grande número de exames é usado para o diagnóstico e, segundo Schweigert (2008), a 

visualização do corpúsculo de inclusão de Lentz em células sanguíneas é o meio mais fácil de 

fazer o diagnóstico definitivo por ser patognomônico da cinomose (MONTEIRO, 2010). 

O tratamento mais executado ainda é o suporte com antibióticos, complexos vitamínicos, 

corticóides e boa alimentação na busca de dar qualidade de vida ao animal (Monteiro, 2010).  

Porém, existem tratamentos ainda pouco usados como acupuntura que tem bons resultados na 

recuperação da cinomose (MATTHIESEN, 2004) e o transplante de medula óssea que ainda está 

em experimento, mas vem demonstrando ser uma boa opção para salvar muitos cãezinhos 

(DICYT, 2011).  

 

 

 

 



2 - REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 – CINOMOSE 

 

 

Enfermidade viral infecto-contagiosa multissistêmica, causada por vírus RNA de fita 

simples do gênero Morbilivirus, da familia  Paramyxoviridae (MONTEIRO, 2010). Conhecido 

como o vírus da cinomose canina, afeta membros da família Canidae (raposas, lobos, dingos), 

Mustelidae (Ferret), Procyonidae (racoons), Felidae (leões, leopardos, tigres, jaguar), Hyaenidae 

(hienas), Ursidae (urso panda),  Ailuridae (panda vermelho),  Viverridae (civetas) e Phocidae 

(focas) (MARTINS, 2009). 

Figura 01 – Animais Silvestres com cinomose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.oitoronto.ca/7101/guaxinins-e-gambas-sao-ameaca-para-caes-e-gatos/ 

 

 

 

http://www.oitoronto.ca/7101/guaxinins-e-gambas-sao-ameaca-para-caes-e-gatos/


O vírus é pleomórfico, filamentoso ou arredondado, mede de 100 a 300nm de diâmetro, 

formados por envoltório lipídico duplo, um RNA polimerase polaridade negativa com 

capsômeros glicoprotéicos que contornam um nucleocápsideo, por vezes com forma de “espinha 

de peixe”. Apresenta replicação citoplasmática, simetria helicoidal (SILVA, 2007/ MONTEIRO, 

2010) e pode sofrer mutação do tipo adição, deleção e substituição de nucleotídeos 

(MONTEIRO, 2010). 

Sensíveis ao calor (56ºC) são destruídos facilmente por solventes lipídicos (CATROXO, 

2003), detergentes e desinfetantes como éter, clorofórmio, fenol, formol e com amônio 

quaternário, mantendo capacidade infectante sob baixas temperaturas. Quando congelado, o 

vírus fica estável por meses a anos (NASCIMENTO, 2009). 

Há relatos sobre cinomose canina desde 1746, sendo que o agente causador da doença só 

foi isolado no início do século XX. Apesar de ser uma doença mundialmente conhecida no 

Brasil, ainda é endêmica e milhares de cães morrem todos os anos (MARTINS, 2009). A 

cinomose é considerada a segunda doença com maior índice de mortalidade e morbidade nos 

cães, ficando atrás apenas da raiva canina (SILVA, 2005), isso porque o cão representa o 

principal reservatório para o vírus, apresentando infecções respiratórias, gastrintestinais, 

alterações cutâneas e do sistema nervoso central (CATROXO, 2010).  

É uma doença mundialmente importante por acometer, além dos cães domésticos, animais 

selvagens e marinhos devido à grande variabilidade genética do vírus. Em um estudo 

experimental com humanos a partir do vírus da cinomose canina, observou-se uma infecção 

assintomática; porém, não existem relatos de contágio natural. Dessa forma a cinomose não é 

considerada uma zoonose (MARTINS, 2009). 

O vírus da cinomose acomete mais frequentemente cães filhotes (quatro a seis a meses), 

alguns cães idosos, animais não vacinados ou vacinados incorretamente, não tendo predileção de 

raça ou sexo (NELSON E COUTO, 2006). A transmissão ocorre por contato direto com 

gotículas infectantes proveniente de secreções corporais, através de aerossóis, alimentos e 

objetos contaminados (SILVA, 2007). O período de incubação oscila entre três a sete dias. A 

gravidade da doença e os tecidos envolvidos no processo infeccioso dependem da cepa viral 

incubada e da condição imunológica do hospedeiro (CATROXO, 2003).  

 

 



 

Somente um sorotipo do vírus da cinomose é conhecido, mas existem cepas virulentas 

biologicamente distintas. Algumas cepas são levemente virulentas e em geral causam infecção 

inaparente. Outras causam moléstia aguda com elevada frequência de encefalite e alto índice de 

mortalidade (MONTEIRO, 2010).  

Existem cepas mais viscerotrópicas, causando moléstia debilitante com elevada 

mortalidade, mas com baixa frequência de encefalite. Um aspecto comum a todas as cepas 

virulentas do vírus da cinomose é o efeito imunossupressor, decorrente da multiplicação viral em 

tecidos linfóides (MONTEIRO, 2010). 

A disseminação ocorre em locais onde os cães são mantidos agrupados, pois animais 

infectados eliminam o vírus pelas fezes, urina, saliva e secreção óculo-nasal por 60 a 90 dias 

após a infecção (NELSON E COUTO, 2006). Devido à composição química viral, são destruídos 

facilmente por desinfetantes, não resistindo muito tempo fora do seu hospedeiro. (CARTROXO, 

2003) 

A persistência do vírus em animais portadores, a descoberta de novas cepas e mesmo 

animais vacinados apresentando a doença, caracterizam a cinomose como enzoótica, sendo 

relatadas epidemias esporádicas (MONTEIRO, 2010). 

 

 

2.2 - ASPECTOS CLÍNICOS: 

 

 

Após inalação o vírus é fagocitado pelos macrófagos e no intervalo de 24 horas é carreado 

através de vasos linfáticos para tonsilas, linfonodos faríngeos e brônquicos, onde ocorre a 

replicação (NELSON E COUTO, 2006). Ocorre o primeiro pico febril de três a seis dias após a 

infecção (SCHWEIGERT, 2008). O vírus associado às células dissemina-se pelo sangue até a 

medula óssea, baço, timo e gânglios linfáticos (MONTEIRO, 2010).   

Próximo ao sétimo dia, ocorre viremia caracterizada por febre branda, linfonodomegalia, 

linfopenia e falta de apetite, entre o oitavo e nono dia (CATROXO, 2003). Com o vírus 



espalhado pelo organismo, ocorre as infecções bacterianas secundárias que dão origem ao 

segundo pico febril (SCHWEIGERT, 2008).  

 

Neste período, se o animal tiver boa resposta imune, pode neutralizar; caso contrário, irá se 

espalhar pelo organismo (14 a 18 dias), chegando a tecidos epiteliais, gastrintestinais e trato 

genitourinário, caracterizando uma doença sistêmica. Quando chega ao sistema nervoso central, 

muitos animais vão a óbito (CATROXO, 2003).  

A replicação maciça do vírus em células epiteliais do trato respiratório, sistema 

gastrintestinal e trato genitourinário ocorrem em cães com fraca resposta imune e normalmente 

morrem. Em animais com moderada resposta imune o vírus se replica em tecido epitelial e o 

animal pode apresentar sintomatologia característica da doença (alguns casos são reconhecidos 

como a “tosse dos canis” com aumento do volume das tonsilas, febre e descarga ocular 

purulenta), já os animais com boa resposta imune eliminam o vírus em 14 dias e são 

assintomáticos (NELSON E COUTO, 2006). 

A doença apresenta duas formas: aguda (ocorre mais raramente) caracterizada por febre 

repentina e morte súbita em dois ou três dias e a forma crônica quando manifesta inicialmente 

cansaço, febre (39.5º a 41ºC), vômito, diarréia, prostração, desidratação inapetência, fluxo nasal 

e lacrimal (CATROXO, 2003). 

As principais alterações observadas são oftalmológicas (midríase, retinocoroidite, 

conjuntivite, dacriocistite, úlcera de córnea, uveíte anterior, ceratoconjutivite seca, coriorretinite, 

neurite óptica, ceratite “olho azul” e cegueira), hematológicas (anemia e leucopenia), tegumentar 

(hiperquetarose dos coxins plantares e espelho nasal, pústulas nas regiões ventral do abdômen e 

inguinal e erupções cutâneas), gastrintestinais (diarréia e vômito), respiratórias (quadro catarral, 

rinite e pneumonia que evolui para laringite catarral, bronquite e broncopneumonia, aumento dos 

ruídos brônquicos, crepitação e sibilos) e dentárias (hipoplasia de esmalte) (CANAL E CANAL, 

2004).  

 

 

 

 

 

Figura 02 A- Secreção Ocular em cão 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: bichoegenteboa.blogspot.com 

Figura 2 B- Hiperqueratose dos coxins 
Figura 2 C- Dermatite 

blablablanarede.blogspot.com 

Figura 2 D- Secreção Nasal em Felinos 

Fonte: veterinariadegatos.blogspot.com 

Figura 2 E –Hipoplasia de Esmalte 

Fonte: marianalagemarques.blogspot.com 

Fonte: bichoegenteboa.blogspot.com 



 

 

Segundo Catroxo, 2010, a cinomose em furões tem óbito de 100% dos casos, sendo os principais 

sintomas a conjuntivite, inchaço ao redor dos lábios e queixo, dermatite no ânus e região 

inguinal, fotofobia, anorexia, depressão, pirexia, secreção purulenta, diarréia e alterações do 

sistema nervoso. 

Na maioria dos casos, o vírus da cinomose atinge o encéfalo mesmo que o animal não 

apresente transtornos neurológicos. O vírus pode penetrar no sistema nervoso central através de 

múltiplos sítios de entrada, sendo o endotélio vascular o mais comum, ativando importante ação 

das plaquetas e leucócitos inicialmente. Depois atinge a base astrocitária, passando pelos 

astrócitos (esta fase pode ser responsável pelo processo de desmielinização) atingindo por último 

os neurônios. O líquido cérebro-espinhal é importante para disseminação do vírus no SNC 

(MORO, 2004).  

 

 

 

Figura 03 – Ciclo do vírus da cinomose no SNC 

Fonte: MORO, et al. Apoptose na desmielinizaçao da cinomose canina. 



 

Cães infectados desenvolvem a infecção no sistema nervoso central, apresentando 

alterações de comportamento, convulsões, paralisia dos membros posteriores, sintomas 

cerebelares (tremores de cabeça e hipermetria) e vestibulares (cabeça pêndula, ataxia e 

nistagmo), hiperestesia, paresia, mioclonias (sempre no mesmo grupo muscular, faciais, 

mastigatórios e apendiculares), paralisia da mandíbula, bexiga e reto, movimentos de andar em 

círculo e “pedalar”, de forma progressiva e prognóstico desfavorável (MONTEIRO, 2010). 

A cinomose é a causa mais comum de encefalite em cães (GAMA, 2005). Segundo 

Monteiro, 2010, a encefalite ocorre devido à insuficiente atenuação do vírus, ao 

desencadeamento de infecções subclínicas latentes ou devido ao aumento da susceptibilidade do 

animal.   

São descritas quatro formas de encefalite, uma que afeta cães novos, de caráter severo e 

agudo, na qual os sinais sistêmicos ocorrem ao mesmo tempo em que os neurológicos. A 

encefalite crônica atinge os cães adultos, onde distúrbios neurológicos podem aparecer 

desacompanhados de transtornos sistêmicos. As duas outras formas são denominadas encefalite 

do cão velho e encefalite recidivante crônica (TUDURY, 1997). 

Os sintomas de encefalite aguda podem surgir com uma série de manifestações, 

mioclonismo, movimentos mastigatórios compulsivos, ataxia, incoordenação motora, andar em 

círculos, hiperestesia, rigidez muscular, vocalização similar a dor, resposta de temor e cegueira. 

Na encefalite supurativa, alguns sintomas neurológicos podem ocorrer semanas ou meses após a 

recuperação de infecções inaparente ou depois da recuperação de uma cinomose aguda 

(MATTHIESEN, A.D; 2004). 

A forma de encefalite crônica por cinomose é conhecida como multifocal. É uma moléstia 

lentamente progressiva, que pode ter curso clínico de mais de um ano, geralmente ocorrendo 

com cães de quatro a oito anos de idade, imunocompetentes, que sobreviveram a infecção aguda. 

Os sintomas mais comuns são incoordenação, fraqueza dos membros pélvicos, nistagmo, 

paralisia facial e tremores da cabeça (MANGIA, 2008). 

A encefalite crônica dos cães idosos é um distúrbio progressivo e de rara ocorrência, 

afetando mais animais acima de seis anos de idade. O sintoma inicial é a deficiência visual, com 

o desenvolvimento os cães ficam mentalmente deprimidos, andam em círculos, comprimem a 



cabeça contra a parede, não reconhecem seus donos e não respondem a estímulo 

(MATTHIESEN, A.D; 2004) 

Segundo Monteiro (2010), o primeiro componente do sistema nervoso central a sofrer 

infecção é o endotélio vascular, seguido pelos astrócitos e neurônios. A infecção desta maneira 

tem importância no mecanismo da desmielinização, devido à intensa indução de citólise neural 

do córtex cerebral, ocorrendo a destruição da mielina. 

Segundo Souza, a desmielinização é a lesão característica da encefalite, causada pelo vírus 

da cinomose. As lesão são disseminadas, mas podem aparecer de forma severa no cerebelo e ao 

redor do quarto ventrículo e tratos ópticos. 

Uma desmielinização internodal primária, ocorre principalmente em neonatos, animais 

mais velhos e em fase tardia da doença (MATTHIESEN, A.D; 2004). Segundo Moro, (2004) a 

lesão inicial é diretamente induzida pelo vírus, através da regulação negativa da transcrição do 

gene de mielina, inibição da atividade enzimática específica de oligodendrócitos, degeneração de 

oligodendrócitos e aparente redução da população desse tipo celular em áreas de 

desmielinização, sugerem que os oligodendrócitos estão envolvidos no processo de 

desmielinização da cinomose aguda. 

O astrócito parece ser o principal alvo para o vírus da cinomose canina no sistema nervoso 

central, a infecção desta célula desempenha um papel importante no mecanismo da 

desmielinização. É possível que a intensa indução de citólise neuronal do córtex cerebelar pelo 

vírus possa contribuir para destruição de mielina. A persistência do vírus e as reações imunes 

associadas podem contribuir para a lesão adicional da mielina (MORO, 2004). 

As placas de desmielinização da cinomose inicialmente são degenerativas, podendo 

posteriormente adquirir um componente inflamatório.  O fenômeno inflamatório que ocorre na 

desmielinização crônica da cinomose além de estar implicado na eliminação do sistema nervoso 

central também provoca o aumento da intensidade da lesão possivelmente em decorrência da 

ação de fatores liberados por macrófagos como radicais reativos do oxigênio. (MANGIA, 2008). 

Na encefalite desmielinizante da cinomose, a inflamação pode estar associada com a 

restrição da expressão de proteínas virais de superfície (proteína da matriz, hemaglutinina e 

proteína de fusão), contribuindo para a persistência do vírus. As proteínas virais mais expressas 

nas placas de desmielinização são as proteínas centrais do vírus, destacando-se a nucleoproteína 

que é mais abundante que a fosfoproteína (MANGIA, 2008). 



A persistência do vírus contribui para manutenção e progressão da lesão, considerando-se 

que lesões imunes associadas podem aumentar a lesão da bainha de mielina. Na encefalomielite 

desmielinizante da cinomose canina não há participação da auto-relatividade à mielina (MORO, 

2004). 

A apresentação clínica da cinomose em animais selvagens é a mesma descrita para animais 

domésticos. Na forma clássica apresenta exsudato purulento na mucosa ocular e nasal, tosse seca 

que evolui a produtiva, anorexia, febre, vômito e diarréia. Sinais neurológicos (mudança de 

comportamento, convulsão, paresia e paralisia, incoordenação e mioclonias) podem ocorrer 

concomitantemente ou posteriormente as manifestações sistêmicas (Monteiro, 2010). 

 

 

 

2.3 - DIAGNÓSTICO 

 

 

Existe uma grande variedade de exames para o diagnóstico da cinomose sendo a pesquisa 

para corpúsculo de inclusão de Lentz associada ao histórico do animal e aos sintomas 

apresentados, o principal para um diagnóstico definitivo. Como exames complementares são 

efetuados sorologia, hematologia, radiografia torácica, virologia, entre outros (MONTEIRO, 

2010). 

 

2.3.1- Hematologia 

 

O exame mais realizado é o hemograma pelo seu baixo custo, mas este por si só não é 

suficiente para fechar diagnóstico, pois pode ser influenciado pela estirpe viral infectante, pela 

fase de multiplicação do vírus na hora da coleta do sangue, e a presença ou não de infecções 

bacterianas secundárias (MONTEIRO, 2010) . 

Os principais achados hematológicos são anemia (eritrócitos se apresentam normocíticos e 

normocrômicos), linfopenia (pode estar ou não presente mas em filhotes é marcante),(SILVA, 



2009) leucopenia de quatro a seis dias após a infecção, monocitopenia e leve neutrofilia 

(TUDURY et al, 1997). Ainda não se sabe o mecanismo responsável pela trombocitopenia, 

porém para o gênero Morbillivirus já se observou aumento de anticorpos anti-plaquetas (SILVA,  

2009). 

Nas avaliações bioquímicas são observadas redução dos níveis séricos da albumina (devido 

ao comprometimento intestinal ocorre diarréia e falta de apetite), hipoproteinemia, elevação 

plasmática das globulinas (frequente em reações inflamatórias) e aumento do componente alfa -2 

( normal em doenças virais).  A eletroforese das proteínas séricas ainda não é muito utilizada na 

medicina veterinária brasileira (SILVA, 2009). 

 

 

 

 

 

 

2.3.2- Sorologia 

 

Testes sorológicos nem sempre são úteis, pois animais com cinomose deixam de responder 

imunologicamente. Cães que se recuperam tem níveis baixos de anticorpos, tendo relação IgM e 

IgG específica elevada (MATTHIESEN, 2004).  

A técnica de ELISA e PCR devido ao seu alto custo são exames que na medicina 

veterinária brasileira ainda não tem grande aplicação. O RT-PCR é uma técnica de biologia 

molecular com o objetivo de identificar o vírus através de uma transcrição reversa seguida da 

reação de cadeia de polimerase. Pode ser feita em amostra de sangue, urina, soro e tem como 

vantagem a alta sensibilidade e especificidade (MONTEIRO, 2010).  

 

 

 

 

Figura 4 A - Teste Sorológico Figura 4 B - Kit Sorológico 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3- Microscopia Eletrônica 

 

A microscopia eletrônica de transmissão permite localizar o virus na amostra examinada. 

Quando o título viral possui baixos níveis, realiza-se a técnica de imunomicroscopia eletrônica 

que é a reação antígeno-anticorpo com aglutinação das partículas virais (CATROXO, 2003).  

A técnica de inclusão de fragmentos de órgãos em resina é utilizada para pesquisa de efeito 

citopático nas células infectadas, localizando corpúsculos de inclusão intracitoplasmáticos e 

intranucleares, formação de sincício núcleos com cromatina marginalizada e partículas virais 

completas ou incompletas (CATROXO, 2003). É utilizado corte ultrafino do órgão que for 

examinado, seja ele pulmão, estômago, bexiga, rins ou cérebro (MONTEIRO, 2010). 

O material clínico mandado para análise deve ser conservado em gelo e enviado ao 

laboratório o mais rápido possível para preservação da morfologia viral. Este material pode 

incluir fragmentos de pulmão, estômago, intestino, bexiga, rins, secreção ocular e nasal ou fezes 

(CATROXO, 2003). 

 

2.3.4- Pesquisa de corpúsculo de inclusão de Lentz 

 

 

Fonte: Livia M. S. Rodrigues 2011 

Fonte: Livia M.S. Rodrigues 2011 



 Durante a viremia, o vírus da cinomose se replica em algumas células sanguíneas e 

endoteliais. Durante este processo, resquícios da replicação viral são encontrados nas células 

formando corpúsculos de inclusão eosinofílicos que são denominados de corpúsculo de inclusão 

de Lentz (SCHWEIGERT, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesquisa do corpúsculo de inclusão de Lentz é um meio de diagnóstico definitivo por ser 

visualizado em hemácias ou leucócitos (MONTEIRO ,2010), que podem ser intranucleares ou 

intracitoplasmático (SILVA, 2004) apesar de terem relatos de inclusão em células extra 

sanguíneas, isso ainda não foi encontrado no cão e representa o efeito citopático do vírus sobre a 

célula (SILVA, 2009). 

É feito um esfregaço com sangue, líquor ou secreções prepucial, vaginal, nasal e 

conjuntival (o vírus se replica na conjuntiva). Inclusão intracitoplasmáticas e intranucleares 

podem também ocorrer em neurônios, astrócitos, células das meninges e epêndima (TUDURY, 

1997). A pesquisa destes corpúsculos podem ser feitas também por técnicas de coloração por 

hematoxilina e eosina (HE) (SILVA, 2004). 

Segundo Monteiro et al (2010), a ausência de corpúsculo de Lentz não exclui a 

possibilidade de infecção, pois são frequentemente observados na fase de viremia, não sendo 

encontrados nas infecções crônicas. 

Figura 5- Corpusculo de inclusão de Lentz 

Fonte: SILVA, 2005 – Perfil Hematológico e avaliação eletroforética das proteínas séricas de 

cães com cinomose. 



 

2.3.5- Diagnóstico por Imagem 

 

Na radiografia de tórax são observados infiltrados pulmonares intersticiais e alveolares, 

caracterizando diagnóstico para broncopneumonia (NELSON E COUTO, 2006). Na 

eletroencefalografia de cães com cinomose nervosa são observados traçados típicos de 

encefalopatia difusa e inflamatória, clássicos dessa doença ( TUDURY et al, 1997).  

 

 

2.3.6 – Avaliação do Líquor 

 

Cães com encefalomielite podem ou não apresentar alteração no líquor (TUDURY, 1997). 

A colheita e análise do líquor é fácil e viável ao Médico Veterinário sendo eficaz na avaliação do 

sistema nervoso. Com a amostra do líquor pode-se avaliar cor, aspecto, pH e densidade,dosagem 

de glicose, proteínas totais e celularidade (GAMA, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Liquido Cefaloraquidiano 



O líquor no seu aspecto normal e transparente e quando se tem uma doença pode estar 

amarelado ou xantocrômico (GAMA, 2005). Na cinomose as alterações encontradas são: 

aumento de proteínas (superior a 25mg/dl) principalmente nos casos de encefalite (TUDURY, 

1997), pleocitose (mais de 100 células/mm) caracterizada por maior quantidade de linfócitos, 

podendo ter monócitos, macrófagos e raros neutrófilos, turbidez discreta e aumento de densidade 

e anticorpos contra o vírus da cinomose (5 a 21 dias após a infecção)(GAMA, 2005). 

O Liquor só é útil para diagnóstico da cinomose, em presença de sinais neurológicos por 

causarem alterações protéica e de celularidade, caso contrário não detecta precocemente o vírus 

(GAMA et al, 2005). 

 

2.3.7- Diagnóstico Diferencial 

 

Deve ser realizado com outras doenças que causam quadro clínico semelhante como 

encefalite viral causada pelo vírus da raiva canina, encefalite bacteriana causada por Nocardiose 

e Erlichiose, encefalite fúngica causada por criptococose, meningoencefalite por protozoários e 

neoplasias do sistema nervoso (MONTEIRO, 2010). 

 

 

 

2.3.8- Imuno-Histoquímica 

 

Os achados histológicos caracterizam-se principalmente por pneumonia intersticial, 

rarefação linfóide, desmielinização da substância branca, manguitos perivascular e corpúsculo de 

inclusão intranucleares e intracitoplasmático (SONNE et al, 2009). 

A imuno- histoquímica é um exame realizado no pós-mortem e só tem validade no período de 

viremia, pois nas infecções crônicas, não se tem resultados positivos (MONTEIRO et al, 2010). 

Processados por técnicas rotineiras de histologia e corados pela hematoxilina e eosina, os fragmentos 

de ógãos sofreram cortes de tecidos, foram preparados em lâminas de gelatina 0,3% e fixados em estufa a 

60C por 24 horas. Na recuperação antigênica foi utilizado calor a 80C em banho-maria por 3 minutos com 



imersão das lâminas em 0,01M de tampão citrato de sódio (pH 6,0). Utilizou-se anticorpo monoclonal 

anticinomose canina na diluição de 1:400 à temperatura de 4C incubado por 14-16 horas. A imuno-

histoquímica foi realizada pela técnica de streptavidina-biotina ligada à fosfatase alcalina e a revelação foi 

procedida com o cromógeno Permanent Red (SONNE, 2009). 

 

Figura 7 – Órgãos que mais apresentam corpúsculo de inclusão de lentz 

 

Órgãos Animais Positivos Total analisado 

Frequência de 

positivos 

Índice de confiança (90%) 

Mínimo Máximo 

Coxim 31 46 67,4 % 56 % 79 % 

Estômago 32 51 62,7 % 52 % 74 % 

Pálpebra 23 43 53,5 % 41 % 66 % 

Orelha 17 32 53,1 % 39 % 68 % 

Tonsila 19 37 51,4 % 38 % 65 % 

Linfonodo 24 48 50,0 % 38 % 62 % 

Língua 22 46 47,8 % 36 % 60 % 

Cerebelo 23 51 45,1 % 34 % 57 % 

Timo 12 33 36,4 % 23 % 50 % 

Pulmão             17           51                    33,3 % 23  44  

Fonte: SONNE 2009 – Achados Patológicos e imuno-histoquimicos em cães infectados naturalmente pelo vírus da 

cinomose 

2.3.9- Achados Macroscópicos 

 

Segundo Sonne, 2009, as lesões macroscópicas mais observadas no cadáver são: 

corrimento óculo – nasal mucopurulento, hiperqueratose dos coxins, pulmões avermelhados e 

não colapsados, atrofia do timo, conteúdo intestinal diarréico e placas de Peyer proeminentes. 

 

 

2.4 - TRATAMENTO 

 



 

Não existem medicamentos antivirais ou agentes quimioterápicos de valor prático para o 

tratamento da cinomose (MONTEIRO, 2010). A quercetina é um dos flavonóides mais 

pesquisados com atividade antiviral, deviso a sua propriedade de se ligar as proteínas do 

envelope viral, interferindo na ligação e penetração do vírus na célula. Outros compostos como 

ácidos transcinâmicos e ferúlico e o  kaempherol, tem atividades antivirais contra o vírus da 

cinomose (BRUM, 2006) 

O que deve ser feito é tratar as infecções secundárias causadas por bactérias e fungos com 

antibióticos e antifúngicos, dar suporte ao animal para que ele consiga se alimentar e ter a melhor 

qualidade de vida possível. A administração de vitamina B e de soluções hidroeletrolíticas é 

indicada como terapia inespecífica, na busca de suprir as deficiências causadas pela anorexia e 

para estimular o apetite (MONTEIRO, 2010). Pode se utilizar a vitamina A para a proteção e 

regeneração dos epitélios, a vitamina C como fator trófico dos tecidos mesenquimas, do 

reticuloendotélio e indiretamente do sistema imunopoiético (SILVA, 2007).  

Expectorantes e broncodilatadores são importantes em animais que desenvolvam sintomas 

pulmonares, anti-eméticos e anti-diarréicos mantém o animal com melhor qualidade de vida por 

perder menos água e eletrólitos, em casos de desidratação e ausência de apetite a fluidoterapia 

com suportes e sempre indicada (MATTHIESEN, 2004).  

Os imunomoduladores também são usados no auxilio do tratamento, sendo o mais 

conhecido o cino – globulin que consiste em um concentrado de imunoglobulinas purificadas. O 

imunomodulador atua no sistema imunológico aumentando a resposta do organismo quando em 

contato com certos microorganismos, tendo bons resultados em situações de doenças 

imunosupressoras ou infecciosas multifocal (APPOLINÁRIO, 2012). 

 Quando o cino-globulin é injetado, confere aos cães imunidade passiva imediata, passando 

a neutralizar os agentes etiológicos destas doenças e ainda os agentes secundários que causam 

outras complicações ao organismo. A potência do produto é verificada através das provas de 

soroneutralização, frente aos vírus de Cinomose e Hepatite Infecciosa Canina, e Leptospiras 

(ruralcentro,2012). 

Mesmo o quadro neurológico muitas vezes sendo irreversível, animais que tenham 

convulsões são indicados ansiolíticos como o Diazepam. Corticóides podem ser usados por  com 

glicocorticóide pode controlar a dilatação pupilar causada pela neurite óptica, sinais associados à 



encefalite sendo contra indicados em caso de infecção aguda (MONTEIRO, 2010). Não há 

tratamento para as mioclonias (NASCIMENTO, 2009). 

 

Figura 8-Animal submetido a seção de acupuntura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A acupuntura vem ganhando espaço na medicina veterinária e sendo utilizada com 

sucesso no tratamento da cinomose. O tratamento pode ser feito com agulhas de metal nos 

acupontos por onde passam os meridianos comprometidos ou através de implantes de fio de ouro 

nos acupontos selecionados, promovendo assim um equilíbrio do organismo e recuperação do 

paciente com encefalite e paralisia (MATTHIESEN, 2004). 

No caso de implantes, a realização de algumas seções de acupuntura antes deste procedimento é 

aconselhável para ter certeza de que está tratando o ponto correto (MATTHIESEN, 2004). 

O transplante de medula óssea ainda está sendo utilizado experimentalmente em cães com 

cinomose e apesar de ainda não se ter conhecimento sobre o mecanismo exato, animais 

submetidos a este procedimento estão se recuperando com mínimas sequelas, isso porque a 

medula óssea sadia recupera certa parte da funcionalidade do cérebro (DICYT, 2011). O 

procedimento utilizado é simples, sendo necessário um doador sadio. Será coletada a medula 

óssea na altura da pélvi e transplatado diretamente na veia do animal receptor, não necessitando 

de cortes e não tem sequelas (O MELHOR AMIGO DO HOMEM, 2012) 

 

 

2.5- PROGNÓSTICO: 

Fonte: MATTHIESEN 2004 – Acupuntura no tratamento da cinomose 



 

 

O Prognóstico da cinomose é desfavorável para a maioria dos casos, principalmente 

quando ocorre comprometimento do sistema nervoso central. Para animais com boa imunidade o 

prognóstico se torna reservado (NELSON E COUTO, 2006). 

 

 

2.6 - PREVENÇÃO E CONTROLE 

 

 

Na primeira metade do século XX, a cinomose foi uma das doenças fatais mais comuns em 

cães de todo mundo. A partir dos anos 60, com o surgimento de vacinas específicas, este quadro 

modificou-se (QUEIROS DA SILVA, 2004). Os surtos passaram a ser controlados com vacinas 

com vírus atenuado mesmo que não induzam a uma imunidade absoluta. O vírus da cinomose 

canina possui uma diversidade genética relativamente constante, o que pode reduzir o valor 

protetor da vacina feita com cepas antigas. Desta forma, em alguns locais ainda é difícil evitar o 

aparecimento de pequenos surtos (MARTINS, 2009). 

Nos dias de hoje, a vacina contra a cinomose canina ainda é o melhor método para redução 

do risco de aparecimento da enfermidade. Ainda há casos vacinais, que incluem desde problemas 

na aplicação, refrigeração incorreta, ineficácia da vacina e resposta imune antiviral inadequada, 

imunocomprometimento do cão por parasitas internos, estresse, e anulação da vacina por 

anticorpos maternos. A vacina para animais silvestres ainda é pouco explorada (MARTINS et al, 

2009). 

A idade que os animais se tornam susceptíveis à cinomose, irá depender do título de 

anticorpos maternos e se ingeriu ou não o colostro. O filhote deve ser vacinado após 45 dias de 

vida (seis a oito semanas) e a dose deve ser reforçada a cada quatro semanas até completar 16 

semanas de vida. A imunidade da vacina por não durar muito tempo deve ser reforçada a cada 

ano mantendo assim o animal protegido (SOS animal). Dados recentes sugerem que a repetição 

da vacina não é necessária por no mínimo três anos.  



Antes de vacinar o animal, é necessário examiná-lo para confirmar que está saudável para 

receber a imunização. Animais com temperatura superior a 39.7ºC não vão responder de forma 

satisfatória. Procedimentos cirúrgicos devem ser adiados por quatro semanas levando-se em 

consideração que vacina viva atenuada pode induzir trombocitopenia transitória. Em cães com a 

doença imunomediada, a vacina deve ser evitada por estimular o sistema imune, podendo causar 

exacerbação dessas condições (MONTEIRO et al, 2010). 

Cães com sintomas respiratórios e gastrintestinais devem ser isolados para evitar 

transmissão do vírus. O local onde há grande concentração de animais suscetíveis ao vírus deve 

ser higienizado com desinfetantes diariamente, evitando assim a contaminação (MONTEIRO, 

2010). 

 

 

3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Cinomose é uma doença endêmica no Brasil e em alguns países é emergente, o que 

acarreta muitos estudos para melhor entendimento do que pode ocorrer ao organismo, como a 

patogenia da desmielinização e as formas tratamento que ainda podem ser mais desenvolvidas 

para que menos animais venham a óbito. 

É de grande importância o desenvolvimento de formas de diagnóstico para casos agudos, 

pois animais em estágio de viremia não liberam vírus e a cinomose acaba sendo confundida com 

outras doenças de sintomatologia semelhante. Quanto mais precoce o diagnóstico mais rápido 

será possível estabelecer o tratamento, com maiores chances de recuperação. 

A vacina ainda é a melhor forma de prevenção, mesmo com cepas antigas, se tornando em 

alguns casos menos ineficazes. Cabe a vigilância epidemiológica estudar diferentes tipos de 

cepas que surgem a cada época devido à grande variabilidade genética do vírus, evitando assim 

que este vírus continue se disseminando e gerando novos surtos. 



Um dos desafios para o futuro imediato é estudar mais sobre os transplantes, para uma 

melhor recuperação das funções motoras ou medir outros parâmetros, como a massa muscular. 
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