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ABSTRACT: Distemper is a severe and often deadly infectious disease that affects dogs and a wide range of 
terrestrial and aquatic animals. It´s caused by a virus of the genus Morbilivirus, canine morbilivirus species, single-
stranded RNA, which affects the epithelia, immune system and central nervous system. Blood and urine were 
collected from 50 animals with suspected signs of distemper. Of the 50 animals grouped in the study, 74% of the 
samples were analyzed, of which 26% (13/50) were positive in both samples, 48% (24/50) were negative in urine 
and whole blood. Of the discordant samples, 26%, 20% (10/50) samples were positive only in urine and 6% (3/50) 
positive in blood only. In only 50% of the positive samples there was correspondence of result, of which only 
positive in urine were 38.46%, whereas in the blood, only 11.54% which shows that urine is a sample of choice in 
cases of distemper where the animals already have neurological signs. 
 
INDEX TERMS: distemper, PCR, blood, urine 
 
RESUMO: A cinomose é uma doença infecciosa severa e muitas vezes letal que afeta cães e uma ampla gama de 
animais terrestres e aquáticos. É causada por um vírus do gênero Morbilivírus, espécie canine morbilivirus, RNA de 
fita simples, que acomete os epitélios, sistema imune e o sistema nervoso central. Foram coletados sangue total e 
urina de 50 animais com sinais suspeitos de cinomose. Dos 50 animais agrupados no estudo, houve 
correspondência de resultado em 74% das amostras estudadas, das quais 26% (13/50) resultaram positivas em 
ambas as amostras, 48% (24/50) resultaram negativas em urina e sangue total. Das amostras discordantes 26%, 
20% (10/50) amostras demonstraram positividade apenas em urina e 6% (3/50) positivas somente em sangue. 
Em apenas 50% das amostras positivas houve correspondência de resultado, das que resultaram positivas 
somente em urina foram 38,46%, enquanto no sangue, apenas 11,54% o que demonstra que a urina é amostra de 
escolha nos casos de cinomose em que os animais já apresentam sinais neurológicos. 

TERMOS DE INDEXAÇÃO: cinomose, PCR, sangue, urina 
 
 

INTRODUÇÃO 

 
A cinomose é uma doença infecciosa severa e muitas vezes letal que afeta cães e uma ampla gama de 

animais terrestres e aquáticos. É causada por um vírus do gênero Morbilivírus, espécie canine morbilivirus, RNA de 
fita simples, que acomete os epitélios, sistema imune e o sistema nervoso central, podendo apresentar 
manifestações clínicas agudas, subclínicas e crônicas (Mangia & Paes, 2016; Carvalho et al., 2012).  A 
encefalomielite é a causa comum de morte em cães e, aproximadamente, 15% de todas as doenças inflamatórias 
do sistema nervoso central (SNC) de cães são causados pelo vírus da cinomose (Appel e Summers, 1995). Vários 
sinais neurológicos podem ocorrer e a mioclonia geralmente é considerada a manifestação comum da infecção 
pelo vírus. A lesão no SNC é apresentada na forma de três síndromes clínicas conhecidas como encefalomielite dos 
cães jovens, encefalomielite multifocal dos cães adultos e encefalite dos cães idosos (Fenner 2004; Amude et al. 
2006). 

O diagnóstico de cinomose canina baseia-se frequentemente em suspeita clínica. No entanto, devido a 
doença apresentar-se muitas vezes sem características típicas, semelhança de sinais clínicos com outras doenças 
infecciosas e alta disseminação da doença, o diagnóstico laboratorial é primordial. Na última década, vários testes 
moleculares baseados em gel foram desenvolvidos para detecção do vírus da cinomose canina (CDV) (Frisk et al., 
1999; Headley et al., 2009; Rosa et al., 2012).     

A transcrição reversa, seguida da reação em cadeia da polimerase (RT-PCR), é uma técnica molecular 
utilizada com o objetivo de identificação precoce do CDV em cães com sinais clínicos da infecção. Esse método de 
diagnóstico ante mortem apresenta taxas de sensibilidade e de especificidade elevadas (Gebara et al., 2004; Negrão 
et al., 2006).  Diversos tipos de amostras, como sangue, swab conjuntival e urina, são utilizados para o diagnóstico 



do vírus. A urina é útil no diagnóstico ante mortem de cinomose pela facilidade na coleta e mostra grande 
sensibilidade em diferentes apresentações clínicas de cinomose canina (GEBARA et al., 2004; Elia et al., 2006). 

 
Apesar da elevada sensibilidade, ausência de detecção pode ocorrer em diferentes amostras biológicas de 

um mesmo animal, sendo que a possibilidade de obtenção de resultados positivos aumenta com o aumento no 
número de coletas de diferentes amostras biológicas (Frisk et al., 1999; Shin et al., 2004).  Este trabalho teve como 
objetivo detectar o genoma viral da cinomose em amostras de sangue total e urina em cães com sinais clínicos 
neurológicos pela Técnica Reação em Cadeia mediada pela Polimerase. 
 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Seleção dos animais 

 
 Critérios de inclusão: 

Para a realização deste estudo, foram selecionados 50 animais de qualquer idade, raça e sexo, não 
vacinados e com sinais suspeitos de cinomose tais como convulsões, mioclonias, incoordenação dos membros, 
cegueira, hiperestesia, rigidez cervical e paresia flácida.  

 Critérios de exclusão: 

Todos aqueles que não se encaixaram nos critérios de inclusão. 

 

Coleta de material 

Os animais selecionados foram procedentes do Hospital Veterinário Mário Dias Teixeira da Universidade 
Federal Rural da Amazônia (UFRA) e que foram triados para o setor de doenças infecciosas. Foram utilizadas 
amostras de sangue total e urina. A coleta do sangue ocorreu por venopunção da veia braquial ou jugular utilizando 
agulha individual e dispostas em tubos com EDTA (Ácido Etilenodiamino Tetra-acético). Já as amostras de urina 
foram colhidas por cistocentese e/ou sonda vesical e dispostas em tubos plásticos estéreis para posteriormente 
serem centrifugadas à 4°C na velocidade de 12000 rpm por 15 minutos. O sobrenadante foi desprezado e o 
sedimento guardado juntamente com o sangue em freezer `-80°C até o momento da análise. 

Extração do RNA 

Para a extração do RNA viral, utilizou-se Trizol® LS, cujo protocolo de extração foi realizado de acordo com 
as recomendações do fabricante. O RNA foi eluído em 35µL de tampão de eluição (UltraPure™ DNase/RNase-Free 
Distilled Water) e armazenado em freezer a -80°C.   

Síntese de cDNA 

 
Para a síntese do cDNA (DNA complementar) foram utilizados a enzima SuperScript III Reverse 

Transcriptase (200 U/µL- Invitrogen TM) e o par de iniciadores CDV_Rev1 (5´CCC ATG GAG TTT TCA AGT TC -3´/ 
IDTDNA®) e CDV_For1 (5´- TCC CAA GCA TCA ACT CTG -3´/ IDTDNA®). Na primeira etapa da síntese, em um 
microtubo estéril de 200 µL, adicionou-se 12 µL de água destilada, 2,0 µL de dNTP e 1,0 µL dos Primers (CDV R1 e 
CDV F1). A seguir todos os reagentes foram misturados em vórtex por 15 segundos e aquecidos a 65°C por 5 
minutos. Na segunda etapa - transcrição reversa (FRISK et al., 1999) – foram adicionados ao tubo da primeira etapa 
4,0 µL de Buffer, 1,0 µL de DTT, 0,3 µL da SuperScript III Reverse Transcriptase (200 U/µL- Invitrogen TM) e 3,0 µL 
do RNA. Após a adição dos reagentes as amostras permaneceram em temperatura ambiente por 5 minutos. Todas 
as reações foram preparadas em gelo e transferidas para amplificação no Termociclador automático (CFX96 
TouchTM), ciclo de 65° por 30 minutos, seguidos por 95°C por 10 minutos.  

 

Reação em cadeia pela Polimerase (PCR) 

A PCR foi realizada em volume final de 25 µL, contendo 5,0µL de cDNA, 2,5 µL de Buffer, 2,0µL de dNTP, 
1,0µL de MgCl2, 1,5µL dos iniciadores (CDV-R1 e CDV-F1), 0,3µL de Platinum TAQ DNA Polymerase (Invitrogen TM) 
e 11, 2µL de água ultrapura. A reação foi transferida ao termociclador, sendo que as condições de reação foram 
uma desnaturação inicial de um minuto à 94°C, desnaturação de 30 segundos à 94°C, hibridização de 30 segundos 



à 55°C, extensão por 45 segundos seguidos por extensão final à 72°C durante 2 minutos. Foram acrescentados um 
controle positivo e um negativo em todas as reações. 

Eletroforese em Gel 

Os produtos obtidos das reações pela RT-PCR foram analisados por eletroforese em gel de agarose a 1% em 
tampão TAE Buffer 50x ultrapuro, corado para rastreamento do DNA com Blue Juice™ (Invitrogen  TM), examinados 
comparativamente com marcadores de DNA de até 1500pb e visualizados com auxílio de transiluminador UV. 
Serão considerados positivos as amostras cujos DNAs, após a reação de PCR, resultarem em fragmentos de 730pb. 

Análise dos dados 

Os dados foram tabelados e tratados estatisticamente por percentual simples e as diferenças entre os 

percentuais foram comparados entre si pelo teste do qui-quadrado admitindo-se significância estatística para 

p<0,05, implementados nos programas Microsoft Excel e BioEstat 5.3 (Ayres, 2007). 

RESULTADOS  

Dos 50 animais agrupados no estudo para avaliação de sangue total e urina através da PCR, houve 
correspondência de resultado em 74% das amostras estudadas, das quais 26% (13/50) resultaram positivas em 
ambas as amostras, 48% (24/50) resultaram negativas em urina e sangue total. Das amostras discordantes 26%, 
20% (10/50) amostras demonstraram positividade apenas em urina e 6% (3/50) positivas somente em sangue 
conforme descrito na Tabela 1.  
 

Tabela 1. Resultados de PCR de casos suspeitos de cinomose canina em amostras de sangue total e urina. 

 
Cães suspeitos                                                              Resultado RT-PCR 
    
     Sangue Total                                                                 Urina 

 
Total Geral 
 

                           Negativo                                                      Positivo                                                      
                              24                                                                  10 
 
 
                               3                                                                    13 

 
34 

 
 

16 

Negativo 
 
 

Positivo 

 
Total Geral                               27                                                                   23 50 

 
 
Em apenas 50% das amostras positivas houve correspondência de resultado, das que resultaram positivas 

somente em urina foram 38,46%, enquanto no sangue, apenas 11,54% (Qui-quadrado=4,832, p=0,0279).  
 

DISCUSSÃO 

A cinomose canina é uma das doenças mais fatais em cães, continua a ser uma doença viral importante no 
campo veterinário. Durante a exposição natural, o vírus se propaga por gotas de aerossóis e entra em contato com 
o epitélio do trato respiratório superior, replicando-se nos macrófagos e disseminando-se via linfática para 
tonsilas e linfonodos. Ocorre disseminação do vírus no epitélio e nos tecidos do sistema nervoso central, no 
período de 8 a 10 dias pós-infecção, por via hematógena ou pelo líquor, após viremia (Jones, et al. 2000). Outras 
doenças, infecciosas ou não, podem determinar alterações neurológicas semelhantes à cinomose. Nessas situações, 
o diagnóstico diferencial é fundamental para a escolha do tratamento adequado, bem como para a definição do 
prognóstico da doença, uma vez que, na forma nervosa da cinomose canina, o prognóstico é reservado. 

O percentual de detecção do genoma viral do vírus da cinomose pela PCR nos cães dos grupos do estudo, 
ratificam os resultados de Gebara et al. (2004b), ao afirmarem que é maior a probabilidade de diagnóstico do CDV 
em cães que apresentam a associação de sinais clínicos sistêmicos e neurológicos. Negrão et al., (2006), avaliando 
a utilização da urina e leucócitos como material biológico para o diagnóstico do CDV encontraram resultados 
similares ao do estudo em concluir que a urina demonstrou melhores resultados na detecção do vírus em 
comparação à outra amostra biológica, justificando-se por ser a virúria, uma forma frequente de excreção do CDV 
(Saito et al., 2006b). 

A RT-PCR é um método molecular de diagnóstico que, se adequadamente padronizado, apresenta alta 
sensibilidade e especificidade.  Particularmente nas infecções agudas, localizadas ou sistêmicas, é possível a eleição 
de um material biológico para a pesquisa do agente etiológico. Nessa situação, características como a patogenia, a 



evolução e os sinais clínicos da infecção podem definir, com pequena margem de erro, o material biológico mais 
apropriado para a detecção do agente etiológico (Frisk et al., 1999; Amude et al., 2007).  

As diferentes formas de apresentação clínica e de evolução da cinomose canina podem dificultar a eleição 

de apenas um tipo de material biológico para a realização do diagnóstico etiológico ante mortem. Particularmente 

nas formas de evolução subaguda ou crônica, e na ausência de sinais clínicos sistêmicos, o CDV pode não estar 

presente em órgãos, tecidos, secreções e excreções de maneira uniforme. Nessas situações, a utilização de apenas 

um tipo de material biológico para a realização do diagnóstico pode ser responsável pela ocorrência de resultados 

falso-negativos (Frisk et al., 1999; Amude et al., 2006a; Saito et al., 2006a).  

Excetuando-se a mioclonia, a maioria dos sinais neurológicos utilizados para incluir os cães no estudo 

como convulsão, rigidez cervical, hiperestesia, tremores musculares, paresia, paralisia, ataxia, mudanças 

comportamentais, depressão e desorientação, também podem ser observados em outras síndromes neurológicas, 

não tão frequentes quanto a cinomose, como a meningoencefalomielite granulomatosa, toxoplasmose, neosporose, 

criptococose e outras (Tipold et al., 1995). A possibilidade da realização do diagnóstico laboratorial ante mortem 

da cinomose canina é de fundamental importância para os clínicos. A confirmação e/ou exclusão do CDV como 

provável etiologia possibilita a realização do prognóstico de forma mais objetiva e de condutas terapêuticas mais 

adequadas, além de proporcionar a adoção de medidas de controle e profilaxia diferenciadas e específicas, mais 

apropriadas para cada caso.   

CONCLUSÕES 

A otimização de métodos de diagnóstico que possibilitem a realização do diagnóstico laboratorial 
conclusivo ante mortem do CDV, como a RT-PCR, é de grande importância clínica. Assim, este trabalho demonstrou 
que a urina é a amostra de escolha, em comparação com sangue, nos casos de suspeitos de cinomose em que os 
cães afetados já demonstram alterações neurológicas. Destacando-se que o tipo de amostra clínica submetida à 
análise pode também ter grande impacto no resultado do diagnóstico e aumentar significativamente a 
sensibilidade da técnica. 
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