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Eixo 2 – “Os valores para Teorias e Práticas Vitais” 

 

Resumo 

A vacinação é a única forma de prevenção contra o 
vírus da cinomose, sendo, portanto, de extrema 
importância, principalmente nos primeiros meses 
de vida, onde a imunidade do animal está baixa e 
mais favorável a contrair a doença. É uma doença 
que apresenta 3 fases: respiratória, gastrointestinal 
e neurológica, podendo evoluir para óbito. 
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Abstract: 
 
Vaccination is the only way to prevent canine 
distemper virus, and is therefore of utmost 
importance, especially in the first months of life, 
where the animal`s immunity is low and more 
favorable to the disease dust contact with the virus. 
It is a disease that has three phases: respiratory, 
gastrointestinal and neurological, and can lead to 
death. 
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Introdução 

A cinomose é uma doença viral multissistêmica 

altamente contagiosa, que acomete cães e alguns 

carnívoros, dividida em três fases: respiratória, 

gastrointestinal e nervosa. 

O pico da infecção pela doença ocorre entre 7 a 10 

dias após a contaminação. A medida que a doença 

evolui, a eliminação do vírus  pelo animal doente cai 

de forma gradual. No entanto, um cão que adoeceu 

com cinomose pode eliminar o vírus por até 90 dias 

após a sua infecção. 

O vírus da cinomose canina (CDV, canine distemper 

virus), um membro do gênero Morbillivirus, 

subfamília Paramyxovirinae, família 

Paramyxoviridae, ordem Mononegavirales, é o 

principal causador de encefalites em cães de 

diferentes faixas etárias, podendo ainda estar 

associado com manifestações clínicas sistêmicas 

(Martella et al. 2008). As manifestações clínicas 

neurológicas causadas pelo CDV incluem a 

encefalite em cães jovens, encefalomielite multifocal 

em adultos, encefalites crônicas e em raros eventos 

foram relatados casos de encefalite pós-vacinal. Em 

alguns animais podem ocorrer apenas sinais de 

comprometimento nervoso, enquanto em muitos 

outros casos sinais sistêmicos advém no curso da 

enfermidade, incluindo pneumonia e diarréias, 

associadas a pústulas na pele e hiperqueratinização 

dos coxins plantares (Silva et al. 2007, Silva et al. 

2009). Tais afecções sistêmicas podem ocorrer de 

forma concomitante ou não aos quadros de 

encefalite (Pandher et al. 2006, Yeşilbag et al. 2007, 

Posuwan et al. 2010). As manifestações clínicas e o 

curso da doença dependem da amostra viral, idade 

e status imunitário do animal afetado e localização 

das lesões. 

A forma de transmissão se dá pelo contato de 

animais infectados, através das secreções (saliva, 

urina e fezes) e através de fômites e locais onde 

permaneceram os animas doentes e não 

desinfetados com desinfetantes como amônio 

quartenário. 

Os corpúsculos de inclusão da cinomose podem ser 

observados nos epitélios do estômago, pelve renal, 

bexiga, conjuntiva, coxins digitais e em células do 

Sistema Nervoso Central. 

As técnicas para diagnóstico incluem isolamento 

viral, PCR, hibridização in situ e imuno-histoquímica. 

A única forma de prevenir a transmissão do vírus é a 

vacinação, que é administrada aos 45 dias de vida 

do cão e com mais duas doses de reforço com 
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intervalos que variam entre 21 e 30 dias, 

completando-se 3 doses nos primeiros meses de 

vida do animal e doses anuais posteriores. 

 

Objetivos 

A campanha de vacinação tem como objetivo 

imunizar os animais contra cinomose, mas 

paralelamente também proteger contra outras 

enfermidades como leptospirose, parvovirose e 

hepatite infecciosa canina visando diminuir de forma 

significativa a incidência de animais com doenças 

que podem ser evitadas por meio da vacina 

preventiva. 

Material e Métodos 

 

Foram realizadas palestras educativas nas 

unidades básicas de saúde onde foram esclarecidos 

os proprietários com relação à cinomose e 

necessidade de vacinação. Foram utilizadas vacinas 

(V8 produzidas pelo laboratório Biovet), aplicadas 

por via subcutânea, para a vacinação de cães. 

Animais com mais de 1 ano que apresentavam  

vacinas atualizadas receberam apenas uma dose, 

os que estavam com protocolo vacinal desatualizado 

receberam 2 doses e cães com menos de 1 ano e 

não vacinados receberam 3 doses. Fêmeas prenhes 

não foram vacinadas e nem filhotes com menos de 

30 dias. 

Antes da aplicação da vacina, foram realizadas 

coletas de sangue de todos os animais para ser 

realizada a sorologia de doenças pré-existentes 

como cinomose, leptospirose, parvovirose, 

erliquiose e outras de caráter zoonótico.  Após 30 

dias foi realizada outra campanha para nova coleta 

de sangue visando avaliar os títulos de anticorpos 

induzidos pela vacinação. Para os animais com 

vacinas desatualizadas foram administradas outra 

dose de vacina. Após mais 30 dias de intervalo, foi 

realizado mais um dia de campanha ma qual foi feita 

mais uma coleta de sangue para sorologia e 

comparação e administração de mais uma dose 

para os animais com menos de 1 ano de idade. 30 

dias após a administração da última dose de vacina, 

foi feita uma nova coleta de sangue e foram doados 

doses de vermífugos para os cães. As amostras 

foram centrifugadas e aliquotadas para avaliação 

das titulações e posterior confirmação sobre a 

eficiência da vacina. As amostras foram também 

avaliadas para toxoplasmose e leptospirose. 

Os anexos apresentam os questionários 

epidemiológicos apresentados e fotos ilustrativas da 

campanha. 

Resultados e Discussão 

Foram realizadas as sorologias de 291 animais 

pré-vacinação, porém até o momento, não foram 

finalizados resultados sorológicos para confirmação 

sobre a eficiência da vacina.  

Alunas do 5° ano do curso de Medicina Veterinária 

da Unesp Botucatu, juntamente ao departamento de 

Moléstias Infecciosas, realizaram testes sorológicos 

para toxoplasmose e leptospirose pré e pós 

vacinação. 

Para ocorrência de toxoplasmose, foram 

encontrados um total de 108 animais positivos na 

primeira coleta e 63 animais reagentes na segunda 

coleta. 

Para leptospirose, foram encontrados 53 animais 

com titulo acima de 200, ou seja, animais positivos. 

Conclusões 

Com a vacinação realizada na campanha, 

obtivemos um menor número de animais doentes no 

segundo semestre de 2014, visto que a região em 

que foi realizada a campanha fica no distrito de 

Rubião Junior, onde está localizado o Hospital 

Veterinário da Unesp. 

Portanto, podemos concluir que a campanha teve 

um resultado positivo, porém muitos proprietários 

ainda não têm consciência da importância da 

vacinação ou até mesmo não tem condições 

financeiras de levar seu animal ao veterinário com 

frequência para a administração das vacinas, e com 

isso os números de animais doentes voltam a 

crescer devido à descontinuidade do projeto 

anualmente. 

Foi percebido que é necessário que realizemos o 

projeto com mais frequência, visando a 

conscientização das pessoas sobre o que é a 

doença, quão grave ela é e a forma de prevenção; 

mantendo o projeto todos os anos. 

 

Agradecimentos 

Meus sinceros agradecimentos a Professora Jane 

Megid, que desde o início teve como objetivo 

principal a redução de animais doentes pela 

cinomose, e consequentemente, proteção contra 

outras doenças que a vacina V8 cobre, aos alunos 

da Unesp Botucatu que ajudaram participando da 



 

8º Congresso de Extensão Universitária da UNESP, 2015. Campanha de vacinação contra cinomose, PIGOSSI, T., 
CAXITO, M.S., LIMA, M.C.F., MITTESTAINER, J.C., DE PAULA, C.L., MORITA, E.L., SANTANA, C.F.S., BORGES, M.A., 
BAPTISTA, C., GRECO, P., FEIJÓ, B.L., FERLIN, C., BRANCALION, B., CORIS, J., PASCOAL, N.R., BELAZ, L.D., 
VICTÓRIA, C., PAES, A.C., RIBEIRO, M.G., MEGID, J..– ISSN 2176-9761 

 

campanha realizada aos finais de semana e à Biovet 

que cedeu a vacina e todo o material utilizado. 

 

Referências 

 
MARTELLA, V. et al. Genotyping of canine distemper virus strains 

circulating in Brazil from 2008 to 2012. 2014. Revisão Virus 

Research, v. 180, p. 76-86. 

 

VIANA, M.et al. Dynamics of a morbillivirus at the domestic-

wildlife interface: Canine distemper virus in domestic dogs and 

lions. 2008, v.112, p. 1464-1469. 

 

LÚCIO, E.C. et al. Análise epidemiológica da infecção pelo vírus da 

cinomose, em cães do município de Garanhuns, Pernambuco Brasil. 

2014. v. 35, n.3 (2014). Disponível em : 
<www.uel.br∕revistas∕uel∕index.php∕semagrarias∕article∕view∕14529 
 

 

Anexo 1 

 
Questionário Epidemiológico   
 
Nº cadastro  animal: 
 
Nome do animal: __________________  idade 
Sexo M(   )     F (    )    raça:     
Endereço __________________      Bairro:___________ 
Proprietário 
Foi vacinado contra cinomose?    □sim   □não               
Vacina ética?     □sim   □não      Qual vacina? _______________           
Data da última vacina:  ___/___/___         
Quantas doses foram administradas? ________________ 
Proprietário tem conhecimento da doença?  □sim   □não  
Tem outros animais □sim   □não   
Can (      )  felino (      )  ov (    ) bov (     ) suíno (      ) aves  (    )  
Presença de morcegos residência □sim   □não 
Presença de roedores □sim   □não      
Animal vermifugado?  □sim   □não      
Data da última dose:  ___/___/___         
Alimentação: ração ( ____) Comida (    ) 
Diarreia  □sim   □não     Vomitos □sim   □não 
Perda de peso □sim   □não 
Tosse □sim   □não 
Secreção respiratória □sim   □não  Secreção ocular □sim   □não 
Temp (             )        FC  (               )                 FR (           ) 
Auscultação normal □sim   □não 
Swab fezes       □sim   □não 
Observações:  
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Anexo 2 

 
 
Foto demonstrando a realização da campanha de vacinação contra cinomose. 
 

 


