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Resumo 

Durante o período de 1 de setembro de 2018 a 31 de janeiro de 2019 foi realizado um 

estágio curricular, no Hospital Veterinário do Baixo Vouga. Tendo por base os casos clínicos 

acompanhados, são abordados, no presente trabalho, dois temas de doenças infeciosas que 

afetam a população canina e felina: Parvovirose Canina e Panleucopenia Felina. Para cada um 

dos temas foi realizada uma revisão bibliográfica, descrição dos respetivos casos clínicos 

acompanhados e discussão dos mesmos. 

Para cada um dos temas abordados, foram analisados dois casos clínicos. Tanto na 

Parvovirose Canina como na Panleucopenia Felina, ocorreu a morte de um dos indivíduos. Os 

sobreviventes tiveram um prognóstico favorável e alta médica. Os casos clínicos apresentados 

nesta dissertação foram abordados do ponto de vista clínico por médicos veterinários, em 

consonância com o descrito na bibliografia. 

Palavras-Chave: Parvovirose Canina, Panleucopenia Felina, Médico Veterinário, Animais de 

Companhia, Casos Clínicos  
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Abstract 

During the period of 1 of september 2018 to 31 of january 2019, a curricular intership 

was carried out, in Hospital Veterinário do Baixo Vouga. Based on the clinical cases 

followed, the present work addresses two themes of infectious diseases that affect the canine 

and feline population: Canine Parvovirus and Feline Panleukopenia. For each of the themes, 

the state-of-the art was carried out, and the relevant clinical cases were described and 

discussed. 

For each of the topics covered, two clinical cases were analyzed. In both, Canine 

Parvovirus and Feline Panleukopenia, one of the individuals died. The survivors had a 

favorable prognosis and medical discharge. The clinical cases presented were approached 

from the clinical point of view by veterinarians, in line with what is described in the 

bibliography. 

Keywords: Canine Parvovirus, Feline Panleukopenia, Veterinary Physician, Pets, Clinical 

Cases.
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1. Introdução 

A elaboração do presente documento, foi realizada no âmbito das doenças infeciosas, 

tendo por base a casuística observada no Hospital Veterinário do Baixo Vouga (HVBV), 

durante a realização do estágio curricular, no período compreendido entre 1 de setembro de 

2018 e 31 de janeiro de 2019. Neste trabalho são abordados dois temas, que se encontram, 

em termos etiológicos e epidemiológicos relacionados: Parvovirose Canina e Felina. 

Atualmente e, em todo o mundo, os animais de companhia, particularmente, cães e 

gatos, desempenham um papel importante na sociedade. Eles são verdadeiros companheiros, 

contribuindo para o desenvolvimento psicológico, social e emocional das crianças e para o 

bem-estar dos tutores (Robertson et al., 2000). No entanto, apesar dos benefícios para os 

tutores e para a sociedade, por vezes, os animais de estimação representam alguns riscos, que 

poderão assumir uma maior ou menor gravidade. Um vasto leque de infeções, incluindo 

doenças parasitárias, bacterianas, fúngicas e virais poderão ser transmitidas ao ser humano 

(Plaut, 1996; Michelin et al., 2018; Strube et al., 2019). 

Na prática clínica de animais de companhia, as doenças provocadas por agentes 

infeciosos, representam uma grande parte da casuística observada, sendo que, as doenças 

gastrointestinais lideram uma percentagem considerável das consultas. As enterites de 

etiologia viral são consideradas umas das causas mais comuns de doença, em animais com 

idade inferior a 6 meses. Um dos agentes encontrados com maior frequência, como causador 

de diarreia, é o parvovírus que é responsável pela morte de inúmeros animais a nível 

mundial (Castanheira et al., 2014). 

Para que se consiga realizar uma boa prática clínica, é necessário relacionar, de 

forma adequada e ponderada os componentes clínicos e epidemiológicos, os sinais clínicos, 

história e exame físico, de modo a criar uma lista de possíveis diagnósticos diferenciais para 

determinar o mais rapidamente, qual o agente infecioso que poderá estar envolvido. A 

conclusão de um diagnóstico definitivo é, grande parte das vezes, fulcral para o sucesso do 

tratamento e melhora o prognóstico do animal. Isto torna-se particularmente importante 

quando estamos perante doenças infeciosas de carácter zoonótico. A prevenção da infeção é 

sempre preferível ao tratamento desta. Evitando a exposição é melhor método de prevenção 

(Lappin, 2014). 
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2. Parvovirose Canina 

2.1. Introdução 

Dois tipos de parvovírus conseguem infetar cães, CPV-1 e CPV-2 (Zhong et al., 

2014). Em 1967, o parvovírus foi descoberto e responsabilizado como causador de doença 

respiratória e gastroentérica em cães. Foi denominado primeiramente como vírus minuto dos 

caninos (MVC), mas atualmente é conhecido como parvovírus canino 1 (CPV-1) (Schoeman 

et al., 2013). Em 1978, surgiram relatos de uma doença entérica contagiosa desconhecida 

cujo o agente foi isolado como sendo uma nova espécie da família Parvoviridae, 

denominado de parvovírus canino 2 (CPV-2) (Cotmore et al., 2014). 

Estudos filogenéticos sugerem que o CPV-2 teve origem num vírus semelhante ao da 

panleucopenia felina (ancestral comum) que se adaptou e infetou alguns carnívoros 

selvagens, nomeadamente a raposa do ártico e o guaxinim (Hoelzer & Parrish, 2010; Allison 

et al., 2016 ). CPV-2 e FPV assemelham-se em cerca de 98% na sequência de ADN e 

algumas das diferenças entre os vírus são baseadas em apenas cinco resíduos codificados 

pela VP2, nomeadamente nos resíduos 80 (Lys FPV/Arg CPV-2), 93 (Lys FPV/Asn CPV-

2), 323 (Asp FPV/Asn CPV-2), 564 (Ser FPV/Asn CPV-2) e 568 (Gly FPV/Ala CPV-2). 

Foram algumas destas mutações que conferiram ao CPV-2 a capacidade de infeção no cão 

(Steinel et al., 2000). Consequentemente, o CPV-2 e o FPV diferem ainda nas propriedades 

antigénicas e de hemaglutinação (HA) que são definidas pelos genes das proteínas da 

cápside (Shackelton et al., 2005). 

 Com o passar dos anos o CPV-2 foi sofrendo mudanças genéticas e antigénicas, 

consequentes de mutações na proteína VP2 da cápside, dando origem a novas variantes 

associadas a características clinicopatológicas e imunológicas únicas (Oliveira et al., 2019). 

O CPV-2 foi rapidamente substituído por uma nova variante, CPV-2a, que ganhou a 

capacidade de infetar gatos, devido a cinco ou seis alterações em aminoácidos localizadas no 

gene que codifica a VP2. Estas alterações encontram-se nos resíduos 87 (Met para Leu), 300 

(Ala para Gly), 305 (Asp para Tyr), 101 (Ile pra Thr), 297 (Ser para Ala) e 555 (Val para Ile) 

(Truyen et al., 1996). Mais tarde, em 1984 no Estados Unidos e em 2000 em Itália, duas 

novas variantes, CVP-2b e CPV-2c, respetivamente, foram reportadas. Estas variantes 

resultaram da substituição de Asn para Asp (CPV-2b) ou Glu (CPV-2c) no resíduo 426 em 

VP2 (Buonavoglia et al., 2001). 
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2.2. Agente Etiológico- Parvovírus 

2.2.1. Taxonomia- Família Parvoviridae 

Os vírus da família Parvoviridae são vírus que infetam um amplo espectro de 

hospedeiros naturais e que podem dar origem a doenças graves, especialmente nos 

indivíduos jovens das espécies que infetam (Govindasamy et al., 2003). 

 Esta grande família, que engloba os vírus de ADN (ácido desoxirribonucleico) é 

subdividida em duas subfamílias: Parvovirinae, que engloba todos os vírus que infetam os 

hospedeiros vertebrados, nomeadamente, humanos, macacos, suínos, cães, gatos, martas, 

ratos, entres outros. Na subfamília Densovirinae, estão incluídos os vírus que infetam os 

artrópodes (Cotmore et al., 2014). 

Atualmente, as espécies pertencentes ao género Protoparvovirus (PtPV) da família 

Parvoviridae incluem: Protoparvovírus dos roedores 1; Protoparvovírus dos Roedores 2; 

Protoparvovírus dos Carnívoros 1 (parvovírus canino (CPV) e o parvovírus da 

panleucopenia felina (FPV); Protoparvovírus dos Primatas 1 e finalmente o Parvovírus dos 

Ungulados 1 (Cotmore et al., 2014). 

2.2.2. Propriedades dos Parvovírus 

2.2.2.1. Características Estruturais 

O parvovírus é um vírus sem envelope, com cerca de 25nm de diâmetro e uma 

simetria icosaédrica (MacLachlan et al., 2011). 

 Genoma 

O genoma é constituído por uma cadeia simples de ADN com cerca de 5 kb 

(quilobases) (Shackelton et al., 2005). O genoma contém duas extensas regiões de leitura 

(ORF-open reading frame), uma das regiões de leitura na direção 3´ do ADN que codifica as 

proteínas não estruturais (que são necessárias para a transcrição do ADN e para a 

replicação). A outra região de leitura encontra-se na direção 5´ e codifica proteínas 

estruturais (vulgarmente denominadas de CAP, VP ou S) da cápside (MacLachlan et al., 

2011). 

 Cápside 

Constituída por um total de 60 subunidades proteicas, em que aproximadamente 90% 

é VP2 e 10% é VP1 sobreposta, mas maior. VP1 e VP2 são formadas a partir do mesmo ARN 

mensageiro e a VP1 contém a sequência completa da VP2. Em alguns vírus, uma terceira 

proteína, VP3, é formada pela clivagem de péptidos na região amino-terminal da VP2 

(MacLachlan et al., 2011). Estas proteínas, com especial ênfase à VP2, são responsáveis pelo 
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tropismo celular, pela ligação ao recetor, pelas propriedades antigénicas e pela estabilidade do 

vírus no ambiente (Hueffer & Parrish, 2003). 

2.2.2.2. Replicação Viral 

Antes do parvovírus conseguir realizar a replicação, deve passar por uma série de 

interações desde a adesão à superfície celular até à entrada no núcleo da célula hospedeira 

(Cotmore & Tattersall, 2007). Todos os parvovírus necessitam de sofrer endocitose, mediada 

por um recetor celular, para que ocorra a infeção. O tipo de recetor celular, varia entre os 

parvovírus e determina a especificidade do hospedeiro, tropismo para determinados tecidos e 

poderá influenciar a via endossomal que será seguida (Vihinen-Ranta et al., 2004).  

 O recetor primário, tanto no caso do CPV, como do FPV, é o recetor da transferrina 

(TfR), mas em algumas estirpes destes vírus também se podem ligar ao ácido siálico. A 

ligação ao recetor ao nível da membrana plasmática, inicia a infeção viral em células 

suscetíveis e os viriões são levados para o interior destas por endocitose (MacLachlan et al., 

2011). A replicação do parvovírus está intimamente relacionada com a replicação celular. 

Como o vírus não possui os recursos para uma transcrição autónoma, necessita de esperar 

que a célula hospedeira entre na fase S do ciclo celular de forma a poder usufruir das suas 

vias de síntese (Cotmore & Tattersall, 2007). A replicação do ADN do parvovírus é um 

processo complexo que ocorre pelo mecanismo de “Rolling Hairpin”. Tanto a replicação do 

ADN viral como a montagem da cápside, ocorrem ao nível do núcleo celular (MacLachlan 

et al., 2011).  

2.3. Epidemiologia 

Hoje em dia, as novas variantes do CPV-2 assumem uma distribuição global e as 

suas frequências relativas e características antigénicas variam geograficamente e 

temporalmente (Miranda & Thompson, 2016). 

O CPV-2 é considerado como um dos mais importantes vírus causadores de 

gastroenterites no cão (Decaro et al., 2007). É altamente contagioso e causa uma elevada 

morbilidade, especialmente em canis, lojas de animais e em criadores de raças (Miranda & 

Thompson, 2016). 

A enterite aguda por CPV-2 pode manifestar-se em cães de qualquer raça, idade e 

sexo, contudo, cães com idade compreendida entre as 6 semanas e os 6 meses, aparentam ser 

mais suscetíveis (Schoeman et al., 2013). Rottweilers, Doberman Pinschers, Springer 

Spaniel Inglês, Pit Bull Americano e Pastor Alemão são raças que já foram descritas por, 

aparentemente, apresentarem um maior risco de desenvolverem enterite por CPV (Glickman 
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et al., 1985; Houston et al., 1996).  

Vários estudos reportam que a ausência de imunidade protetora (devido a um 

protocolo vacinal não adequado ou por falha vacinal consequente da interferência de 

anticorpos maternos) representa um fator de risco significativo (Houston et al., 1996; Prittie, 

2004; Spibey et al., 2008). Contudo, vírus classificados como os novos CPV-2a têm sido 

identificados na Argentina, Uruguai, China e Japão e têm sido associados a enterites 

hemorrágicas em cachorros e cães adultos, independentemente do estatuto de vacinação ou 

da raça (Oliveira et al., 2019). A região geográfica, as condições socioeconómicas, a 

presença de infeções concomitantes e/ou endoparasitismo, fatores de stresse como o 

desmame, sobrelotação são alguns dos fatores que também têm sido associados à infeção por 

CPV (Cavalli et al., 2008; Goddard & Leisewitz, 2010; Kalli et al., 2010; Brady et al., 2012; 

Ling et al., 2012).  

2.3.1. Distribuição Mundial 

Ao longo dos anos, a evolução do CPV foi caracterizada por uma disseminação 

global e pela substituição pelas suas variantes (Miranda & Thompson, 2016). Infeções por 

CPV têm sido relatadas em África, Europa, Ásia, Américas e Austrália (Decaro et al., 2007; 

Meers et al., 2007; Markovich et al., 2012).  

As variantes de CPV-2 foram reportadas em 42 países nos cinco continentes. CPV-2a 

(426Asn) foi reportada em 37 países, a CPV-2b (VP2426Asp) em 31 países e a CPV-2c 

(VP2 426Glu) em 21 países. Estas três variantes têm uma co-circulação em 15 países, 

nomeadamente na Europa e na América do Sul. Contudo, estes números podem já ter sofrido 

alterações tendo em conta que em alguns países o estudo atual do CPV é baseado meramente 

em  testes com serologia positiva (Miranda & Thompson, 2016). 

Estudos epidemiológicos indicam que CPV-2a (VP2 426Asp) é a variante 

predominante na Autrália (Meers et al., 2007), grande parte da Ásia (Yi et al., 2014) e nos 

países Europeus (Decaro et al., 2011). A prevalência de CPV-2b (VP2426Asp) tem sido 

reportada em vários países dos cinco continentes e é predominante na Irlanda (Mcelligott et 

al., 2011), Reino Unido (Decaro et al., 2007), EUA (Hong et al., 2007), países Africanos 

(Dogonyaro et al., 2013) e em quatro dos nove países Asiáticos (Soma et al., 2013). 

Aproximadamente 20 anos após ter emergido, CPV-2c é encontrada principalmente na 

América do Sul (Calderón et al., 2011; Pérez et al., 2012; Pinto et al., 2012) e nos países 

Europeus (Decaro et al., 2011; Sutton et al., 2013). 

Recentemente, foi detetada na Europa uma variante de CPV com uma assinatura 
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genética característica dos vírus da Ásia. Pensa-se que esta poderá ter sido introduzida pela 

importação de cães (Mira et al., 2018). 

Como foi possível observar, as variantes de CPV-2 coexistem por todo mundo, em 

diferentes rácios. As razões para os variados rácios nos diferentes países são desconhecidas 

mas a seleção imune baseada nas vacinas com os diferentes tipos antigénicos parece 

improvável, dado que as vacinas que são admnistradas à escala mundial, são baseadas no 

CPV-2 original (Miranda & Thompson, 2016). 

2.3.2. Situação Epidemiológica em Portugal 

 Em Portugal, as três variantes (VP2 resíduo 426) estão correntemente em circulação 

e em diferentes frequências. CPV-2c, durante o período de 2012-2014, foi a variante com 

maior prevalência, seguida da CPV-2b e por último a CPV-2a (Miranda et al., 2016). 

Estudos, previamente realizados de amostras recolhidas na região Centro do país, mostram 

resultados semelhantes relativamente à frequência das três variantes (Decaro et al., 2007; 

Vieira et al., 2008). 

Ainda no período de 2012-2014 e geograficamente falando, na região Norte e Centro 

de Portugal, a CPV-2b foi a variante mais predominante. CPV-2c liderou na região Sul e foi 

a única variante a ser detetada nas Ilhas (arquipélago dos Açores e Madeira). No entanto, é 

importante referir que o número de amostras recolhidas na região Sul e território insular, foi 

menor (Miranda et al., 2016). Em 2013 a maioria dos casos clínicos foram associados a 

CPV-2b. Em 2014, contabilizando as amostras recolhidas até novembro, a diferença entre a 

frequência de CPV-2b e CPV-2c foi muito baixa. Pensa-se que CPV-2c é a variante mais 

bem adaptada e encontra-se com incidência crescente no país, contudo, verificou-se que a 

frequência das variantes ao longo do território nacional tende a estar associada com o ano da 

recolha das amostras (Miranda et al., 2016). 

 Em suma, Portugal evidencia uma alta ocorrência do vírus com uma ampla 

distribuição pela população canina doméstica. Várias mutações não-sinónimas isoladas a 

partir de cães infetados demonstram que o vírus tem estado em constante mudança, o que 

torna crucial um contínuo estudo de vigilância epidemiológica (Miranda et al., 2016). 

 Relativamente à população selvagem, estudos demonstraram a presença de 

anticorpos de CPV em lobos, raposas vermelhas, ginetas comuns e martas (Santos et al., 

2009; Duarte et al., 2013). Recentemente, um estudo sumarizou a epidemiologia molecular 

de CPV, em carnívoros selvagens, ao longo de 17 anos (1995-2011). Aqui, identificaram 

variantes de CPV (CPV-2a, 2b e 2c) em lobos e martas. Os resultados deste mesmo estudo 
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sugerem que tem havido transmissão viral entre as populações selvagens e domésticas 

(Miranda et al., 2017).  

2.4. Patogenia  

O Parvovírus Canino (CPV) transmite-se rapidamente pelos cães via feco-oral 

(transmissão direta) ou através da exposição ora-nasal de fómites contaminadas por fezes 

(transmissão indireta) (Schoeman et al., 2013). 

A existência de animais que sofrem infeção subclínica assume grande importância na 

disseminação da infeção uma vez que, estes animais excretam quantidades substanciais de 

vírus e podem ser importantes fontes de contágio. Outros importantes reservatórios da 

doença são os cães vadios, canídeos selvagens e gatos. Em geral, os cães que recuperam da 

doença não a transmitem a outros cães (Truyen et al., 1996). O CPV tem tropismo para 

células em mitose para efetuar a sua replicação. Este agente reconhece como locais alvo as 

células epiteliais das criptas intestinais e os órgãos linfoides, contudo, pode alcançar todos 

os tecidos (Khatri et al., 2017). 

Durante os primeiros dias após o contacto com o vírus, a replicação viral primária 

ocorre ao nível do tecido linfoide da orofaringe, gânglios mesentéricos e timo (Meunier et 

al., 1985; Prittie, 2004). Na sequência desta replicação primária do CPV, surgem as 

primeiras lesões histológicas da doença, que se caracterizam pela evidência de necrose nos 

centros germinativos das amígdalas, gânglios retrofaríngeos, gânglios mesentéricos e mais 

tarde, uma necrose linfoide generalizada, sendo evidente a perda celular no timo dos 

cachorros (Macartney et al., 1984). Na sequência, o vírus entra na corrente sanguínea, 

provoca uma linfopenia aguda e verifica-se  uma  viremia primária marcada entre 1-5 dias 

após infeção (PI) (Decaro & Buonavoglia, 2012). Esta, distribui os vírus para tecidos com 

células em divisão mitótica ativa. Os tecidos mais comummente afetados são a medula óssea 

(com necrose das linhas mieloides e linfoides), tecido linfopoiético e o epitélio intestinal do 

jejuno e íleo. A replicação e libertação do vírus nestes mesmos tecidos origina uma nova 

viremia (viremia secundária) durante o 3º e 4º dia PI (Meunier et al., 1985). 

Quando a infeção ocorre em neonatos, até duas semanas após o nascimento, o vírus 

poderá infetar as células do miocárdio, uma vez que o músculo cardíaco tem uma rápida 

proliferação celular na primeira semana de vida do animal. Neste caso, a infeção por CPV 

terá como consequência a necrose do miocárdio e inflamação, levando a edema pulmonar 

e/ou congestão hepática devido a insuficiência cardíaca. Esta forma clínica de miocardite 

conduz, frequentemente, à morte súbita dos cachorros, no entanto, caso sobrevivam 
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desenvolvem insuficiência cardíaca às 6 ou 8 semanas de idade (MacLachlan et al., 2011). 

A forma clínica mais comum associada ao parvovírus canino ocorre em animais com 

idade compreendida entre as 6 semanas e os 6 meses e é apresentada com um quadro clínico 

agudo de enterite hemorrágica (MacLachlan et al., 2011; Khatri et al., 2017). A severidade 

da sintomatologia está intimamente relacionada com a quantidade de anticorpos maternos 

presentes no soro do cachorro aquando a infeção (Decaro & Buonavoglia, 2012). Animais 

com imunidade parcial podem apresentar infeção subclínica ou sintomatologia mais leve 

(MacLachlan et al., 2011). Neste caso, a replicação viral ocorre nas células epiteliais em 

rápida divisão, levando a uma degeneração das células presentes no fundo das criptas das 

vilosidades do jejuno e íleo. Estas células são responsáveis pela reposição do epitélio 

intestinal e, com a sua lesão, as células diferenciadas do topo das vilosidades não são 

substituídas. Deste modo, a consequência imediata é o achatamento das vilosidades que 

acaba por provocar colapso da mucosa com exposição da lâmina própria (MacLachlan et al., 

2011). A perda do epitélio intestinal leva ao aparecimento de diarreia, muitas das vezes 

hemorrágica, e ao aparecimento da síndrome da má absorção (Decaro & Buonavoglia, 2012; 

Khatri et al., 2017). 

As endotoxinas, através do estímulo para a produção de citocinas pró-inflamatórias, 

como o fator de necrose tumoral (TNF), são um potente mediador da resposta inflamatória 

sistémica. A libertação deste e da interleucina 1 (IL1), entre outros, na circulação provoca 

vasodilatação periférica, aumento da permeabilidade capilar, depressão da função cardíaca e 

ativação das cascata de coagulação (Otto et al., 1997; Prittie, 2004). 

O período de incubação pode variar entre 2 a 14 dias, sendo que na maioria dos casos 

os sinais clínicos surgem 4 a 7 dias PI (Goddard & Leisewitz, 2010). 

A excreção do vírus nas fezes pode começar logo ao 3º dia PI, ainda antes dos sinais 

clínicos. Durante a fase aguda da doença, o vírus é excretado em quantidades massivas, 

atingindo o seu pico entre o 5º e o 6º dia PI. A quantidade de vírus excretada diminui de 

forma abrupta, aproximadamente, uma semana pós-infeção coincidindo com o aparecimento 

de anticorpos neutralizantes em quantidade suficiente para conter o vírus. Depois do 12º dia 

PI, é raro conseguir-se isolar o vírus em amostras fecais (Carmichael et al., 1981; Meunier et 

al., 1985). 

2.5. Imunidade 

 A resposta imunitária contra o CPV pode ser induzida de duas formas distintas. A 

forma ativa, através de vacinas e a forma passiva, através da administração direta de 
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anticorpos ou  pela transferência de anticorpos maternos (Greene & Levy, 2012).  

As doenças infeciosas estão descritas como sendo a causa primária de morte em 

cachorros recém-nascidos (Mila et al., 2014), deste modo, a ocorrência de uma imunidade 

passiva adequada é essencial para a sobrevivência, uma vez que, providencia aos cachorros 

proteção, enquanto estes não detêm de um sistema imunitário maturo (Mila et al., 2018). 

Este tipo de imunidade torna-se essencial não só durante o período neonatal, mas também 

durante o desmame. Especialmente, graças a anticorpos maternos derivados (MDA) 

direcionados contra o parvovírus canino tipo 2 (CPV-2), os cachorros estão protegidos 

contra a este agente altamente patogénico durante o primeiro mês de vida (Decaro & 

Buonavoglia, 2012).  

Todos os anticorpos provenientes da mãe, quer por via sanguínea, através da placenta 

durante a gestação, quer através do colostro, no pós-parto, são denominados de anticorpos 

maternos. Devido ao tipo de placenta, endoteliocorial, a transferência de imunidade durante 

a gestação é limitada nos cães pelo que grande parte dos anticorpos que providenciam 

imunidade neonatal contra uma grande variedade de doenças, nomeadamente infeção por 

CPV, é transmitido através do colostro, no pós-parto, por absorção intestinal, nos primeiros 

dois dias de vida (Glover et al., 2012; Mila et al., 2018). O título de MDA presente nos 

neonatos depende da quantidade de imunoglobulinas recebidas durante o período de 

amamentação e do título absoluto de anticorpos da progenitora (Greene & Levy, 2012). 

Em casos de neonatos privados de colostro, poderá ser ponderada a administração 

passiva de soro imunizado ou de imunoglobulinas (Greene & Levy, 2012). 

Como referido anteriormente, a imunidade ativa é conseguida através de protocolos 

vacinais. Na maioria dos cachorros, a imunidade passiva terá declinado às 8-12 semanas de 

idade para um nível que permite a imunização ativa. Os filhotes com título de MDA mais 

baixo podem ficar vulneráveis (e capazes de responder à vacinação) em uma idade mais 

precoce, enquanto que outros que possuem títulos de MDA mais altos serão incapazes de 

responder à vacinação até, aproximadamente, às 12 semanas de idade (Greene & Levy, 

2012). Portanto, nenhuma política de vacinação cobrirá todas as situações possíveis pelo que 

se recomenda que a vacinação essencial seja iniciada às 6-8 semanas de idade e, então a 

cada 2-4 semanas até às 16 semanas de idade ou mais. Uma parte integrante da vacinação 

essencial de filhotes é a repetição da vacinação que tradicionalmente tem sido aplicada aos 

12 meses de idade ou 12 meses após a última da série primária de vacinas. O principal 

objetivo desta vacina é assegurar o desenvolvimento de uma resposta imune protetora em 
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qualquer cão que possa não ter respondido à vacina da série primária (Day et al., 2016). 

Quando não são detetados anticorpos num animal, após a vacinação, deve ser 

assumido que este pode não estar imunizado, devendo ser revacinado (Schultz, 2006). 

2.6. Quadro Clínico e Lesional 

 As manifestações clínicas da infeção por parvovírus canino são muito variáveis, 

dependendo da suscetibilidade do hospedeiro, da idade do animal, carga viral a que é sujeito 

e do tipo de células infetadas. Posto isto, podemos observar sintomatologia associada ao 

sistema cardíaco, trato digestivo ou sistema neurológico (MacLachlan et al., 2011). 

 Como já foi afirmado, o aparecimento da doença clínica está dependente de inúmeros 

fatores (Homer, 2011). Quando surgiu, a patologia provocada pelo parvovírus canino 

caracterizava-se pela presença de miocardite nos cachorros recém-nascidos e pela presença 

de vómito e diarreia em cães com mais de 6 semanas de idade (Parrish, 1999). 

 O quadro clínico cardíaco, apesar de bastante raro, ocorre quando o cachorro é 

infetado in utero ou durante as duas primeiras semanas de vida quando células cardíacas 

ainda estão suscetíveis à infeção por CPV, uma vez que, se encontram em divisão ativa 

(Sime et al., 2015). Atualmente, este tipo de infeção é muito esporádica, dado que a maior 

parte das cadelas se encontra imunizada, transmitindo essa mesma imunidade para o 

cachorro de forma passiva (Meunier et al., 1985). Neste cenário, por norma, todos os 

cachorros da ninhada são infetados, muitas vezes encontrados mortos ou acabam por 

sucumbir nas primeiras 24 horas após surgirem os sinais clínicos. A emergência e a 

progressão da doença clínica ocorrem de forma rápida, surgindo em animais com idades 

compreendidas entre 6 e 8 semanas. Os sinais clínicos são característicos de insuficiência 

cardíaca aguda, incluindo dispneia, choro e prostração (Goddard & Leisewitz, 2010). Em 

animais sobreviventes, a perda de fibras miocárdicas e a fibrose do tecido cardíaco conduz 

ao desenvolvimento de insuficiência cardíaca crónica, com consequente morte dos animais. 

À necrópsia, observam-se focos de necrose ao nível do miocárdio, lise das miofibras com ou 

sem resposta inflamatória. Inclusões intranucleares características do parvovírus, poderão 

ser, eventualmente, encontradas nos miócitos aquando da doença aguda (Lenghaus & 

Studdert, 1984; Goddard & Leisewitz, 2010). 

O quadro neurológico também está descrito, sendo caracterizado por 

leucoencefalomalácia. À necrópsia, as lesões encontradas são de necrose de liquefação da 

substância branca do sistema nervoso central (SNC), consequente da hipoxia e isquemia por 

miocardite (Prittie, 2004). 
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A gastroenterite aguda é a manifestação mais comum da doença e surge 

frequentemente em cachorros não vacinados entre as 6 semanas e os 6 meses de idade. 

Contudo, a doença pode ocorrer em animais de qualquer idade, com maior ou menos 

intensidade dos sinais clínicos (MacLachlan et al., 2011; Folitse et al., 2017). Os sinais 

clínicos iniciais não são específicos e incluem o surgimento brusco de prostração e anorexia. 

Posteriormente, pode-se observar vómitos incoersivos, sialorreia, picos de hipertermia e 

diarreia 24 a 48 horas após o início dos sinais clínicos. A diarreia pode variar entre mucóide 

a hemorrágica (Prittie, 2004; Lamm & Rezabek, 2008). Desidratação e choque hipovolémico 

poderão desenvolver-se rapidamente como consequência de uma perda massiva de fluidos e 

proteínas através do trato gastrointestinal (Prittie, 2004; Folitse et al., 2017; Khatri et al., 

2017). Ao exame físico o animal pode ainda apresentar dor abdominal associada à enterite 

por CPV que poderá ser causada por gastroenterite aguda ou por invaginação intestinal 

(Goddard & Leisewitz, 2010). Na necrópsia, as áreas afetadas da serosa apresentam-se 

vermelhas escuras e a mucosa tem muitas vezes um aspeto suave e vítreo devido à perda das 

vilosidades. O conteúdo do intestino delgado é aguado e pode variar de amarelo mucoide a 

sanguinolento ou mesmo hemorrágico. O vírus tipicamente afeta primeiro a porção proximal 

do intestino delgado e progride ao longo de toda a sua extensão, o intestino grosso raramente 

é afetado (Lamm & Rezabek, 2008).  

Ao nível da medula óssea, a infeção provoca necrose tanto das linhas mieloides 

como eritroides (Lamm & Rezabek, 2008). Não são comuns alterações da contagem dos 

eritrócitos no sangue periférico devido à sua elevada semi-vida. As alterações nas células da 

linha branca começam entre o 3º e 5º dia PI. A leucopenia é bastante frequente, com 

leucócitos em número inferior a 2000 a 3000 µL de sangue (Decaro & Buonavoglia, 2012). 

Em casos graves, pode surgir panleucopenia secundária à necrose do tecido linfoide e à 

destruição das células mieloproliferativas na medula, tal como referido acima (Prittie, 2004). 

A neutropenia pode ocorrer em casos mais severos, com desvio à esquerda e neutrófilos 

tóxicos, seis dias PI. Em animais convalescentes é comum observar-se leucocitose e 

hiperplasia da medula óssea, demonstrativos da recuperação do animal (Macartney et al., 

1984; Goddard et al., 2008). 

 A anemia pode ocorrer como consequência das perdas de sangue devido à presença 

de diarreia hemorrágica. A perda de proteínas plasmáticas leva a uma hipoproteinemia, 

nomeadamente, hipoalbuminemia que contribui para a redução do cálcio total. A nível renal, 

elevação dos valores de ureia, creatinina e fosfato inorgânico por azotemia pré-renal, podem 
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ocorrer. Poderá ocorrer elevação das enzimas hepáticas como consequência da hipoxia 

hepática secundária à hipovolemia ou devido à absorção de toxinas pela perda da barreira 

intestinal (Schoeman et al., 2013). Hipocalemia, hiponatremia e hipocloremia secundárias às 

perdas gastrointestinais e à ingestão inadequada de alimento (Nappert et al., 2002). Já a 

hipoglicemia, tão comummente presente, está obviamente associada à desnutrição grave ou 

a infeções bacterianas subjacentes (Kalli et al., 2010).  

A morte ocorre por desidratação, desequilíbrios eletrolíticos, choque endotóxico ou 

septicemia relacionada com a destruição da mucosa intestinal e com leucopenia. Em casos 

de infeção grave por CPV, pode surgir um quadro de resposta inflamatória sistémica (SIRS) 

ou de síndrome de stresse respiratório agudo (ARDS), secundários a uma translocação 

bacteriana intestinal de agentes microbianos como Escherichia coli, Salmonella spp., 

Clostridium spp. e Campylobacter spp. Em caso de SIRS, endotoxemia e septicemia, é 

possível observar sinais clínicos de choque distributivo e alterações na coagulação, 

nomeadamente a presença de petéquias e mucosas congestivas (Prittie, 2004). A presença de 

hipercoaguabilidade em casos de enterite por CPV, sem coagulação intravascular 

disseminada (CID), poderá também ser observada devido a hiperfibrinogenemia e à redução 

da atividade da antitrombina (Otto et al., 2000; Schoeman et al., 2013). 

2.7. Diagnóstico 

Um diagnóstico rápido da infeção por CPV-2 é especialmente importante, já que irá 

permitir não só isolar animais infetados e adquirir medidas de prevenção, mas também 

porque, quanto mais precocemente se iniciar a terapia, melhor o prognóstico (Drane et al., 

1994; Decaro & Buonavoglia, 2012). 

2.7.1. Diagnóstico Clínico 

Apesar do quadro agudo típico da infeção por CPV, com vómito e diarreia, 

depressão, desidratação, febre, leucopenia, num cachorro não vacinado, não é possível fazer 

um diagnóstico definitivo, contudo, com associação destes mesmos sinais clínicos, história 

clínica e alterações encontradas em exames sanguíneos é legítimo fazer um diagnóstico 

clínico que acaba por ser sempre um diagnóstico presuntivo (Goddard & Leisewitz, 2010). 

Posto isto, e uma vez que, o diagnóstico clínico da infeção por CPV-2 não é totalmente 

fiável, dado que muitos agentes patogénicos poderão causar sintomatologia semelhante ao 

do parvovírus, para se obter um diagnóstico definitivo será necessário realizar testes 

laboratoriais (Desario et al., 2005).  

Os exames hematológicos podem indicar linfopenia, sendo este é o achado mais 
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consistente na fase inicial da doença. Por vezes, é seguida de neutropenia devido a consumo 

periférico e destruição de percursores dos leucócitos na medula óssea (Prittie, 2004; Lamm 

& Rezabek, 2008). Embora a leucopenia seja considerado uma alteração característica da 

doença, a verdade é que está presente em menos de metade dos animais infetados, na altura 

da sua admissão hospitalar (Prittie, 2004). Contudo, na grande maioria dos casos, ao longo 

do curso da doença, é possível detetar uma diminuição progressiva na contagem total de 

leucócitos, entre o 3º e 5º dia PI, podendo baixar até valores da ordem dos 500 a 2000/µL, 

ou ainda menores (Lamm & Rezabek, 2008). Em casos mais graves, pode ainda ocorrer 

pancitopenia. A anemia ocorre secundariamente à perda gastrointestinal, no caso de diarreia 

hemorrágica grave (Schoeman et al., 2013). Quando a infeção é complicada por coagulação 

intravascular disseminada (CID), é possível observar trombocitopenia, aumento do tempo de 

coagulação, aumento do tempo de protrombina e aumento do tempo de tromboplastina 

parcial ativada. Outro cenário possível é o surgimento de hipercoaguabilidade em casos de 

enterite por CPV, sem coagulação intravascular disseminada (CID), devido a 

hiperfibrinogenemia e redução da atividade antitrombina (Otto et al., 2000; Prittie, 2004; 

Schoeman et al., 2013).  

As análises bioquímicas realizadas a estes pacientes, por norma, são variáveis e 

inespecíficas. As alterações bioquímicas englobam hipoproteinemia, mais concretamente, 

hipoalbuminemia (consequente da enteropatia e aumento da permeabilidade vascular 

secundária a SIRS), aumento da concentração sérica das enzimas hepáticas e 

hiperbilirrubinemia (por hipóxia hepática secundária a uma hipovolémia) (Schoeman et al., 

2013). Hipocalemia, hipocloremia e hiponatremia (como consequência da anorexia e das 

perdas gastrointestinais) (Nappert et al., 2002). Hipoglicemia (associada à desnutrição e às 

infeções bacterianas subjacentes) e azotemia pré-renal (devido à desidratação) (Kalli et al., 

2010; Schoeman et al., 2013). 

O diagnóstico por imagem pretende descartar outras causas de vómito e diarreia, tais 

como obstruções intestinais, contudo os resultados costumam ser inespecíficos, com 

presença de fluido, gás e ansas intestinais dilatadas (Goddard & Leisewitz, 2010). 

2.7.2. Diagnóstico Laboratorial 

Atualmente, vários métodos de diagnóstico laboratorial permitem ao clínico fazer a 

deteção do CPV (Khatri et al., 2017). Este tipo de diagnóstico consiste na deteção do CPV 

nas fezes dos cães infetados, na deteção de anticorpos contra o vírus e no seu isolamento em 

cultura de tecidos (Kumar & Nandi, 2010).  
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Várias técnicas têm sido descritas como forma de identificação da infeção por CPV, 

nomeadamente, microscopia eletrónica, isolamento do vírus, hemaglutinação, 

imunocromatografia, teste de “Enzyme Linked Immunosorbent Assay” (ELISA), 

imunofluorescência, imunoperoxidase, teste “Loop mediated isothermal amplification” 

(LAMP), “Polymerase Chain Reaction” (PCR), PCR em tempo real (PCR-rt), Biossensor 

(Khatri et al., 2017). 

 Microscopia Eletrónica 

Há várias décadas que a microscopia eletrónica, para visualização e identificação de 

partículas virais de CPV perdeu a sua utilidade diagnóstica, dado que é uma técnica 

laboriosa e demorada e também porque está dependente da existência de equipamento 

sofisticado, sendo apenas utilizada com fins académicos ou de investigação (Mathys et al., 

1983; Khatri et al., 2017). 

 Isolamento do vírus 

Para o isolamento do vírus são necessárias culturas celulares onde este se possa 

propagar. É uma técnica morosa, que necessita em média 5 a 10 dias de período de 

incubação e posterior deteção do antigénio por técnicas de imunofluorescência (IF) ou por 

testes de hemaglutinação (HA). Uma grande desvantagem desta técnica é a sua baixa 

sensibilidade, provavelmente devido à presença de anticorpos no lúmen intestinal que se 

ligam às partículas virais, impedindo que estas se liguem aos recetores celulares e infetem as 

células (Desario et al., 2005). 

 Hemaglutinação (HA) 

Alguns vírus possuem a capacidade de se ligarem a moléculas da membrana 

plasmática de eritrócitos, em certas espécies animais, provocando a sua aglutinação. 

Portanto, a hemaglutinação resulta da ligação de glicoproteínas de superfície dos vírus, a 

recetores de superfície de eritrócitos. Estes vírus recebem a denominação de 

hemaglutinantes. Em condições ideais de pH (pH 6,5) e temperatura (4ºC) o CPV aglutina 

eritrócitos de várias espécies animais (MacLachlan et al., 2011). A técnica deve ser realizada 

a partir de amostras fecais recentes. O uso de eritrócitos de suíno demonstrou uma 

especificidade e sensibilidade superior quando comparados com eritrócitos de outras 

espécies, nomeadamente, primatas não humanos (Desario et al., 2005). Os títulos de HA nas 

fezes dos cães com infeção por CPV começam a subir no 3º e 4º dia e a partir do 9º dia PI já 

não é possível detetar qualquer tipo de atividade de HA (Carmichael et al., 1980; Desario et 

al., 2005). Esta técnica é simples, rápida e de baixo custo (Khatri et al., 2017). Contudo, 
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sabe-se atualmente que algumas estirpes de CPV-2 possuem atividade hemaglutinante 

mínima ou ausente, o que diminui a capacidade do teste para a deteção do CPV (Desario et 

al., 2005). 

 Teste ELISA e Imunocromatografia 

Estes métodos de diagnóstico são os mais utilizados na prática clínica, dada a sua 

rapidez e simplicidade de execução. Detetam a presença de partículas virais nas fezes, 

através de anticorpos monoclonais. Contudo, não permitem fazer a distinção entre o subtipo 

de parvovírus em questão, nomeadamente diferenciação entre as estirpes vacinais e as 

estirpes de campo. Estes testes apresentam-se sob a forma de kits e necessitam de uma 

quantidade de antigénio na amostra suficiente para formar um complexo visível, na forma de 

banda colorimétrica evidente, podendo a interpretação dos testes ser influenciada pela 

subjetividade de quem executa o teste (Esfandiari & Klingeborn, 2000; Desario et al., 2005). 

Ainda assim, estes testes apresentam maior sensibilidade do que os testes de 

Hemaglutinação e são mais simples de usar (Lacheretz et al., 2003).  

A altura ideal para utilizar estes testes, como meio de diagnóstico, é entre o 4º e o 8º 

dia PI, o que corresponde geralmente aos primeiros 2 a 4 dias após a emergência de sinais 

clínicos. Reações falso-positivas podem ocorrer quando se utilizam estas técnicas em 

animais vacinados com vacinas vivas modificadas, nos 3 a 10 dias prévios à realização do 

teste. Os falsos-negativos ocorrem devido à ligação entre anticorpos neutralizantes e as 

partículas virais a nível do intestino, na fase inicial da infeção, ou devido à 

ausência/diminuição da excreção viral (Prittie, 2004; Khatri et al., 2017). 

 Imunofluorescência 

Neste método são utilizados anticorpos previamente corados com coloração 

fluorescente. Através de um microscópio fluorescente, a posição do anticorpo é detetada 

quando este se liga ao antigénio. Nesta técnica é utilizado tecido congelado ou então fixado 

com formalina, para a deteção do CPV, usando a imunofluorescência (IF) e 

imunoperoxidase (PAP). A PAP dá-nos uma localização intracelular do antigénio com maior 

resolução. Estas duas técnicas são bastante caras e exigem um operador experiente (Khatri et 

al., 2017). 

Como já foi anteriormente mencionado, estes métodos apenas permitem a deteção da 

presença de CPV, mas não a sua tipificação. No ponto de vista da prática clínica, a 

caracterização não é essencial dado que a abordagem clínica e farmacológica será 

semelhante. Contudo, a caracterização das estirpes de CPV a circular numa região deverá ser 
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conhecida, para a compreensão da sua virulência relativa, do impacto vacinal, da alteração 

da epidemiologia, da relação entre países vizinhos e distribuição mundial (Touihri et al., 

2009). Para tal efeito, esta diferenciação poderá ser realizada através de técnicas de 

amplificação do DNA genómico através de variadas técnicas de PCR, Biossensor, entre 

outras. 

 PCR convencional, PCR com enzimas de restrição, PCR-rt, LAMP 

Ao contrário dos métodos anteriormente descritos, os métodos baseados na deteção 

de ADN de CPV por PCR mostraram ser altamente sensíveis. Este tipo de técnica requer o 

uso de equipamento e reagentes especializados, mas permite obter resultados com grande 

precisão, num curto espaço de tempo. Na aplicação desta técnica, amplifica-se o gene da 

VP2, cujo  ADN pode ser posteriormente sequenciado para análise e subtipificação (Desario 

et al., 2005; Khatri et al., 2017) . Vários métodos moleculares baseados nesta técnica foram 

desenvolvidos com o intuito de identificar  os subtipos CPV-2, 2a e 2b (Pereira et al., 2000), 

os quais se baseiam na diferença de nucleótidos entre os “primers” utilizados e que se 

restringem a uma base na zona 3´terminal de cada “primer” (Desario et al., 2005). 

O desenvolvimento de uma PCR com uso de enzimas de restrição (RFLP), que se 

baseia na identificação de um local de restrição, apenas presente no CPV-2c, utilizando a 

enzima de restrição MboII, permite fazer a diferenciação do subtipo CPV-2c dos outros 

subtipos (Desario et al., 2005). 

Na PCR em tempo real, a amplificação do ADN é monitorizada, enquanto está a 

ocorrer. Esta técnica amplifica uma sequência nucleotídica específica numa amostra e 

monitoriza o progresso dessa amplificação, utilizando técnicas de deteção de fluorescência. 

Existem várias sondas fluorescentes, nomeadamente Sybergreen, sondas de hidrólise, como 

Taqman, brometo de etídio, sondas de hibridação, entre outras (Khatri et al., 2017). Este 

método demonstrou ser altamente sensível, específico, reprodutível e mais rápido que a PCR 

convencional (Desario et al., 2005). A grande vantagem deste método é que, para além da 

identificação de ADN de parvovírus, permite a sua quantificação nas amostras a partir de 

valores tão baixos com 10² cópias de ADN. Uma variante desta técnica é a PCR-rt Multiplex 

(Khatri et al., 2017). 

A LAMP (Loop Mediated Isothermal Amplification) utiliza um conjunto de quatro 

“primers”, que reconhecem diferentes segmentos e, DNA polimerase para a amplificação do 

ADN (Khatri et al., 2017).  A LAMP tem sido usada para deteção direta de ADN de CPV 

em amostras fecais (Mukhopadhyay et al., 2012) e apesar de ser um método rápido, 
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específico e de diagnóstico seletivo, requer perícia e um maior conhecimento das sequências 

de “primers” (Khatri et al., 2017). 

 Biossensor 

Um biossensor é um instrumento que converte respostas biológicas em sinais 

elétricos. Um biossensor QCM (Quartz Crystal Microbalance) foi desenvolvido para uma 

rápida deteção de infeção por CPV. Este equipamento, foi 95,4% sensível e 98% específico 

quando comparado com a PCR. Permite-nos fazer um diagnóstico rápido, com elevada 

sensibilidade e especificidade, em segundos e com baixas quantidades de amostra (Kim et 

al., 2015). 

Como podemos contemplar, vários métodos de diagnóstico de CPV através de 

amostras biológicas, estão disponíveis. Baseado no número de amostras e na especificidade 

dos resultados, qualquer um dos métodos referidos, poderá ser utilizado. Apesar do teste 

ELISA e de imunocromatografia serem os métodos mais utilizados, no futuro os 

biossensores/genossensores de ADN poderão ser projetados, usando sondas 

oligonucleotídicas baseadas no gene do CPV-2 (Khatri et al., 2017). 

2.8. Tratamento 

Dado que não existe nenhum tratamento específico para o agente etiológico da 

enterite por CPV, o maneio desta condição baseia-se em cuidados de suporte. Parte dos 

animais infetados poderão ser tratados em casa, contudo, este tratamento externo não deverá 

ser recomendado uma vez que, na grande maioria, o animal acaba por deteriorar o seu estado 

e frequentemente os tutores falham na administração da terapia, com o agravamento do 

vómito (Goddard & Leisewitz, 2010). A melhor abordagem clínica requer o internamento do 

animal e tratamento agressivo com cristaloides, coloides naturais ou sintéticos. É imperativo 

corrigir a hipoglicemia e eventuais desequilíbrios hidroeletrolíticos. É importante 

administrar uma boa combinação de antimicrobianos, anti-eméticos, garantir uma boa 

analgesia e ter atenção ao suporte nutricional, fazer administração de anti-helmínticos caso 

necessário. A fluidoterapia irá rehidratar o animal, reverter a hipovolemia, assim como, 

corrigir os distúrbios ácido-base e, é crucial para a manutenção do animal (Prittie, 2004). 

A fluidoterapia nestes pacientes poderá ser complexa e é de extrema importância a 

realização constante dos exames físicos, verificação dos valores dos eletrólitos e do status 

ácido-base. A via de administração preferencial é endovenosa, contudo, a administração 

intra-óssea, embora raramente usada, poderá ser uma opção em animais que necessitem com 

urgência de administração de fluidos e tenham o acesso endovenoso impossibilitado. É 
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crucial que a cateterização seja assética e que os catéteres sejam trocados a cada 72 horas 

(Martin et al., 2002; Goddard & Leisewitz, 2010). Soluções isotónicas poderão ser 

administradas via subcutânea ou intraperitoneal em estados de desidratação mediana, no 

entanto, é contraindicado, tendo em conta o comprometimento da circulação e o risco de 

infeção em animais com leucopenia severa. Numa primeira abordagem da fluidoterapia, 

devemos optar por uma solução eletrolítica equilibrada isotónica com uma concentração de 

eletrólitos semelhante ao do sangue (p.e Lactato de Ringer ou solução salina NaCl 0,9%), a 

uma taxa que depende da condição do animal. Os fluidos deverão ser repostos o mais 

rapidamente possível (dentro de 1 a 6 horas) e, assim que a perfusão seja restaurada, 

devemos reduzir a taxa para uma de manutenção que seja baseada nas perdas diárias do 

animal (Prittie, 2004; Goddard & Leisewitz, 2010). 

Cachorros com enterite por CPV estão suscetíveis de desenvolverem hipoglicemia e 

hipocalemia, especialmente as raças tipo “toy”. Hipocalemia severa conduz a fraqueza 

muscular, paresia gastrointestinal, arritmias cardíacas e poliúria. Posto isto, o potássio e a 

glucose sérica, o volume total de células e a concentração de proteína deverão ser 

monitorizados pelo menos uma vez ao dia. Os fluidos deverão ser complementados com 

Cloreto de Potássio de acordo com as necessidades do paciente. Deverá ainda suplementar-

se a solução de eletrólitos com Dextrose a uma concentração final de 2,5% a 5% para 

prevenir uma eventual hipoglicemia e/ou impedir o seu agravamento (Prittie, 2004; Goddard 

& Leisewitz, 2010). 

Devido à destruição massiva das vilosidades intestinais, os animais acabam por 

desenvolver enteropatias severas com perda de proteína, assim sendo, a adição de coloides 

sintéticos, como os Dextranos e o Amido de Hidroxietilo, deve ser considerado quando a 

concentração sérica de proteína baixa para valores inferiores a 35g/L (albumina <20g/L). A 

administração destes componentes é essencial para a manutenção da pressão osmótica 

intravascular (Prittie, 2004; Goddard & Leisewitz, 2010). 

Transfusões de plasma fresco está recomendado com o intuito de fornecer 

componentes oncóticos (albumina), imunoglobulinas, inibidores de protéases, que ajudam a 

neutralizar o vírus em circulação e a controlar a resposta inflamatória sistémica. A dose de 

plasma recomendado varia de 5 a 10 mL/Kg, a cada 12 horas, por via endovenosa (Caddy & 

Bexfield, 2010). A administração de plasma para reposição das albuminas séricas não é 

recomendado, porque seria necessário grandes volumes de plasma para pequenos aumentos 

nos valores da albumina (Goddard & Leisewitz, 2010). Portanto, a administração do plasma 
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com este intuito, teria de ser feita em volumes de transfusão muito superiores aos 

recomendados, podendo ter como consequências a sobrehidratação do animal e/ou edema 

(Caddy & Bexfield, 2010). Apesar de não ter sido estudado especificamente em casos de 

parvovirose, foi comprovado que o uso de solução albumina humana é capaz de aumentar os 

níveis séricos de albumina em animais criticamente doentes (Trow et al., 2008). 

Transfusões sanguíneas de sangue total, preferencialmente de um animal com 

anticorpos contra o parvovírus, deverão ser realizadas em pacientes que sofram de anemia, 

secundária à perda de sangue pelas fezes ou devido a endoparasitismo intenso. Em caso de 

endoparasitismo, o animal deverá ser convenientemente desparasitado (Caddy & Bexfield, 

2010).O vómito severo tem como consequência a perda de fluidos e eletrólitos e, complica o 

suporte nutricional e a administração oral de medicação, posto isto, torna-se importante a 

administração de anti-eméticos (Goddard & Leisewitz, 2010). Os mais utilizados são o 

Citrato de Maropitant, a Metoclopramida e Proclorperazina. Em caso de ineficácia destes 

fármacos, pode ser usado um antagonista dos recetores de serotonina, a Ondasetrona. Neste 

cenário, é comum o surgimento de úlceras gástricas, pelo que deverá ser feita uma terapia 

neste sentido, com o intuito de prevenir ou mesmo tratar as úlceras. Fármacos protetores da 

mucosa, como o Sucralfato, e inibidores do ácido gástrico como a Ranitidina e Cimetidina, 

antagonistas dos recetores H2, devem ser utilizados (Caddy & Bexfield, 2010). 

Para a prevenção de infeções secundárias devem ser administrados antibióticos de 

largo espetro. Frequentemente, utilizam-se associações de antibióticos, nomeadamente, 

aminoglicosídeos, como a Gentamicina ou β-lactâmicos, como a Ampicilina (Khatri et al., 

2017). Por norma, os animais com infeção por parvovírus encontram-se desidratados, por 

isso, tendo em conta a nefrotoxicidade dos fármacos aminoglicosídeos, utiliza-se como 

alternativa a Enrofloxacina. Em animais jovens, pode optar-se por um fármaco do grupo das 

cefalosporinas, uma vez que, estes se encontram em crescimento e a Enrofloxacina poderá 

provocar alterações a nível das cartilagens. O Metronidazol é também uma boa opção para 

cobrir os agentes anaeróbios. Na prática clínica, é comummente utilizada a Amoxicilina + 

Ácido Clavulânico, uma vez que, se trata de uma associação de fármacos com amplo espetro 

de ação, que pode ser administrada, numa fase inicial, por via endovenosa para um efeito 

mais rápido. Mais tarde poderá ser continuada pela via subcutânea, após estabilização do 

paciente (Caddy & Bexfield, 2010). 

Este quadro gastroentérico provocado pelo parvovírus está, na maioria das vezes, 

associado a dor abdominal. Por isso, o maneio da dor é fundamental para a recuperação do 
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animal. Os fármacos mais utilizados são os opióides, dos quais é exemplo a Buprenorfina 

(Caddy & Bexfield, 2010). 

Outro parâmetro fundamental da abordagem à parvovirose canina é o suporte 

nutricional. As lesões provocadas pelo vírus na barreira intestinal têm de ser reparadas, de 

modo a possibilitar a recuperação do animal. A integridade da mucosa intestinal é suportada 

pela presença de nutrientes no lúmen intestinal. Ensaios clínicos revelaram que o 

fornecimento precoce de alimentação entérica está associada a um melhor prognóstico e a 

uma recuperação mais rápida do animal, quando comparado com animais ao quais foi feita 

um período de jejum de 12 horas após cessar o vómito (Möhr, 2002). Assim, iniciar a 

alimentação entérica o mais rapidamente possível, está recomendado. A dieta apropriada a 

estes distúrbios gastrointestinais, deverá ter um reduzido teor em gordura, composta por 

níveis adequados de hidratos de carbono altamente digeríveis. Por outro lado, deve conter 

glutamina, que é essencial na restituição da barreira mucosa, para além de fortalecer o 

sistema imunitário. A alimentação deverá ser feita em quantidades reduzidas, várias vezes 

ao dia. Caso o animal recuse o alimento, deverá forçar-se a alimentação através de seringas 

ou então ponderar a colocação de sondas nasofágicas, nasogástricas, entre outras (Caddy & 

Bexfield, 2010). 

Ao longo dos anos, várias terapias alternativas têm sido testadas. Um estudo recente 

reportou que a utilização de um indutor de paraimunidade, PIND-ORF, estimula o sistema 

imunitário inato. Se usado como medicação suplementar, poderá conduzir a uma melhoria 

mais rápida dos sinais clínicos em animais com infeção por CPV (Proksch et al., 2014). O 

uso do fator canino recombinante estimulante de colónias de granulócitos (rcG-CSF), tem 

sido testado, no sentido de incrementar a contagem de leucócitos em cães naturalmente 

infetados. Os resultados demonstraram que esta terapia deverá ser, futuramente, ponderada 

como terapia complementar nos protocolos de tratamento da infeção por CPV (Armenise et 

al., 2019). 

2.9. Prognóstico 

Com terapia imediata e tratamento de suporte é possível, em determinadas 

instituições, atingir taxas de sobrevivência da ordem dos 85 a 96%. Quando comparadas, as 

taxas de sobrevivência em clínicas veterinárias com as de hospitais com cuidados intensivos, 

foi possível verificar um aumento da taxa de sobrevivência e um aumento da duração de 

hospitalização (Otto et al., 2001; Kalli et al., 2010). 

A idade e gravidade dos sinais clínicos podem ser utilizadas como fator de 
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prognóstico. Os piores prognósticos estão associados aos animais mais jovens, sendo que é 

mais comum ocorrer infeção em animais com idade inferior a um ano (Decaro et al., 2008).  

Animais que tenham alterações na barreira gastrointestinal secundárias a 

endoparasitismo ou infeções concomitantes, apresentam pior prognóstico. A presença de 

infeção simultânea de coronavírus e parvovírus conduz a uma intensificação dos sinais 

clínicos e exacerba a gravidade da doença, consequentemente às lesões massivas nas 

vilosidades intestinais (Decaro et al., 2006; Cavalli et al., 2014). 

Quando se compara a taxa de sobrevivência e a gravidade da doença causada pelos 

diferentes subtipos de parvovírus (CPV-2a, CPV-2b e CPV2c), os resultados não estão em 

concordância. Para alguns autores, os subtipos CPV-2a e CPV-2b apresentam uma 

virulência inferior ao CPV-2c (Buonavoglia et al., 2001), para outros o subtipo CPV-2c 

provoca sinais clínicos de menor gravidade e taxas de mortalidade mais baixas (Decaro et 

al., 2005). 

As alterações hematológicas são dados que poderão ser utilizados como indicadores 

de prognóstico. Uma monocitopenia isolada, numa apresentação inicial, é sugestiva de um 

mau prognóstico, enquanto que valores de leucócitos, linfócitos, monócitos e eosinófilos 

superiores a 4500/µL, 1000/µL, 150/µL e 100/µL, respetivamente, são indicativos de um 

bom prognóstico. Tendo em conta que não há concordância sobre a relação entre a 

gravidade da leucopenia e o prognóstico, considera-se que o modo mais fiável de estabelecer 

um será observar a variação dos valores de leucócitos ao longo do tempo (Kalli et al., 2010).
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3. Panleucopenia Felina 

3.1. Introdução 

A panleucopenia felina é conhecida como a doença viral mais antiga nos gatos e 

ambos os parvovírus, felino e canino, podem provocar panleucopenia em gatos (Barrs, 

2019). 

Em 1800, inúmeras populações de gatos domésticos foram dizimadas por várias 

epizootias, que poderão ter sido causadas pelo vírus da panleucopenia felina (FPV). Na 

primeira década de 1900, foram publicados múltiplos relatos de uma enterite infeciosa em 

gatos, com elevada mortalidade e incidência sazonal. Pela primeira vez, a panleucopenia 

felina foi identificada como tendo uma causa viral em 1928. Em 1934, gatos foram 

vacinados contra o FPV com sucesso, utilizando extratos de tecidos de gatos infetados, 

inativados por formalina. Em 1964 o parvovírus felino foi isolado pela primeira vez, o que 

permitiu o desenvolvimento de vacinas com culturas de tecido inativado e, mais tarde, 

vacinas vivas modificadas (VVM) (Barrs, 2019). 

A gama de hospedeiros do FPV inclui felídeos domésticos e selvagens (subordem 

Feliformia) e alguns canídeos selvagens (subordem Caniformia), como por exemplo, 

guaxinins e raposas, mas não cães domésticos (Allison et al., 2013, 2014). Apesar do FPV 

conseguir replicar-se no tecido linfoide de cães (timo e medula óssea), após inoculação 

experimental, não consegue ligar-se à transferrina canina (TfR), o que impossibilita uma 

replicação eficiente, não havendo transmissão e, consequentemente, a infeção não ocorre 

(Hueffer et al., 2003). 

O FPV está associado a panleucopenia severa e enterites em gatos. A ataxia cerebelar 

poderá verificar-se em crias (Diakoudi et al., 2019). A doença clínica, é diagnosticada com 

maior frequência, em gatos com idade compreendida entre os 2 e os 5 meses. Nos animais 

mais velhos predomina a forma subclínica ou então a doença com quadros clínicos 

moderados. A panleucopenia felina ocorre mais comummente em gatos não vacinados ou 

parcialmente vacinados (Barrs, 2019). 

Tal como já foi mencionado, a maioria dos surtos de panleucopenia são provocados 

pelo FPV clássico e, contrariamente ao CPV-2, este vírus felino varia a um ritmo lento 

através da deriva genética aleatória, não tendo uma distribuição geográfica e temporal clara 

(Battilani et al., 2011). A origem deste agente não é totalmente conhecida (Lamm & 

Rezabek, 2008). 

É provável que gatos clinicamente saudáveis possam excretar CPV e FPV 
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simultaneamente, por períodos de tempo prolongados, o que faz deles um importante 

reservatório da infeção para todos os carnívoros (Stuetzer & Hartmann, 2014). 

3.2. Agente Etiológico- Parvovírus 

3.2.1. Taxonomia- Família Parvoviridae 

Esta grande família, que engloba os vírus de ADN (ácido desoxirribonucleico) é 

subdividida em duas subfamílias: Parvovirinae, que engloba todos os vírus que infetam os 

hospedeiros vertebrados, nomeadamente humanos, macacos, suínos, cães, gatos, martas, 

ratos, entres outros. 

Como referido anteriormente, hoje em dia, as espécies pertencentes ao género 

Protoparvovirus (PtPV) da família Parvoviridae incluem: Protoparvovírus dos Roedores 1; 

Protoparvovírus dos Roedores 2; Protoparvovírus dos Carnívoros 1 (parvovírus canino 

(CPV) e o parvovírus da panleucopenia felina (FPV); Protoparvovírus dos Primatas 1 e 

finalmente o Parvovírus dos Ungulados 1 (Cotmore et al., 2014). 

3.2.2. Propriedades dos Parvovírus 

3.2.2.1. Características Estruturais 

O parvovírus é um vírus sem envelope, com cerca de 25 nm de diâmetro e uma 

simetria icosaédrica (MacLachlan et al., 2011). 

 Genoma 

O genoma é constituído por uma cadeia simples de ADN com cerca de 5 kb 

(quilobases) (Shackelton et al., 2005). Este contém duas extensas regiões de leitura (ORF-

open reading frame), uma das regiões de leitura na direção 3´ do ADN que codifica as 

proteínas não estruturais (que são necessárias para a transcrição do ADN e para a 

replicação). A outra região de leitura encontra-se na direção 5´ e codifica proteínas 

estruturais (vulgarmente denominadas de CAP, VP ou S) da cápside (MacLachlan et al., 

2011). 

 Cápside 

Constituída por um total de 60 subunidades proteicas, em que aproximadamente 90% 

é VP2 e 10% é VP1 sobreposta, mas maior. VP1 e VP2 são formadas a partir do mesmo 

ARN mensageiro e a VP1 contém a sequência completa da VP2. Em alguns vírus, uma 

terceira proteína, VP3, é formada pela clivagem de péptidos na região amino-terminal da 

VP2 (MacLachlan et al., 2011).  
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3.2.2.2. Replicação Viral 

Todos os parvovírus necessitam de sofrer endocitose, mediada por um recetor celular, 

para que ocorra a infeção (Vihinen-Ranta et al., 2004). O tipo de recetor celular, varia entre os 

parvovírus e determina a especificidade do hospedeiro, tropismo para determinados tecidos e 

poderá influenciar a via endossomal que será seguida.  

Tal como já foi mencionado, o recetor primário, tanto no caso do CPV, como do FPV, 

é o recetor da transferrina (TfR), mas em algumas estirpes destes vírus também se podem 

ligar ao ácido siálico. A ligação ao recetor ao nível da membrana plasmática, inicia a infeção 

viral em células suscetíveis e os viriões são levados para o interior destas por endocitose 

(MacLachlan et al., 2011). 

Como o vírus não possui os recursos para uma transcrição autónoma, necessita de 

esperar que a célula hospedeira entre na fase S do ciclo celular de forma a poder usufruir das 

suas vias de síntese (Cotmore & Tattersall, 2007). Tanto a replicação do ADN viral como a 

montagem da cápside, ocorrem ao nível do núcleo celular (MacLachlan et al., 2011). 

3.3. Epidemiologia 

3.3.1. Distribuição Mundial 

A panleucopenia felina apresenta distribuição a nível mundial (Paola et al., 2019). 

Como sabemos, os gatos podem ser infetados pelas variantes do parvovírus canino, 2a, 2b e 

2c (Decaro et al., 2010, 2011) contudo, a prevalência do CPV em gatos com panleucopenia 

ainda não é bem conhecida (Stuetzer & Hartmann, 2014). No sudeste asiático, um estudo 

com gatos que apresentavam panleucopenia, reportou que CPV-2a e derivados desta 

variante, foram isolados em 80% dos gatos (Ikeda et al., 2000). Em contraste, infeções 

felinas por CPV-2a e derivados desta variante, são aparentemente raros na Europa e nos 

Estados Unidos, embora, os CPV possam ser encontrados esporadicamente, em material 

felino de diagnóstico (Stuetzer & Hartmann, 2014). Num estudo alemão, 10% dos vírus 

isolados em gatos com panleucopenia eram CPV (Truyen et al., 1996). 

No Reino Unido, 33% de amostras fecais, de 50 gatos clinicamente saudáveis, 

pertencentes a um abrigo exclusivo desta espécie, continham CPV. Ainda neste país, mas 

num outro abrigo, de cães e gatos, recolheram 70 amostras felinas fecais, das quais 34% 

contemplavam CPV. Embora muitos gatos estivessem a excretar CPV, não foi diagnosticada 

panleucopenia, e as amostras fecais caninas do abrigo misto, revelaram um resultado 

negativo para o CPV (Clegg et al., 2011). 

Em Itália, um estudo recente foi realizado a partir da recolha de sangue de 151 gatos, 
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clinicamente saudáveis e não saudáveis, de animais pertencentes a 70 colónias, distantes 

umas das outras. Cada amostra foi testada com um teste rápido ELISA. Destes gatos, 69 

apresentavam resultados seropositivos para FPV. Contudo, devido às reações cruzadas, 

gatos infetados com CPV produzem anticorpos, que pelo método de diagnóstico utilizado, 

são indistinguíveis dos anticorpos criados contra o FPV. Posto isto, a prevalência do FPV 

poderá ter sido subestimada (Paola et al., 2019).  

Retrocedendo uns anos e ainda em Itália, um caso de co-infeção com CPV-2a e FPV, 

foi descrito num gato com três meses de idade. O parvovírus isolado continha epítopos 

específicos do FPV e CPV-2a e foi considerada uma variante intermédia entre os CPV e o 

FPV (Battilani et al., 2013). 

3.3.2. Situação Epidemiológica em Portugal 

Em 2015, foi publicado um estudo que se baseou na recolha de amostras (fecais, 

sanguíneas e tecidos diversos), de 31 gatos que apresentavam sinais clínicos similares aos da 

infeção por FPV. Estes sinais clínicos incluíam febre, depressão, fraqueza, desidratação, 

baixa condição corporal e sinais de gastroenterite (vómito e/ou diarreia). Adicionalmente, 

foi incluído neste estudo um gato que, apesar de não apresentar sinais clínicos associados, 

coabitava com um cão que tinha apresentado infeção por CPV. Estes dados, foram 

recolhidos por todo o país entre 2006-2008 e 2012-2014 (Miranda et al., 2015).  

Como esperado, grande parte dos vírus isolados neste estudo estão relacionados com 

vírus isolados anteriormente no território nacional (Duarte et al., 2009). Apesar da sequência 

genética da VP2 no FPV isolado no país divergir das sequências publicadas 

internacionalmente, estas apresentam uma relação próxima com as cadeias recolhidas na 

Itália. Todas as sequências obtidas da região Norte, Lisboa e Algarve, agrupam-se no 

mesmo ramo e seguem uma evolução semelhante às cadeias italianas. Contudo, as 

sequências recolhidas da região Centro de Portugal, formas três linhagens distintas, 

sugerindo que estes vírus poderão ter sido introduzidos de outro local (Miranda et al., 2015). 

Concluindo, este estudo demonstra que o FPV, ainda se mantém predominante nas 

infeções nos gatos e que, apesar das cadeias virais no país formarem um grupo separado, 

mantêm uma relação com os vírus presentes nas amostras recolhidas no resto da Europa, 

Ásia e América (Miranda et al., 2015). 

3.4. Patogenia 

O FPV é transmitido por via feco-oral, e é primariamente disseminado através do 

contato com fluidos corporais infetados, fezes ou outras fómites, assim como, através das 
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pulgas. Este vírus é extremamente resistente no meio ambiente e consegue sobreviver 

durante pelo menos 1 ano, em material orgânico contaminado (Poole, 1972; Stuetzer & 

Hartmann, 2014). A transmissão através de fómites é extremamente importante, uma vez 

que, os tutores poderão transportar o vírus nas mãos, calçado e roupa, podendo 

potencialmente infetar gatos exclusivamente indoor (Stuetzer & Hartmann, 2014). 

 Infeção em gatos com idade superior a 6 semanas 

Nas 18-24 horas após a infeção oral ou intranasal, o FPV replica-se inicialmente na 

orofaringe. A viremia ocorre 2-7 dias PI, e permite a distribuição do agente pelo organismo. 

Todos os parvovírus necessitam da maquinaria de replicação do hospedeiro e, como tal, o 

FPV requer células em multiplicação ativa, na fase S, para proceder com sucesso, à sua 

replicação. O tecido linfoide, a medula óssea e a mucosa intestinal são os tecidos mais 

frequentemente afetados em gatos com idade superior a 6 semanas (Parker et al., 2001). 

Infetando o tecido linfoide, este vírus felino provoca uma imunodepressão, por 

depleção celular. A linfopenia surge como consequência da linfocitólise e da migração dos 

linfócitos para os tecidos. Ao nível da medula óssea, a replicação viral ocorre nas células 

percursoras, o que explica um efeito dramático ao nível da linha mieloide. Isto é também 

refletido pela panleucopenia tão característica, em gatos com infeção por FPV. Na mucosa 

intestinal, o vírus replica-se nas células-mãe das criptas, o que leva à destruição progressiva 

das mesmas, conduzindo à lesão das vilosidades intestinais. Em grande parte dos casos, 

como consequência dos danos massivos ao nível do intestino delgado, surgem diarreias por 

malabsorção e aumento da permeabilidade (Stuetzer & Hartmann, 2014). 

 Infeção fetal e neonatal 

Numa fase inicial da gestação, a infeção in utero, pode resultar em morte fetal, 

reabsorção, aborto ou mumificação dos fetos. Já numa fase tardia, o FPV pode causar danos 

ao nível do tecido neuronal (Aeffner et al., 2006).  

Na fase pré-natal tardia ou neonatal, a infeção por este agente pode provocar danos 

ao nível do sistema nervoso central (SNC), podendo afetar o cérebro, cerebelo, retina e 

nervos óticos. Os danos cerebelares resultantes da hipoplasia cerebelar, têm sido 

frequentemente descritos (Aeffner et al., 2006). Quando a infeção ocorre após os 9 dias de 

idade, a infeção pode afetar o cerebelo, interferindo com o desenvolvimento cortico-

cerebelar, resultando na redução e distorção das camadas celulares. O ADN e antigénios do 

FPV e do CPV tem sido constantemente detetados em neurónios e especialmente em células 

de Purkinje em gatos e cães (Resibois et al., 2007; Pfankuche et al., 2017). Embora os 
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neurónios sejam considerados terminalmente diferenciados, os parvovírus aparentam ter 

capacidade de replicação nestas células (Garigliany et al., 2016; Pfankuche et al., 2017). 

O parvovírus canino-2 (CPV-2) é praticamente indistinguível do vírus da 

panleucopenia felina (FPV) e está cientificamente comprovado que este agente é 

responsável pela miocardite em cachorros. Contudo, não se pode afirmar o mesmo nos 

gatos, uma vez, que não se sabe ao certo se estes dois agentes conseguem infetar 

naturalmente os cardiomiócitos e, consequentemente, levarem ao desenvolvimento de 

miocardite nestes animais (McEndaffer et al., 2017). O parvovírus felino já foi isolado num 

número significante de gatos, que sucumbiram por cardiomiopatia (Meurs et al., 2000), 

ainda assim, o facto de se encontrar ADN viral num determinado tecido, não é suficiente 

para se afirmar que esse mesmo agente está garantidamente associado com doença nesse 

mesmo tecido. Portanto, o FPV poderá ou não ter um papel na patogenia da doença cardíaca 

em gatos (Stuetzer & Hartmann, 2014). 

3.5. Imunidade 

Tal como já foi referido, a resposta imunitária pode ser induzida de dois modos 

distintos. O modo ativo, através de vacinas e o modo passivo, através da administração 

direta de anticorpos ou pela transferência de anticorpos maternos. Tanto os cães como os 

gatos recém-nascidos têm a capacidade inerente de responder, em termos imunológicos, a 

inúmeros antigénios aquando do nascimento. No entanto, esta resposta é muito mais lenta e 

inferior quando comparada a animais mais velhos (Greene & Levy, 2012). 

À semelhança das cadelas, a placenta das gatas é também endoteliocorial e, por isso, 

apenas 18% dos anticorpos são transferidos in utero, pelo que a proteção contra infeção 

durante as primeiras semanas de vida é providenciada principalmente através da 

transferência de imunoglobulinas e pequenas quantidades de material celular pelo colostro 

(Greene & Levy, 2012). 

Em casos de neonatos privados de colostro, poderá ser ponderada a administração 

passiva de soro imunizado ou de imunoglobulinas (Greene & Levy, 2012). 

A maioria dos filhotes de gato é protegida por MDA nas primeiras semanas de vida. 

Contudo, sem teste serológico, o nível de proteção e o ponto no qual a cria se tornará 

suscetível à infeção e poderá responder imunologicamente à vacinação é desconhecido. Em 

geral, os MDA terão declinado às 8-12 semanas de idade para um nível que permite uma 

resposta imunológica ativa, embora haja animais que às 20 semanas de idade ainda 

apresentam uma concentração de MDA capazes de interferir com a vacinação. Posto isto, o 
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protocolo vacinal essencial recomendado é iniciar a vacinação às 6-8 semanas de idade e 

então repetir a vacinação a cada 2-4 semanas até às 16 semanas ou mais. Uma parte 

integrante da vacinação essencial de filhotes é voltar a vacinar aos 12 meses de idade ou 12 

meses após a primovacinação. O principal objetivo desta vacina é assegurar o 

desenvolvimento de uma resposta imune protetora em qualquer gato que possa não ter 

respondido à primovacinação (Day et al., 2016). 

Em gatos adultos, o desenvolvimento de anticorpos após a vacinação pode ser 

reduzido por doença crónica ou devido a imunossupressão (Proksch et al., 2018). Posto isto, 

a medição do título de anticorpos é recomendada no sentido de aferir o estado imunitário 

individual de cada animal, especialmente em gatos com doenças crónicas ou em gatos que 

estejam a ser submetidos a uma terapia prolongada com glucocorticoides (Mende et al., 

2014; Proksch et al., 2018). Portanto, quando não são detetados anticorpos num animal, 

após a vacinação, deve ser assumido que este pode não estar imunizado, devendo ser 

revacinado (Schultz, 2006). 

3.6. Quadro clínico e lesional 

 A infeção por FPV pode ser clínica ou subclínica. Uma elevada seroprevalência em 

algumas populações de gatos não vacinados, sugere que a infeção subclínica é mais comum 

em gatos adultos jovens. As determinantes da doença clínica englobam a idade, estado 

imunitário e coinfecções com parasitas intestinais, vírus e bactérias (Moschidou et al., 

2011). 

A doença pode ser hiperaguda, resultando na morte súbita por choque sético, sem 

qualquer tipo de sinais premonitórios, especialmente em gatos com menos de dois meses de 

idade. O quadro clínico da doença é caracterizado por ter um curso agudo progressivo, com 

vários dias de febres altas (40º- 41ºC), letargia, anorexia, vómito, diarreia e consequente 

desidratação severa. Nem todos estes sinais tem de estar, obrigatoriamente, presentes e, por 

norma, o vómito precede a diarreia. Contrariamente ao que se verifica na infeção por CPV 

nos cães, a diarreia hemorrágica é muito menos comum (Kruse et al., 2010; Litster & 

Benjanirut, 2014). A hipersalivação devido à náusea poderá estar presente. A palpação 

abdominal é dolorosa e pode revelar um engrossamento das ansas intestinais e/ou aumento 

dos gânglios mesentéricos. Na necrópsia, pode-se encontrar desde lesões mínimas a enterite 

segmental extensiva com dilatação, hiperémia, hemorragia e necrose. As lesões são mais 

severas no jejuno e no íleo. Engrossamento das paredes intestinais secundárias a edema 

também são comuns. Os gânglios mesentéricos encontram-se, na maioria dos casos, 
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aumentados, hemorrágicos e edematosos. Histologicamente, as criptas intestinais 

apresentam-se dilatadas e distendidas, com muco e material necrótico. As inclusões 

intranucleares podem estar presentes nos enterócitos das criptas (Barrs, 2019). Em casos 

crónicos, as inclusões são raras, o que explica um decréscimo na deteção de antigénios 

(Lamm & Rezabek, 2008). 

A nível hematológico, observa-se leucopenia severa (a contagem de leucócitos varia 

de 50-3000 células/µL em casos severos e 3000-7000 células/µL em casos menos graves). A 

leucopenia é diagnosticada em 65% a 75% dos casos. A trombocitopenia é diagnosticada em 

55% dos casos e resulta da destruição dos megacariócitos ou da CID. A anemia pode ocorrer 

em 50% dos casos e não é muito acentuada quando não há grandes perdas gastrointestinais 

de sangue. As alterações bioquímicas mais comuns são a hipoalbuminemia, hipocloremia, 

hiponatremia, hipoproteinemia. A nível hepático pode ocorrer elevação do aspartato 

aminotransferase e da concentração da bilirrubina (Kruse et al., 2010; Porporato et al., 

2018). 

Em gatos recém-nascidos, os sinais clínicos mais comuns são de natureza 

neurológica, com ataxia, hipermetria e cegueira. Em adição, podem estar presentes sinais de 

disfunção cerebelar, como a incoordenação ou tremores com estado mental normal. 

Convulsões, alterações comportamentais e marcha normal com défices de postura não são 

tão frequentes. A severidade dos sinais neurológicos é muito variável (Csiza et al., 1971; 

Barrs, 2019). FPV pode também provocar degeneração da retina com ou sem sinais clínicos 

(Percy et al., 1975; Stuetzer & Hartmann, 2014). 

3.7. Diagnóstico 

O diagnóstico da panleucopenia felina é, usualmente, feito através da associação da 

história clínica, sinais clínicos, observação de leucopenia no esfregaço sanguíneo ou no 

sangue total e, um teste fecal positivo de deteção de antigénios (Truyen et al., 2009). Uma 

deteção rápida é fundamental, para a identificação dos gatos infetados e prevenção da 

transmissão da infeção (Stuetzer & Hartmann, 2014). 

3.7.1. Diagnóstico Clínico 

Um diagnóstico presuntivo de panleucopenia felina sistémica é usualmente realizado 

com base nos sinais clínicos e na presença de leucopenia, caracterizada por neutropenia e 

linfopenia. A contagem de leucócitos durante o pico da infeção é na ordem dos 50 a 3000 

células/µL. Em animais menos afetados, esta contagem já é ligeiramente superior, rondando 

os 3000 a 7000 células/µL. Contudo, a leucopenia não é patognomónica da infeção por FPV 
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e pode não ocorrer em todos os casos. A trombocitopenia é uma característica variável e 

pode surgir com outras alterações de coagulação em gatos que desenvolvem CID. Devido ao 

tempo de semi-vida longo dos eritrócitos, a anemia não é tão comum a não ser que haja 

hemorragia gastrointestinal severa. As alterações bioquímicas mais características são a 

hipoproteinemia (hipoalbuminemia), hipocloremia, hiponatremia e elevação do aspartato 

aminotransferase (Kruse et al., 2010; Porporato et al., 2018). 

3.7.2. Diagnóstico Laboratorial 

Diferentes métodos de diagnóstico para deteção do FPV têm sido descritos, incluindo 

aglutinação “látex”, testes de imunocromatografia, isolamento do vírus, microscopia 

eletrónica, ELISA e PCR (Wang et al., 2019). 

 Testes Serológicos 

 A quantificação da concentração de anticorpos contra o FPV no sangue, não é útil 

para o diagnóstico porque muitos gatos apresentam anticorpos derivados da vacinação ou 

por infeção subclínica prévia. Animais que desenvolvem panleucopenia, muitas das vezes 

apresentam títulos baixos de anticorpos, ou até mesmo negativos, uma vez que, a imunidade 

humoral providencia uma boa proteção contra a infeção por FPV (Scott & Geissinger, 1999; 

Stuetzer & Hartmann, 2014). 

 Deteção fecal de antigénios virais 

Atualmente, estão disponíveis testes para a deteção fecal de antigénios de CPV-2a, 

derivados de CPV-2a e/ou FPV. Estes testes baseiam-se tanto na “Enzyme-Linked 

Immunosorbent Assay” (ELISA) como na tecnologia da imunocromatografia. A relação 

estrutural e antigénica entre o FPV e os CPV (Mochizuki & Akaboshi, 1988), permite usar o 

kit de teste canino para proceder ao diagnóstico de FPV em gatos (assim como para CPV-2a 

e derivados de CPV-2a). Contudo, estes kits de teste parvo-ELISA não fazem propriamente 

a distinção entre infeção por CPV-2 e FPV, pelo que a única forma de distinguir estes dois 

agentes é em laboratórios de referência que realizam testes de HI com anticorpos 

monoclonais específicos (Stuetzer & Hartmann, 2014). 

Um estudo comparou inúmeros kits testando 200 amostras fecais de gatos 

clinicamente saudáveis e de gatos que apresentavam diarreia, usando a microscopia 

eletrónica como método de referência. Todos os kits apresentaram uma sensibilidade e 

especificidade aceitáveis quando comparados com o método de referência. Os gatos podem 

acusar positividade para o teste, até 3 semanas após a vacinação com vírus vivo modificado. 

Contudo, estes kits não são por norma utilizados na deteção do antigénio vacinal (Neuerer et 
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al., 2008). 

Estes testes rápidos realizados em clínicas e hospitais veterinários, podem ser 

confirmados por PCR de amostras de fezes, sangue ou tecidos infetados (Schunck et al., 

1995). A testagem pelo sangue é recomendada em gatos que não apresentem diarreia ou 

quando as amostras fecais não estão disponíveis (Ryser-Degiorgis et al., 2005). Quando o 

resultado destes testes rápidos é positivo (e o gato não foi vacinado nas últimas três 

semanas), a infeção por parvovírus pode ser considerada confirmada. Se o teste dá negativo 

e o gato demonstra sinais clínicos típicos de panleucopenia, deve-se realizar uma PCR com 

amostras de sangue ou fezes. Nos cães, a sensibilidade dos testes de deteção fecal de 

antigénios é relativamente baixa quando comparada com a PCR fecal, já nos gatos não há 

estudos que relacionem a sensibilidade destes dois testes (Scott & Geissinger, 1999; Stuetzer 

& Hartmann, 2014). 

 Deteção molecular 

A deteção antigénio e anticorpo não demonstra uma sensibilidade e especificidade 

superiores quando comparadas à deteção molecular biológica e, por isso, de todos os 

métodos de deteção que têm sido produzidos comercialmente, a deteção de ácidos nucleicos 

em amostras, para confirmação do FPV, continua a ser o método de eleição (Wang et al., 

2019). 

Os métodos de deteção molecular são especialmente úteis quando as quantidades 

virais são baixas (Awad et al., 2018). 

Como já foi mencionado, na PCR em tempo real, a amplificação do ADN é 

monitorizada, enquanto está a ocorrer. Esta técnica amplifica uma sequência nucleotídica 

específica numa amostra e monitoriza o progresso dessa amplificação, utilizando técnicas de 

deteção de fluorescência (Khatri et al., 2017). Este método demonstrou ser altamente 

sensível, específico, reprodutível e mais rápido que a PCR convencional (Desario et al., 

2005) , mesmo com níveis de viremia muito baixos, poderá ser usada para deteção do FPV, 

contrariamente ao método de ELISA (Awad et al., 2018). Com a disseminação global das 

doenças infeciosas, houve um desenvolvimento considerável, em termos de instrumentos de 

diagnóstico. Apesar dos avanços tecnológicos da PCR terem simplificado este método 

significativamente, a preparação da amostra e a deteção da PCR, ainda requerem um 

ambiente de trabalho especializado e operadores qualificados. No sentido de minimizar estes 

obstáculos, novos métodos de diagnóstico por deteção de ácidos nucleicos têm sido 

refinados. Uma destas tecnologias é a prova de “Recombinase Polymerase Amplification” 
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(RPA). Esta técnica baseia-se na adaptação, sinteticamente projetada, de um processo 

celular natural, denominado de recombinação homóloga e, poderá gerar resultados em 20 

minutos ou menos. Como ferramenta de diagnóstico, a RPA pode vir a ser facilmente 

utilizada para uma rápida deteção, nos pontos de atendimento, mesmo na presença recursos 

limitados (Wang et al., 2019). 

Técnicas como a fragmentação do ADN, rácios de apoptose/necrose celular também 

poderão ser usadas como instrumentos de diagnóstico não específico de infeção viral por 

FPV (Awad et al., 2018). 

Apesar de alguns dos métodos tradicionais como, a sequenciação de ADN e as 

provas de inibição de hemaglutinação (HI) usando um painel de anticorpos monoclonais, 

fazerem a distinção destes dois agentes, são métodos dispendiosos, laboriosos e morosos. 

Por isso, torna-se importante o desenvolvimento de novos métodos de diagnóstico que 

permitam a deteção e diferenciação simultânea do CPV e FPV na mesma amostra. Neste 

sentido, a técnica de análise “High Resolution Melting” (HRM), tem-se tornado num novo 

método de examinação rápida, barata e eficiente, de amostras (Sun et al., 2019). 

Do ponto de vista clínico e à semelhança do que acontece nos cães com parvovirose, 

a caracterização do vírus não é essencial, dado que a abordagem clínica e farmacológica será 

semelhante. Contudo, torna-se importante do ponto de vista epidemiológico e do controlo da 

infeção, visto que separa os animais que estão na medicina interna dos que vão para 

isolamento. 

3.8. Tratamento 

Gatos diagnosticados com panleucopenia felina devem ser hospitalizados e mantidos 

em isolamento por duas semanas de forma a evitar a transmissão viral. Cuidados intensivos 

e higiene cuidada são essenciais para a prevenção de transmissão de fómites (Lamm & 

Rezabek, 2008).  

A terapia de suporte associada a cuidados de enfermagem pode diminuir 

significativamente a mortalidade em gatos com panleucopenia felina (Truyen et al., 2009). 

Dado a destruição massiva que se pode verificar na mucosa gastrointestinal, a microbiota 

bacteriana intestinal invade a corrente sanguínea e provoca bacteremia. Juntamente com 

neutropenia podem gerar choques sépticos em animais imunodeprimidos. Por isto, a 

antibioterapia torna-se uma componente essencial no tratamento destes animais. A 

associação de antibióticos com eficácia comprovada para as bactérias Gram-negativas e 

anaeróbios é altamente recomendada. A combinação de eleição nos gatos com 
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panleucopenia é Amoxicilina+Ácido Clavulânico juntamente com uma cefalosporina de 

terceira geração. Dada a nefrotoxicidade, a Gentamicina poderá ser uma alternativa 

unicamente em animais bem hidratados. Uma antibioterapia de amplo espetro também 

poderá ser providenciada pela junção de Amoxicilina+Ácido Clavulânico com 

fluorquinolonas. Contudo, estas últimas (excetuando a Pradofloxacina) têm vindo a ser 

associadas a toxicidade retinal, pelo que a sua administração deve ser evitada. Os 

antibióticos devem ser administrados por via parenteral, nomeadamente endovenosa 

(Stuetzer & Hartmann, 2014). O uso de anti-helmínticos é outra importante consideração a 

fazer, porque o parasitismo intestinal é uma comorbilidade comum. Como opção existe a 

Milbemicina Oxima, Fenbendazol, entre outros (Barrs, 2019).  

Os anti-eméticos podem ser necessários no controlo do vómito persistente. O Citrato 

de Maropitant tem eficácia comprovada nos gatos. No caso de este fármaco não ser 

suficiente e o vómito persistir, pode combinar outro antagonista dos recetores da serotonina, 

a Ondasetrona. Contudo, deve-se ter cuidado na associação destes dois fármacos, tendo em 

conta os possíveis efeitos adversos (Barrs, 2019). O uso de anticolinérgicos está 

contraindicado por incrementar o risco de invaginação intestinal (Stuetzer & Hartmann, 

2014). Em gatos com hematemese e vómito persistente, devem ser administrados protetores 

gastrointestinais, para evitar esofagite de refluxo e úlceras na mucosa gástrica. Fármacos 

inibidores da bomba de protões, como o Omeprazol ou Pantozeprol estão indicados. Outra 

alternativa são os antagonistas dos recetores de H2, Ranitidina e Famotidina (Barrs, 2019). 

Embora não tenha sido comprovada a segurança da Mirtazapina, este fármaco ansiolítico, 

tem sido administrado como estimulador de apetite em gatos (Quimby et al., 2011).  

A nutrição oral deve ser suspensa enquanto os gatos apresentem vómito intenso e 

deve ser recomeçada assim que possível, primeiramente com pequenas quantidades, várias 

vezes ao dia. Os benefícios da nutrição entérica em cachorros com infeção por CPV já foi 

descrita (Möhr, 2002). Uma dieta com alta digestibilidade é recomendada para estes casos, 

contudo, se o gato não aceitar, qualquer dieta é melhor do que nenhuma. Alimentação semi-

húmida, com baixo teor em fibra, poderá ajudar a aumentar a consistência das fezes, em 

gatos com diarreia (Stuetzer & Hartmann, 2014). 

Fluidoterapia é essencial no restabelecimento do equilíbrio hidroeletrolítico e ácido-

base. É preferencialmente administrada por via endovenosa, em infusão contínua. Vitamina 

do complexo B pode ser suplementada embora o défice por tiamina ocorra 

infrequentemente. A hipoproteinemia requer plasma ou mesmo transfusões de sangue total, 
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no sentido de restabelecer a pressão oncótica. Transfusões de plasma associado a heparina 

ajuda a controlar a CID, uma vez que fornecem anti-trombina III e outras proteínas 

importantes. Em gatos anoréticos, com vómito, diarreia e hipoproteinemia persistente, a 

nutrição parentérica é fulcral, preferencialmente por via venosa central através da colocação 

de um catéter na veia jugular (Stuetzer & Hartmann, 2014). 

Uma terapia antiviral com o interferão recombinante felino, tipo ómega, foi usada 

com sucesso em cães com infeção por CPV (Martin et al., 2002), contudo, a eficácia desta 

como tratamento em gatos com panleucopenia ainda não foi comprovada (Stuetzer & 

Hartmann, 2014). Em vários países europeus, um soro que contém anticorpos para o FPV, 

está comercialmente disponível e tem sido usado para tratar e prevenir a infeção em animais 

suscetíveis. Num estudo, cães naturalmente infetados por CPV foram tratados com IgG 

canina liofilizada. A recuperação nestes cães foi mais rápida. Os resultados deste estudo 

sugerem que os anticorpos poderão ter um efeito terapêutico na infeção por CPV em cães, 

mas nada se sabe relativamente ao seu efeito em gatos (Stuetzer & Hartmann, 2014). 

3.9.Prognóstico 

Atualmente, a panleucopenia felina ainda apresenta uma taxa de mortalidade 

considerável (Barrs, 2019). A severidade da infeção depende da intensidade dos sinais 

clínicos aquando a admissão do animal e no grau de alterações hematológicas 

(principalmente da leucopenia), podendo variar de infeção subclínica a hiperaguda e morte 

(Clegg et al., 2012). 

Em três estudos retrospetivos, a taxa de sobrevivência de gatos clinicamente doentes, 

aos quais se realizou o tratamento de suporte, foi 34%, 20% e 51%  (Kruse et al., 2011; 

Litster & Benjanirut, 2014; Porporato et al., 2018). Em outro estudo, verificou-se que gatos 

que apresentavam letargia, hipotermia (temperatura retal <37,9ºC) ou uma condição corporal 

baixa aquando do seu internamento, tinham um risco incrementado de morte. Também a 

leucopenia no terceiro dia de hospitalização ou após, está associada com um pior 

prognóstico. A gatos aos quais foram administrados Amoxicilina+Ácido Clavulânico, anti-

parasitários ou Citrato de Maropitant, verificou-se uma maior taxa de sobrevivência após 

alta. A administração de infusões de glucose, foi estatisticamente relacionada com morte e 

provavelmente reflete um mau prognóstico em gatos com estados de septicemia avançada 

(Porporato et al., 2018). 

Outros indicadores de mau prognóstico são a contagem de plaquetas, 

hipoalbuminemia (albumina <30 g/L) e/ou hipocalemia (<4mmol/L) aquando da admissão 
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do animal (Kruse et al., 2010). 
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4. Prevenção e Controlo  

O parvovírus é altamente contagioso e pode ser devastador em canis, gatis e abrigos. 

A libertação viral pode prolongar-se por duas semanas ou até mais. Posto isto, animais 

infetados ou suspeitos de infeção, devem ser imediatamente isolados, durante este período. 

Precauções devem ser tomadas, no sentido de impedir a transmissão de fómites entre áreas 

com animais infetados e não infetados. O parvovírus é extremamente resistente à 

inativação e pode persistir no meio ambiente por meses ou até mesmo anos. É fulcral que 

todo o material que entre em contacto com os animais infetados, seja cuidadosamente 

desinfetado (Lamm & Rezabek, 2008). 

Os desinfetantes efetivos contra estes dois agentes, CPV e FPV, incluem Hipoclorito 

de Sódio, Peróxido de Hidrogénio e Peroximonosulfato de Potássio. Os parvovírus são 

resistentes a Compostos de Amónio Quaternário (QAC). Dado que uma grande parte dos 

desinfetantes são inativados pela presença de matéria orgânica, a limpeza prévia com 

detergentes é essencial. A desinfeção de determinadas superfícies pode ser complicada pela 

natureza do material, pelo que por vezes, é provável que permaneça matéria orgânica 

residual, mesmo após a limpeza. Para além dos desinfetantes inumerados, é possível 

inativar o parvovírus com altas temperaturas (≥90ºC), por um período mínimo de 10 

minutos (Boschetti et al., 2003). Produtos à base de álcool, são inefetivos contra estes 

agentes. É necessário a lavagem das mãos com sabão líquido ou com espuma para 

eliminação mecânica para remover fómites. As indicações dos fabricantes quanto às 

diluições, semi-vida e tempo de contato dos desinfetantes, devem ser estritamente seguidas 

(Anderson, 2015). 

Áreas de isolamento e quarentena devem conter o seu próprio equipamento de 

limpeza e desinfeção, para prevenir a transmissão de fómites. Um fluxo de trabalho, 

baseado no risco de infeção, é crítico durante um surto (Barrs, 2019). Enfermeiros, 

médicos veterinários e auxiliares devem ser divididos e responsabilizados por áreas, de 

forma a restringir os movimentos entre a área de internamento comum e área de 

internamento de infeciosas e, assim, diminuir o risco de transmissão. Caso o número de 

pessoal seja limitado, o internamento dos animais infeciosos será o último a ser feito 

(Barrs, 2019). 

Dadas as dificuldades inerentes à inativação deste agente associadas ao enorme 

potencial biótico, as medidas preventivas, como, por exemplo, a vacinação, devem ser 

reforçadas (Prittie, 2004). 
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A maioria das vacinas usadas em cães e gatos contém vírus que são atenuados para 

reduzir a sua virulência (vírus vivo modificado ou vacinas atenuadas). Contudo, os 

organismos são viáveis e capazes de gerar imunidade causando um baixo nível de infeção, 

ao se replicar no organismo do animal, sem produzir sinais clínicos compatíveis com 

doença infeciosa (Day et al., 2016). 

As atuais vacinas para o parvovírus canino tipo 2 (CPV-2) contém o vírus vivo 

modificado (VVM) (Day et al., 2016). Com base em estudos de desafio serológico a 

duração da imunidade após a vacinação com este tipo de vacinas é de 9 anos ou mais. A 

vacina mais utilizada advém da estirpe original de CPV-2 e mostrou ser adequada para 

proteção dos animais, após 2 a 3 administrações. A vacinação com uma estirpe confere 

imunidade cruzada contra as outras e não afeta a duração de imunização (Schultz et al., 

2010). Esta imunidade cruzada comprovou-se em estudos de provocação que 

demonstraram que a vacinação de cães com vacinas contendo CPV-2 ou CPV-2b 

forneceram imunidade protetora contra todas as variantes, inclusive a CPV-2c (Spibey et 

al., 2008; Decaro & Buonavoglia, 2012; Wilson et al., 2013). Portanto, as mutações 

genotípicas ocorridas ao longo dos anos, no parvovírus, não tiveram como consequência, 

mudanças significativas nas propriedades antigénicas e, desta forma, as vacinas atuais 

conferem proteção contra as três variantes. Contudo, não há garantias que futuras mutações 

não possam provocar alterações antigénicas significativas (Larson & Schultz, 2008). 

A recomendação é para que a vacinação (com VVM) essencial inicial, seja entre as 

6-8 semanas de idade e então a cada 2-4 semanas até às 16 semanas ou mais. A 

revacinação faz-se meio ano ou após um ano. Devem ser efetuados reforços posteriores 

com intervalos não inferiores a três anos (Day et al., 2016). 

Atualmente, as vacinas inativadas (mortas) contra estes agentes já não se encontram 

tão disponíveis. Estudos antigos demonstram que eram menos eficazes e levavam muito 

mais tempo para induzir uma resposta imune quando comparadas com as vacinas contendo 

o VVM (Pollock & Carmichael, 1982). Estas vacinas podem ser úteis em determinados 

casos, como por exemplo, quando se pretende vacinar uma cadela gestante ou animais 

imunodeprimidos. No entanto, a segurança e eficácia nestas situações não foram testadas. 

A duração da imunidade após vacinação com vacinas inativadas é de 3 ou mais anos (Day 

et al., 2016). 

A vacinação nos gatos, à semelhança dos cães, também é feita com VVM. Esta 

vacina contém o parvovírus felino (vírus da panleucopenia felina) atenuado (avirulento) 
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em vários títulos, sem adjuvante. Tal como referido anteriormente, as vacinas contendo 

VVM são vantajosas pelo facto do seu início de ação ser mais rápido, pela maior eficácia 

em superar os anticorpos maternos e por ter maior probabilidade de conferir imunidade 

suficiente (Digangi et al., 2011). A duração da imunidade após a vacinação com estas 

vacinas é de 7 anos ou mais (Scott & Geissinger, 1999). 

Embora a maioria dos casos de panleucopenia felina sejam causados por infeção por 

FPV, sabe-se que as novas variantes do CPV-2 (CPV-2a, CPV-2b e CPV-2c) infetam os 

gatos e podem provocar a doença (Decaro & Buonavoglia, 2012). Por isso, certas vacinas 

atuais já conferem alguma proteção contra estas variantes do CPV (Day et al., 2016). 

Tal como nos cães, a recomendação é para que a vacinação (com VVM) essencial 

inicial, seja entre as 6-8 semanas de idade e então a cada 2-4 semanas até às 16 semanas ou 

mais. A revacinação faz-se meio ano ou após um ano. Devem ser efetuados reforços 

posteriores com intervalos não inferiores a três anos (Day et al., 2016). 

Existem vacinas para o FPV com adjuvante, inativadas. Uma única dose injetada de 

alguns produtos pode induzir uma boa resposta imune, em gatos nunca vacinados, dentro de 

um período de tempo relativamente curto. Todos os produtos de FPV inativado requerem 

duas doses com 2-4 semanas de intervalo. A imunidade só estará presente após a segunda 

dose. À semelhança dos cães, estas vacinas poderão, eventualmente, ser utilizadas em gatas 

gestantes ou animais imunodeprimidos (Day et al., 2016). 

Apesar do seu benefício, os protocolos de vacinação estão sujeitos a falhas. Estas 

resumem-se basicamente a três principais motivos. A vacina pode não ser imunogénica, por 

várias razões, como, falhas na produção industrial, falhas na certificação de temperaturas de 

armazenamento e/ou falhas na administração. Outra falha que se verifica, deve-se ao facto 

do título de anticorpos maternos presentes no animal aquando da vacinação, poder ser 

suficientemente alto para bloquear a ação da vacina. De modo a evitar esta situação, a última 

dose vacinal deve ser administrada às 16 semanas ou até mesmo depois, altura em que os 

anticorpos maternos já não estarão presentes em níveis capazes de inativar a vacina. O 

protocolo vacinal pode ainda falhar por o animal não produzir uma resposta imune ou então 

produzir uma resposta fraca, devido à falha do sistema imunitário no reconhecimento dos 

antigénios da vacina (Day et al., 2016). 

A vacinação, tal como todos os atos médicos, deve ser ponderada, uma vez que não é 

um procedimento inócuo. Posto isto, as necessidades específicas de cada paciente, devem 

ser sempre avaliadas. 
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5. Objetivos 

Este presente trabalho foi realizado no âmbito das Doenças Infeciosas. Na atualidade 

e apesar dos avanços tecnológicos, as doenças infeciosas, continuam a representar uma parte 

considerável na prática clínica em animais de companhia, tendo, por isso, ter sido 

selecionado como tema a abordar, no sentido de consolidar conhecimentos sobre o mesmo. 

Deste modo e, através da bibliografia disponível, foi feita uma pesquisa intensiva sobre a 

informação inerente a estas duas doenças. 

Durante um período de cinco meses de estágio curricular realizado no Hospital 

Veterinário do Baixo Vouga (HVBV), foi feito um acompanhamento de consultas, 

internamento dos animais e cirurgias, tendo dado especial atenção a casos que foram 

surgindo relacionados com as doenças infeciosas, nomeadamente, Parvovirose Canina e 

Panleucopenia Felina. 

Os objetivos propostos para a execução deste trabalho foram: 

 Proceder à descrição e análise dos casos clínicos relativos a estas duas 

doenças: Parvovirose Canina e Panleucopenia Felina; 

 Proceder à comparação e discussão das metodologias de diagnóstico 

utilizadas, tendo em conta as recomendações encontradas na bibliografia; 

 Proceder à comparação e discussão das opções de tratamento, controlo e 

prevenção destas duas doenças tendo em conta as recomendações encontradas 

na bibliografia; 

 Proceder à comparação e discussão dos resultados obtidos com os resultados 

publicados na bibliografia. 
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6. Materiais e Métodos 

6.1. População e Amostra 

6.1.1. Animais em Estudo 

Durante a elaboração deste trabalho foram contabilizadas as consultas de cães e gatos 

que foram assistidas durante o período de 1 de setembro de 2018 a 30 de janeiro de 2019. Os 

animais que se apresentavam com sinais clínicos compatíveis com Parvovirose Canina e 

Panleucopenia Felina, foram automaticamente alvo de registo de dados, independentemente 

da raça, género, peso ou idade. 

6.1.2. Recolha de Dados 

A recolha dos dados para a realização deste trabalho foi feita unicamente no Hospital 

Veterinário do Baixo Vouga (HVBV). À semelhança do que acontece na maior parte dos 

hospitais veterinários, o Hospital Veterinário do Baixo Vouga funciona com dois tipos de 

horários: normal e de urgência. Deste modo, os estagiários têm os seus horários organizados 

de forma rotativa, no sentido de terem a possibilidade de exercer funções em consulta, 

internamento e cirurgia, quer em serviço de funcionamento normal quer em serviço de 

urgência. 

Durante o período referido, assistimos a cerca de 1127 consultas e/ou cirurgias. A 

população total de animais foi de 641, dos quais 339 (52,9%) foram cães, 279 (43,5%) 

foram gatos e 23 (3,6%) corresponderam a animais como aves, leporídeos e répteis. 

De todas as consultas assistidas, apenas as que se relacionavam com doenças 

infeciosas foram alvo de um registo mais detalhado, tendo sido registado a espécie, sexo, 

raça, idade, peso e estado de fertilidade do animal. 

Os diagnósticos foram estabelecidos tendo em conta a história clínica, sinais clínicos 

e resultados de exames complementares realizados. 

Da população total de 641 animais, 53 (8,2%) foram diagnosticados com doença 

infeciosa, dos quais 37 (69,8%) foram cães e 16 (30,1%) foram gatos. Destes registos, 

apenas foram selecionados dois casos clínicos com maior interesse dentro de cada doença 

previamente abordada. 

Todos os casos clínicos abordados neste presente trabalho foram devidamente 

acompanhados no hospital, desde a entrada do animal em consulta até à instituição da alta 

hospitalar do animal. Para estes casos foram recolhidas informações correspondentes à 

história pregressa do animal, sinais clínicos, dados do exame físico, resultados dos exames 

complementares e tratamentos implementados. 
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6.2. Métodos 

6.2.1. Considerações Gerais 

Todos os animais que deram entrada no HVBV foram pesados na sala de espera 

previamente à consulta. Ainda aqui, era realizada uma breve anamnese pelo rececionista, 

onde o tutor referia o motivo de consulta, entre outros aspetos/alterações relevantes acerca 

do estado geral do animal. Deste modo, aquando da consulta, a anamnese realizada pelo 

médico veterinário já era mais direcionada e aprofundada tendo em conta a informação 

disponibilizada pelo tutor. 

6.2.2. Exames Complementares 

6.2.2.1. Hemograma e Leucograma 

Para a recolha de sangue para hemograma, realizou-se a tricotomia da zona 

corresponde ao vaso a puncionar, seguida de uma assepsia com álcool. A punção do vaso 

efetuou-se com uma agulha adequada ao mesmo e o sangue foi colhido para um tubo 

contendo EDTA, AQUISEL®. De seguida, o sangue colhido foi analisado através do 

aparelho BC-5000Vet Mindray®. Os valores de referência do aparelho referido, para cães e 

gatos, encontram-se explícitos na Tabela 1. 

Tabela 1-Parâmetros de hemograma e leucograma utilizados e respetivos valores de referência do cão e do gato. 

Parâmetro Valor de referência no cão Valor de referência no gato 

Leucócitos/µL 6-17x10³ 5.50-19,50x10³ 

Neutrófilos/µL e % 3.62-12.30x10³ e 52-81 3.12-12.58x10³ e 38-80 

Linfócitos/µL e % 0.83-4.91x10³ e 12-33 0.73-7.86x10³e 12-45 

Monócitos/µL e % 0.14-1.97x10³ e 2-13 0.07-1.36x10³ e 1-8 

Eosinófilos/µL e % 0.04-1.62x10³ e 0.5-10 0.06-1.93x10³ e 1-11 

Basófilos/µL e % 0-0.12x10³ e 0-1.3 0-12x10³ e 0-1.2 

Eritrócitos/µL 5.10-8.50x10⁶ 4.60-10.20x10⁶ 

Hemoglobina g/dL 11-19 8.6-15.3 

Hematócrito % 33-56 26-47 

Volume celular médio (VCM) 

fL 60-76 38-54 

Concentração média de 

hemoglobina (CMH) pg 20-27 11.8-18 

Concentração média de 

hemoglobina celular (CMHC) 

g/dL 30-38 29-36 

Red Cell Distribution Width 

(RDW) % 12.5-17.2 16-23 

Plaquetas/µL 117-490x10³ 100-518x10³ 

Valor plaquetário médio VPM 

fL 8-14.1 9.9-16.3 
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Figura 1-Aparelho de hemograma BC-5000 Vet, da Mindray® (Fonte:Mindray®). 

6.2.2.2. Bioquímica Sérica 

Para a realização deste exame complementar realizou-se o mesmo procedimento de 

tricotomia e assepsia descritos anteriormente. A punção do vaso foi efetuada com uma agulha 

adequada ao mesmo e o sangue foi recolhido para um tubo seco. Após a colheita do sangue, 

procede-se à centrifugação do mesmo, durante cinco minutos, a três mil rotações por minuto. 

Finalizada esta etapa, o sangue é colocado e analisado no aparelho DRI-CHEM 500i, da 

Fujifilm®. Os valores de referência do aparelho referido, para cães e para gatos, encontram-se 

explícito na Tabela 2. 

Tabela 2-Parâmetros de análises bioquímicas utilizadas e respetivos valores de referência do cão e do gato 

Parâmetro Valor de referência no cão Valor de referência no gato 

Ureia nitrogenada no sangue 

(BUN) mg/dL 

9,2-29,2 17,6-32,8 

Creatinina (CREA) mg/dL 0,4-1,4 0,8-1,8 

Gama-Glutamil Transferase 

(GGT) UI/L 

5-14 3-14 

Alanina Transaminase (GPT) 

UI/L 

17-78 18-77 

Fosfatase Alcalina <1 ano 

(ALP) UI/L 

69-333 77-358 

Fosfatase Alcalina >1 ano 

(ALP) UI/L 

13-83 9-53 

Glucose (GLU) mg/dL 75-128 71-148 

Proteínas Totais (TP) g/dL 5-7,2 5,7-7,8 

Lipase Pancreática Canina 

(LIP) UI/L 

10-160 - 

Sódio (Na) mEq/L 141-152 147-156 

Potássio (K) mEq/L 3,8-5 3,4-4,6 

Cloro (Cl) mEq/L 102-117 107-120 
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Figura 2-Aparelho para análises de bioquímica sérica DRI-CHEM 500i da Fujifilm® (Fonte: Fujifilm®)
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7. Casos Clínicos 

7.1.Parvovirose Canina  

7.1.1. Caso Clínico A 

No dia 11 de setembro, um cão sem raça definida (SRD), com cerca de oito meses de 

idade, ingressou ao HVBV, pelas vinte horas. Deu entrada nas instalações com história de 

prostração e anorexia, acompanhado com episódios de diarreia e vómito (Tabela 3). 

     Tabela 3-Informação referente ao caso clínico A. 

Espécie Cão 

Género Fêmea 

Raça Sem raça definida (SRD) 

Data de Nascimento 20/01/2018 

Pelagem Curta e lisa 

Coloração Preta 

Peso 26 Kg 

Estado de Fertilidade Inteira 

Durante a anamnese, o tutor referiu que está com o animal há aproximadamente seis 

meses, recolheu-o da rua, pertencente a uma ninhada de uma cadela vadia. O animal é 

mantido no exterior da casa, tem contacto com cães e gatos, nunca realizou nenhuma 

vacinação e procedeu duas vezes à desparasitação externa (o tutor não soube especificar quais 

os desparasitantes aplicados). A alimentação era feita à base de comida caseira (restos de 

refeições) e esporadicamente ração seca de marca branca. Durante estes meses, o animal 

manteve-se aparentemente saudável, sempre ativo e com apetite.  

Cerca de dois dias antes da visita ao hospital, o animal começou a ficar letárgico foi 

diminuindo de apetite gradualmente até deixar de comer. Começou por apresentar vómito e 

mais tarde episódios de diarreia hemorrágica. 

Ao exame físico o animal apresentou-se bastante prostrado, apresentava as mucosas 

pálidas e estava desidratado (estado de desidratação de 7%). Frequência cardíaca e 

respiratória dentro dos parâmetros normais para a espécie (140 bpm e 20 rpm 

respetivamente). Durante a medição da temperatura retal, que se apresentava nos 38,1ºC, 

denotou-se a presença de sangue vivo no termómetro. À palpação abdominal, o animal não 

demonstrou desconforto/dor. 

Após a conclusão da anamnese e do exame físico, procedeu-se ao internamento do 

animal no setor das infeciosas, onde se fez a colheita de sangue para realização do 

hemograma. Devido às exigências de contenção de custos, a análise de parâmetros de 

bioquímica sérica não foi realizada. Os resultados apresentam-se na seguinte tabela (Tabela 

4). 



Casos Clínicos – Parvovirose Canina 

 

48 

 

Tabela 4-Resultados obtidos no hemograma relativo ao caso clínico A, realizado no dia 5/9/2018. 

Parâmetro Valor Valor de referência no cão 

Leucócitos/µL 0,74x10³↓ 6-17x10³ 

Neutrófilos/µL e % 0,38x10³↓ e 51,3↓ 3,62-12,30x10³ e 52-81 

Linfócitos/µL e % 0,22x10³↓ e 28,7 0,83-4,91x10³ e 12-33 

Monócitos/µL e % 0,10x10³↓ e 14,1↑ 0,14-1,97x10³ e 2-13 

Eosinófilos/µL e % 0,01x10³↓ e 1,8 0,04-1,62x10³ e 0,5-10 

Basófilos/µL e % 0,03x10³ e 4,1↑ 0-0,12x10³ e 0-1,3 

Eritrócitos/µL 8,26x10⁶ 5,10-8,50x10⁶ 

Hemoglobina g/dL 21↑ 11-19 

Hematócrito % 60,1↑ 33-56 

VCM fL 72,8 60-76 

CMH pg 25,5 20-27 

CMHC g/dL 35,0 30-38 

RDW % 13,6 12,5-17,2 

Plaquetas/µL 209x10³ 117-490x10³ 

VPM fL 11,4 8-14,1 

Valor da glicose sanguínea-74 mg/dL. 

Associando a informação recolhida na anamnese, ao exame físico do animal e aos 

resultados obtidos no hemograma, presumiu-se que a sintomatologia fosse devido a uma 

gastroenterite infeciosa compatível com infeção por parvovírus. Posto isto, o cão foi 

imediatamente internado, com o objetivo de controlar a diarreia, vómitos e a desidratação 

inerente. 

Tendo em conta os episódios de vómitos, submeteu-se o animal a um período de jejum 

e, no sentido de evitar/controlar uma desidratação consequente e corrigir eventuais 

desequilíbrios hidroeletrolíticos devido às perdas a que estava sujeito, submeteu-se o animal a 

fluidoterapia com Lactato de Ringer (Lactato-RingerVet B. Braun®), com suplementação de 

Glucose a 2,5% e 20 mL de Cloreto de Potássio (KCl). De seguida o tratamento 

farmacológico foi iniciado com: 

 Antibiótico-Enrofloxacina (Enrocill HifarmaX®): 5mg/kg, SC, SID; 

 Antibiótico-Amoxicilina+Ácido Clavulânico (Noroclav MGV®): 20mg/kg, SC, 

SID; 

 Protetor gástrico-Ranitidina (Bloculcer Labesfal®): 2mg/kg, SC, BID; 

 Anti-emético-Metoclopromida (Metoclopramida Labesfal®): 0,5mg/kg, em infusão 

contínua; 

 Anti-emético-Citrato de Maropitant (Prevomax®): 1mg/kg, SC, SID; 

 Anti-parasitário- Doramectina (Dectomax Zoetis®, 0,06mL/kg, SC, toma única). 

Ao longo da noite a temperatura do animal foi diminuindo, tendo atingido os 37,1ºC. 

Manteve-se prostrado, com as frequências cardíaca e respiratória normais (oscilações entre 
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145-150 bpm e 20-24 rpm respetivamente). Teve um episódio de diarreia e não apresentou 

vómito. Urina em quantidade e com coloração normal. Teve-se especial atenção à avaliação 

do estado de hidratação do animal, no sentido de se ajustar a taxa de fluidoterapia. 

Na manhã do dia seguinte, o animal apresentou ligeiras melhorias. Encontrava-se mais 

ativo, a coloração das mucosas normalizou (rosadas), prega de pele inferior a dois segundos, 

não apresentou nem vómito nem diarreia e a temperatura retal aumentou novamente, 38,6ºC. 

Com isto, cessou-se o período de jejum e como o animal ainda não demonstrava grande 

apetite, optou-se por se iniciar uma alimentação forçada de ração húmida Gastrointestinal 

Low Fat da Royal Canin® misturada com água, sempre em pequenas quantidades e várias 

vezes ao dia. Ao longo do período da manhã e da tarde e até ao final do dia, o animal não 

demonstrou alterações dignas de registo. 

No dia 13 de setembro, o animal esteve menos ativo, sem grande reação a estímulos 

externos. As mucosas continuavam rosadas. Apresentou apenas um episódio de diarreia 

hemorrágica e demonstrou sinais de dor/desconforto abdominal. De manhã a temperatura retal 

rondou os 40,7ºC. Posto isto, optou-se por fazer uma administração de Metamisol Sódico 

Monohidratado, comercialmente conhecido por Dipirona (Vetalgin MSD®, 20mg/kg, IM), 

dado as suas propriedades analgésicas e anti-piréticas. As frequências cardíaca e respiratória 

mantiveram-se em valores fisiológicos, sofrendo pequenas oscilações (136-140 bpm, 28-32 

rpm, respetivamente). Ao longo do dia a temperatura retal foi diminuindo até aos 39,1ºC. O 

animal continuou sem demonstrar apetite e, por isso, manteve-se a alimentação forçada. Fez-

se troca do cateter. Durante os dias de internamento, a fluidoterapia do animal foi mantida 

tendo apenas sofrido diminuições/aumentos da taxa, consoante as perdas do mesmo (vómito e 

diarreia). 

No dia 14 de manhã, a temperatura retal aumentou novamente para os 40,1ºC, pelo 

que se repetiu a administração do Vetalgin®. Apesar da hipertermia, o animal encontrava-se 

mais ativo e com apetite. As frequências cardíaca e respiratória mantiveram-se normais e não 

apresentou nem vómito nem diarreia. Tentou-se obter autorização para a colheita de sangue 

para a realização de um hemograma de controlo, mas devido às exigências de contenção de 

custos, os tutores não permitiram. 

Ainda neste dia, os tutores dirigiram-se às instalações e foram informados acerca do 

estado do animal e foi aconselhado que este permanecesse internado. Contudo, devido à 

condição financeira dos tutores o animal teve alta hospitalar. Redigiu-se uma receita médica 
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para que os tutores pudessem obter os fármacos numa farmácia de humana. A medicação 

prescrita para casa foi: 

 Metronidazol (Flagyl®) 250 mg, 2cp, PO, BID; 

 Protetor gástrico-Famotidina (Lasa®10mg): 0.5mg/kg, PO, BID. 

Quanto à alimentação, os tutores levaram para casa o resto da ração húmida 

Gastrointestinal Low Fat da Royal Canin® e foram aconselhados a fazer durante uns dias 

alimentação caseira à base de frango cozido com arroz, sem qualquer tipo de condimento. 

Ficou marcada consulta de controlo para uma semana depois, para perfazer sete dias de 

tratamento com o Flagyl® (Metronidazol). Dia 20 de setembro, o animal compareceu à 

consulta. Foi pesado na balança da receção antes da consulta, estando nesse momento com 

27,255 kg (engordou 1,255 g durante a semana). Os tutores afirmaram que durante a semana o 

animal esteve sempre ativo, com apetite. Não apresentou mais vómito ou diarreia e a 

consistência das fezes tinham vindo a aumentar gradualmente. Deste modo suspendeu-se o 

tratamento e, apesar de não se ter realizado um novo hemograma de controlo, foi então 

iniciado o protocolo vacinal. 

7.1.2. Caso Clínico B 

No dia 5 de outubro de 2018, uma cadela de raça Setter Inglês, de dois meses e meio 

de idade, deu entrada no HVBV, por volta das treze horas. Ingressou no hospital já em 

choque, com história de diarreia hemorrágica e prostração (Tabela 5). 

Tabela 5-Informação referente ao caso clínico B. 

Espécie Cão 

Género Fêmea 

Raça Setter Inglês 

Data de Nascimento 15/07/2018 

Pelagem Comprida e ondulada 

Coloração Branca e Dourada 

Peso 3,800 Kg 

Estado de fertilidade Inteira 

Durante a anamnese o tutor referiu que estava com o animal apenas há duas semanas e 

que o tinha ido buscar ao criador, onde este o informou que o cachorro ainda não tinha 

realizado vacinação ou qualquer tipo de desparasitação interna e/ou externa. Previamente às 

alterações mencionadas, o animal demonstrou sempre muito apetite. Desde que está com o 

tutor a alimentação foi feita à base de mistura de comida caseira com ração seca (não soube 

determinar a marca). Quanto às fezes, anteriormente aos episódios de diarreia, mantiveram-se 

sempre com consistência pastosa e de cor amarelada e aparentemente sem presença de 
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parasitas. Em casa, o animal tinha acesso não controlado ao exterior e convivia com cães de 

caça, não vacinados e sem desparasitação interna e/ou externa. 

Aproximadamente três dias antes da visita ao hospital, o animal tinha se apresentado 

menos reativo a estímulos esternos, sem interesse pela comida e com episódios de diarreia, 

inicialmente sem sangue, tendo começado com episódios de diarreia hemorrágica no dia 

anterior. O tutor não conseguia afirmar com certeza a presença/ausência de vómito. 

Como já foi mencionado, o animal ingressou ao hospital em choque. Ao exame físico 

apresentava mucosas pálidas, tempo de repleção capilar (TRC) superior a dois segundos e um 

grau de desidratação de 7%. Apresentava frequência respiratória dentro da normalidade, 25 

rpm, taquicardia, com valores de 210 bpm e pulso fraco. Temperatura retal de 35,3ºC. 

Após a uma realização rápida do exame físico, procedeu-se à colheita de sangue para 

hemograma e bioquímica sérica, cujos resultados se apresentam nas seguintes tabelas 

(Tabelas 6 e 7). 

Tabela 6-Resultados obtidos no hemograma relativo ao caso clínico B, realizado no dia 5/10/2018. 

Parâmetro Valor Valor de referência no cão 

Leucócitos/µL 0,54x10³↓ 6-17x10³ 

Neutrófilos/µL e % 0,19x10³↓ e 34,2↓ 3,62-12,30x10³ e 52-81 

Linfócitos/µL e % 0,27x10³↓ e 49,9↑ 0,83-4,91x10³ e 12-33 

Monócitos/µL e % 0,07x10³↓ e 12,1 0,14-1,97x10³ e 2-13 

Eosinófilos/µL e % 0↓ e 1,5 0,04-1,62x10³ e 0,5-10 

Basófilos/µL e % 0,01x10³ e 2,3↑ 0-0,12x10³ e 0-1,3 

Eritrócitos/µL 7,09x10⁶ 5,10-8,50x10⁶ 

Hemoglobina g/dL 15,9 11-19 

Hematócrito % 46,6 33-56 

VCM fL 65,8 60-76 

CMH pg 22,4 20-27 

CMHC g/dL 34,1 30-38 

RDW % 16,4 12,5-17,2 

Plaquetas/µL 116x10³↓ 117-490x10³ 

VPM fL 10,9 8-14,1 

Valor da glicose sanguínea- 46mg/dL 

Tabela 7-Resultados obtidos na análise da bioquímica sérica relativa ao caso clínico B, realizado no dia 

5/10/2018. 

Parâmetro Valor Valor de referência 

ALP <1 ano UI/L 520↑ 69-333 

GPT/ALT UI/L 80↑ 17-78 

ALB g/dL 2,3↓ 2,6-4,0 

BUN mg/dL 86,8↑ 9,2-29,2 

CREA mg/dL 2,6↑ 0,4-1,4 

Perante a história clínica do animal associada aos resultados obtidos nos exames 

complementares, presumiu-se que a sintomatologia fosse devido a uma gastroenterite 
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hemorrágica infeciosa compatível com infeção por parvovírus. Posto isto, o cachorro foi 

imediatamente internado, com o objetivo de controlar a diarreia e a desidratação inerente. 

Ficou em jejum e submeteu-se o animal a fluidoterapia com Lactato de Ringer 

(Lactato-RingerVet B. Braun®), com suplementação de Glucose a 2,5% e iniciou-se de 

seguida o tratamento farmacológico com: 

 Antibiótico-Enrofloxacina (Enrocill HifarmaX®): 5mg/kg, SC, SID; 

 Antibiótico-Ampicilina (Hiperbiótico Atral®): 20mg/kg, IV, TID; 

 Antibiótico-Metronidazol (Metronidazol IV Braun®): 15mg/kg, IV, BID; 

 Anti-ácido-Ranitidina (Bloculcer Labesfal®): 2mg/kg, SC, BID; 

 Anti-emético-Metoclopromida (Metoclopramida Labesfal®): 0,5mg/kg, em 

infusão contínua; 

 Analgésico-Buprenorfina (Bupac®): 0,02mg/kg, SC, TID; 

Ao longo da tarde, o estado do animal não sofreu grandes variações, apresentou 

diarreia com sangue e a temperatura retal acabou subir para os 38,9ºC ao início da noite. A 

hidratação do animal foi cuidadosamente monitorizada, no sentido de ir ajustando a taxa de 

fluidoterapia. 

Na manhã do dia seguinte, o animal apresentou ligeiras variações, continuando com a 

temperatura retal dentro dos valores aceitáveis e tendo normalizado a frequência cardíaca. A 

urina apresentava características, em termos de quantidade e coloração, normais. Continuou a 

apresentar episódios de diarreia hemorrágica (Figura 3) e não mostrou apetite. Posto isto, 

optou por se iniciar a administração de um rehidratante oral (Oralade Plurivet®), 4mL a cada 

seis horas e deu-se início a transfusão de plasma (30 mL, IV, BID). Por vezes, o estado geral 

dos animais afetados por infeções virais deteriora-se de tal modo, que se torna necessário a 

realização de transfusões de hemocomponentes. Estas transfusões são muitas vezes, 

fundamentais para que o animal se mantenha vivo e capaz de responder de modo eficaz contra 

a agressão viral. No HVBV, todos os hemocomponentes são adquiridos através do Banco de 

Sangue Animal (BSA) (Figura 4). Este, tem disponíveis vários hemocomponentes, de entre os 

quais: plasma, concentrado de plaquetas, sangue inteiro, concentrado de eritrócitos, 

crioprecipitado e criossobrenadante. 

Ao longo do dia o animal foi demonstrando sinais de desconforto abdominal, pelo que 

se adicionou ao plano farmacológico Dipirona, que exibe, entre outras, propriedades analgesia 

(Vetalgin MSD®, 20mg/kg, IM, BID). Uma vez que, o proprietário não soube informar, com 

certeza, acerca da presença/ausência de parasitas nas fezes e o animal nunca tinha sido 
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desparasitado, administrou-se um anti-parasitário, Doramectina (Dectomax Zoetis®, 

0,06mL/kg, SC, toma única). 

O peso do animal foi diariamente monitorizado e no final do dia 6 de outubro o peso 

apresentado pelo mesmo era de 3,880kg. 

 

Figura 3 - Diarreia hemorrágica exibida pelo animal correspondente ao caso clínico B. 

 

Figura 4 - Exemplos de hemocomponentes disponibilizados pelo BSA (Fonte: Banco de Sangue Animal). 

No dia 7 de outubro, o animal continuava bastante prostrado, sem apetite e 

demonstrou episódios de vómito de consistência espumosa e diarreia hemorrágica. Com isto, 

ao plano farmacológico adicionou-se um anti-emético de ação central, Citrato de Maropitant 

(Prevomax® 1mg/kg, SC, SID) e substitui-se a administração IM do Vetalgin MSD® para IV. 

Ao nível da fluidoterapia, suplementou-se o Lactato de Ringer + Glucose a 2,5%, com 

Cloreto de Potássio. Cessou-se a administração do rehidratante oral, que foi retomada apenas 

ao final do dia. Fez-se nova transfusão de plasma. O animal foi pesado novamente, tendo 

perdido 80 gramas. 

 No dia 8 de outubro de manhã realizou-se nova colheita de sangue para hemograma de 

controlo. Idealmente, deveria também ter sido realizado análise dos parâmetros de bioquímica 

sérica, contudo, devido a contenção de custos, optou-se por se fazer apenas o hemograma. Os 

resultados obtidos encontram-se na tabela seguinte (Tabela 8). 
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Tabela 8-Resultados obtidos no hemograma relativo ao caso clínico B, no dia 8/10/2018. 

Parâmetro Valor Valor de referência no cão 

Leucócitos/µL 0,31x10³↓ 6-17x10³ 

Neutrófilos/µL e % 0,10x10³↓ e 29,5↓ 3,62-12,30x10³ e 52-81 

Linfócitos/µL e % 0,13x10³↓ e 39,2↑ 0,83-4,91x10³ e 12-33 

Monócitos/µL e % 0,04x10³↓ e 14,1↑ 0,14-1,97x10³ e 2-13 

Eosinófilos/µL e % 0,01↓ e 6,0 0,04-1,62x10³ e 0,5-10 

Basófilos/µL e % 0,03x10³ e 11,2↑ 0-0,12x10³ e 0-1,3 

Eritrócitos/µL 4,49x10⁶↓ 5,10-8,50x10⁶ 

Hemoglobina g/dL 10↓ 11-19 

Hematócrito % 30,0↓ 33-56 

VCM fL 66,8 60-76 

CMH pg 22,2 20-27 

CMHC g/dL 33,3 30-38 

RDW % 15,2 12,5-17,2 

Plaquetas/µL 36x10³↓ 117-490x10³ 

VPM fL 5,3↓ 8-14,1 

Como podemos verificar através da tabela anterior, os valores dos parâmetros, na sua 

maioria, sofreram variações. Houve uma intensificação da linfopenia e da neutropenia 

juntamente com uma trombocitopenia considerável. Estas alterações acompanharam a 

deterioração do estado geral do animal, com complicações do quadro clínico que acabaram 

por levar à morte do mesmo. 
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7.2. Panleucopenia Felina  

7.2.1. Caso Clínico C1 

No dia 13 de outubro, por volta das 21h, ingressou ao HVBV um caso de suspeita de 

panleucopenia felina, reencaminhado da Policlínica de Aveiro. A informação transmitida foi 

que o animal deu entrada nesta última já com história de anorexia, vómito, diarreia e 

desidratação. O gato, de dois anos de idade, pertencia a um tutor que detinha vários animais 

da espécie, que coexistiam numa espécie de gatil, partilhando alimento, água e liteiras. Parte 

dos gatos foram recolhidos da rua e os restantes acabaram por nascer lá. A vacinação não foi 

praticada em nenhum dos animais. Até à data, este gato de dois anos de idade era o único que 

teria demonstrado alteração do estado geral com os sinais clínicos referidos (Tabela 9). 

     Tabela 9-Informação referente ao caso clínico C1. 

Espécie Gato 

Género Macho 

Raça Europeu Comum 

Data de Nascimento 13/10/2016 

Pelagem Curta e lisa 

Coloração Tigrado 

Peso 3,260 Kg 

Estado de fertilidade Inteiro 

 Ainda na Policlínica de Aveiro, foi colhido sangue para avaliação de alguns 

parâmetros de hemograma, sendo que no HVBV apenas se colheu sangue para bioquímica 

sérica e aproveitou-se também para fazer um teste rápido de tipificação sanguínea (Figuras 5 e 

6). Os resultados apresentam-se nas seguintes tabelas (Tabelas 10 e 11). 

Tabela 10-Resultados obtidos no hemograma relativos ao caso clínico C1, realizado no dia 13/10/2018. 

Parâmetro Valor  Valor de referência no gato 

Leucócitos/µL 2,01x10³↓ 5,50-19,50x10³ 

Neutrófilos/µL e % - 3,12-12,58x10³ e 38-80 

Linfócitos/µL e % - 0,73-7,86x10³e 12-45 

Monócitos/µL e % - 0,07-1,36x10³ e 1-8 

Eosinófilos/µL e % - 0,06-1,93x10³ e 1-11 

Basófilos/µL e % - 0-12x10³ e 0-1,2 

Eritrócitos/µL - 4,60-10,20x10⁶ 

Hemoglobina g/dL - 8,6-15,3 

Hematócrito % - 26-47 

VCM fL 46,8 38-54 

CMH pg 16 11,8-18 

CMHC g/dL 34,3 29-36 

RDW % 16,3 16-23 

Plaquetas/µL 59x10³↓ 100-518x10³ 

VPM fL 12,7 9,9-16,3 
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Tabela 11-Resultados obtidos na análise da bioquímica sérica relativa ao caso clínico C1, realizado no dia 

13/10/2018. 

Parâmetro Valor  Valor de referência no gato 

BUN mg/dL 33,4↑ 17,6-32,8 

CREA mg/dL 1,4 0,8-1,8 

GGT UI/L 10 3-14 

ALP >1 ano UI/L 19 9-53 

GLU mg/dL 148 71-148 

ALB g/dL 3,5 2,3-3,5 

 Após a centrifugação do sangue recolhido para a análise da bioquímica sérica, o soro 

estava ictérico. 

 

Figura 5-Soro ictérico após centrifugação do sangue colhido do animal correspondente ao caso clínico C1, no 

dia 13/9/2018. 

  

 

Figura 6-Teste Rápido de Tipificação Sanguínea para cães e para gatos. 

 Os Testes Rápidos de Tipificação Sanguínea para cães e para gatos foram adquiridos 

no Banco de Sangue Animal. 

Com os resultados dos exames complementares e, uma vez que, o animal se 

encontrava bastante prostrado, o exame físico completo não foi realizado e o animal foi 

imediatamente submetido a fluidoterapia com Lactato de Ringer+Glucose a 2,5% 

suplementado com Cloreto de Potássio (Lactato-RingerVet B. Braun®) e foi instituído o 

tratamento farmacológico com: 

 Antibiótico-Enrofloxacina (Enrocill HifarmaX®): 5mg/kg, IV, SID; 



Casos Clínicos – Panleucopenia Felina 

 

57 
 

 Antibiótico-Ampicilina (Hiperbiótico Atral®): 10mg/kg, IV, TID; 

 Antibiótico-Metronidazol (Metronidazol IV Braun®): 8mg/kg, IV, BID; 

 Antibiótico-Amoxicilina+Ácido Clavulânico (Noroclav NorBrook®): 15 

mg/Kg, SC, BID); 

 Protetor Gástrico/Anti-secretor-Ranitidina (Bloculcer Labesfal®): 2mg/kg, SC, 

BID; 

 Anti-emético-Metoclopromida (Metoclopramida Labesfal®): 0,5mg/kg, SC, 

BID. 

Devido ao estado do animal, umas horas após a administração do tratamento 

farmacológico, foi iniciada uma transfusão sanguínea de plasma fresco congelado (Figura 7). 

 

Figura 7-Plasma Fresco Congelado utilizado na transfusão remetente ao animal correspondente ao caso clínico 

C1, realizada no dia 13/10/2018. 

 No dia seguinte, o estado do animal não sofreu grandes alterações. Continuava 

prostrado e não mostrou apetite pelo alimento. Ao exame físico as mucosas apresentavam-se 

pálidas com TRC inferior a dois segundos. As frequências cardíaca e respiratórias foram 

oscilando ao longo do dia mas sempre dentro do intervalo de valores fisiológicos da espécie 

(148-152 bpm e 28-32 rpm, respetivamente). A temperatura retal rondou os 38,5ºC e este não 

apresentou vómito ou diarreia. O tratamento farmacológico manteve-se. 

 No dia 15, encontrava-se extremamente prostrado. A temperatura retal aumentou, 

atingindo os 39,6ºC, as mucosas continuavam pálidas e a prega de pele era superior a dois 

segundos. Demonstrou dor/desconforto à palpação abdominal e teve episódios de diarreia, 

primeiramente sem sangue e depois com sangue e cheiro fétido. Com isto, adicionou-se ao 

plano farmacológico um analgésico visceral, Buprenorfina (Bupac® 0,02mg/kg, SC, TID). 

Ao longo do dia teve-se especial atenção à avaliação do estado de hidratação do animal, no 
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sentido de se proceder a um ajustamento da taxa de fluidoterapia. Iniciou-se alimentação 

forçada, várias vezes ao dia, 2 mL de cada vez (Gourmet Gold Mousse da Purina®). No final 

do dia fez-se nova colheita de sangue para realização de hemograma de controlo. Os 

resultados encontram-se explícitos na tabela seguinte (Tabela 12). 

Tabela 12-Resultados obtidos no hemograma relativo ao caso clínico C1, realizado no dia 15/10/2018. 

Parâmetro Valor  Valor de referência no gato 

Leucócitos/µL 0,11x10³↓ 5,50-19,50x10³ 

Neutrófilos/µL e % 0,02x10³↓ e 20,5↓ 3,12-12,58x10³ e 38-80 

Linfócitos/µL e % 0,05x10³↓ e 42,8 0,73-7,86x10³e 12-45 

Monócitos/µL e % 0,03x10³↓ e 25,7↑ 0,07-1,36x10³ e 1-8 

Eosinófilos/µL e % 0,01x10³↓e 10,2 0,06-1,93x10³ e 1-11 

Basófilos/µL e % 0 e 0 0-12x10³ e 0-1,2 

Eritrócitos/µL 7,46x10⁶ 4,60-10,20x10⁶ 

Hemoglobina g/dL 10,7 8,6-15,3 

Hematócrito % 31,8 26-47 

VCM fL 42,6 38-54 

CMH pg 14,3 11,8-18 

CMHC g/dL 33,5 29-36 

RDW % 19,5 16-23 

Plaquetas/µL 73x10³↓ 100-518 x10³ 

VPM fL 12,1 9,9-16,3 

Como podemos observar na tabela anterior, o animal apresenta uma leucopenia muito 

severa, marcada por neutropenia e linfopenia. 

No dia seguinte, o estado do animal deteriorou-se, acabando por morrer. 

7.2.2. Caso Clínico C2 

No dia 14 de outubro, às 20h ingressou ao HVBV, um outro animal com suspeita de 

panleucopenia felina (Tabela 13). Este pertencia ao tutor do gato correspondente ao caso 

clínico anterior (C1). Como já foi mencionado, este detinha de uma espécie de gatil, onde os 

animais partilhavam alimento, água e liteiras. O tutor dirigiu-se ao hospital novamente, com 

um outro animal, macho com três anos de idade, que começou a demonstrar os mesmos sinais 

clínicos (anorexia, vómito e diarreia). 

     Tabela 13-Informação referente ao caso clínico C2. 

Espécie Gato 

Género Macho 

Raça Europeu Comum 

Data de Nascimento 13/10/2015 

Pelagem Curta e lisa 

Coloração Acinzentado 

Peso 3,900 Kg 

Estado de fertilidade Inteiro 



Casos Clínicos – Panleucopenia Felina 

 

59 
 

Depois de toda a informação recolhida durante a anamnese, procedeu-se rapidamente 

ao exame físico. O animal estava prostrado e com uma temperatura retal de 40,6ºC, 

frequência cardíaca de 148 bpm e frequência respiratória de 32 rpm, as mucosas já estavam 

com uma coloração pálida, TRC aumentado e prega de pele superior a dois segundos. 

Palpação abdominal dolorosa. 

 Após a conclusão do exame físico, encaminhou-se o animal para a área de infeciosas, 

onde ficou internado e fez-se colheita de sangue para realização de um hemograma, cujos 

resultados se encontram explícitos na tabela seguinte (Tabela 14). Aproveitou-se ainda para se 

medir a glicose sanguínea e fazer um teste rápido de tipificação sanguínea. 

Tabela 14-Resultado obtidos no hemograma relativo ao caso clínico C2, realizado no dia 14/10/2018. 

Parâmetro Valor  Valor de referência no gato 

Leucócitos/µL 2,72x10³↓ 5,50-19,50x10³ 

Neutrófilos/µL e % 0,05x10³↓ e 1,9↓ 3,12-12,58x10³ e 38-80 

Linfócitos/µL e % 2,45x10³ e 90,1↑ 0,73-7,86x10³e 12-45 

Monócitos/µL e % 0,14x10³ e 5 0,07-1,36x10³ e 1-8 

Eosinófilos/µL e % 0,07x10³ e 2,5 0,06-1,93x10³ e 1-11 

Basófilos/µL e % 0,01x10³ e 0,5 0-12x10³ e 0-1,2 

Eritrócitos/µL 8,13x10⁶ 4,60-10,20x10⁶ 

Hemoglobina g/dL 11,1 8,6-15,3 

Hematócrito % 32,0 26-47 

VCM fL 39,4 38-54 

CMH pg 13,6 11,8-18 

CMHC g/dL 34,5 29-36 

RDW % 19,4 16-23 

Plaquetas/µL 140x10³ 100-518x10³ 

VPM fL 11,9 9,9-16,3 

 Valor da glicose sanguínea-162 mg/dL. 

Associando os sinais clínicos ao resultado dos exames complementares e, tendo em 

conta que é o segundo animal pertencente ao mesmo proprietário a ingressar ao hospital, 

podemos presumir que possa tratar de uma gastroenterite de origem infeciosa compatível com 

panleucopenia felina. 

Antes demais, realizou-se primeiramente uma transfusão de plasma fresco congelado 

(30 mL) e, posteriormente, o animal foi submetido a fluidoterapia com Lactato de 

Ringer+Glucose a 2,5% (Lactato-RingerVet B. Braun®) suplementado com cloreto de 

potássio (KCL) e iniciou o tratamento farmacológico, por volta da uma hora da manhã com: 

 Antibiótico-Enrofloxacina (Enrocill HifarmaX®): 5mg/kg, IV, SID; 

 Antibiótico-Ampicilina (Hiperbiótico Atral®): 10mg/kg, IV, TID; 

 Antibiótico-Metronidazol (Metronidazol IV Braun®): 8mg/kg, IV, BID; 



Casos Clínicos – Panleucopenia Felina 

 

60 
 

 Protetor Gástrico/Anti-secretor-Ranitidina (Bloculcer Labesfal®): 2mg/kg, SC, 

BID; 

 Anti-emético-Citrato de Maropitant (Cerenia®): 1mg/kg, SC, BID; 

 Analgésico-Buprenorfina (Bupac®): 0,02mg/kg, SC TID. 

Uma hora após a realização da primeira abordagem farmacológica, o animal 

apresentou um episódio de diarreia com sangue e cheiro fétido. 

No dia seguinte de manhã, o estado mental do animal melhorou, estando mais reativo 

a estímulos externos. A temperatura retal diminui para 37,1ºC, as mucosas estavam mais 

rosadas, prega de pele inferior a dois segundos, pelo que a taxa de fluidoterapia foi reajustada, 

frequências cardíaca e respiratória normais (152 bpm e 28 rpm, respetivamente). Como ainda 

não tinha comido, optou por se forçar 2 mL de alimento (Recovery da Royal Canin®) e por 

volta das 13h o animal comeu sozinho. Ao longo do dia o animal manteve sem grandes 

alterações, não apresentou vómito ou diarreia e não urinou e, por isso, optou por se suspender 

a admnistração do anti-emético (Cerenia®) e ver como animal reagia. O restante tratamento 

farmacológico foi mantido. 

No dia 16, o animal continuou ativo, com apetite. A temperatura retal oscilou entre 38 

e 39,2ºC, frequências cardíaca e respiratória dentro dos valores fisiológicos da espécie, 

mucosas rosadas. Não apresentou vómito, mas teve mais um episódio de diarreia com sangue 

ao início da tarde. Ao final do dia, ao mudar a liteira denotou-se a presença de sangue na 

urina, hematúria (Figura 8). Com isto, foi adicionado ao plano farmacológico um anti-

inflamatório não esteroide, AINE (Romefen 1% CEVA®, 5mg/kg, SC, BID). Trocou-se o 

cateter. 



Casos Clínicos – Panleucopenia Felina 

 

61 
 

 

Figura 8-Hematúria apresentada pelo o animal correspondente ao caso clínico C2, dia 16/10/2018. 

No dia seguinte, o animal apresentou pela primeira vez fezes pastosas, sem sangue. 

Contudo, voltou a ter hematúria, pelo que se realizou uma radiografia sob suspeita de cálculos 

urinários (Figura 9). 

 

Figura 9-Radiografia abdominal relativa ao caso clínico C2, projeção lateral esquerda, realizada no dia 

17/10/2018. 

Na visualização da radiografia, denotou-se a existência de três urólitos e, por isso, 

iniciou-se uma alimentação com ração seca URINARY S/O da Royal Canin®, para potenciar 

a dissolução dos mesmos. O animal foi ainda pesado, estando agora com 4,125kg e fez-se 

também a colheita de sangue para realização de hemograma de controlo. Os resultados 

encontram-se na tabela seguinte (Tabela 15). 
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Tabela 15-Resultados obtidos no hemograma relativo ao caso clínico C2, realizado no dia 17/10/2018. 

Parâmetro Valor  Valor de referência no gato 

Leucócitos/µL 5,53x10³ 5,50-19,50x10³ 

Neutrófilos/µL e % 3,81x10³ e 68,8 3,12-12,58x10³ e 38-80 

Linfócitos/µL e % 2,57x10³ e 28,4 0,73-7,86x10³e 12-45 

Monócitos/µL e % 0,15x10³ e 2,7 0,07-1,36x10³ e 1-8 

Eosinófilos/µL e % 0,00x10³↓ e 0,1↓ 0,06-1,93x10³ e 1-11 

Basófilos/µL e % 0 e 0 0-12x10³ e 0-1,2 

Eritrócitos/µL 9,07x10⁶ 4,60-10,20x10⁶ 

Hemoglobina g/dL 12,1 8,6-15,3 

Hematócrito % 33,8 26-47 

VCM fL 39,4 38-54 

CMH pg 13,9 11,8-18 

CMHC g/dL 36,5 29-36 

RDW % 19,7 16-23 

Plaquetas/µL 179x10³ 100-518x10³ 

VPM fL 11,9 9,9-16,3 

 Como podemos observar, os parâmetros que estavam alterados (leucócitos totais e 

neutrófilos) sofreram um aumento, estando agora normalizados. O animal já não apresentava 

dor/desconforto à palpação abdominal e, por isso, ponderou-se a administração do analgésico 

(Bupac®) que acabou por ser continuada, uma vez, que o animal poderia ter alguma 

dor/desconforto ao urinar, devido à presença dos urólitos. A fluidoterapia foi mantida com 

uma taxa de manutenção. 

 No dia seguinte, o animal permaneceu estável, sem grandes alterações 

comparativamente ao dia anterior. Ao exame físico, a temperatura retal oscilou entre os 38,2-

38,5ºC, a frequências cardíaca variou entre 152-156 bpm e a respiratória entre 24-28 rpm. 

Continua com apetite, mesmo depois da alteração da dieta e apresentou fezes formadas com 

coloração normal e sem sangue. Ainda apresentava uma ligeira hematúria e, por isso, o 

tratamento permaneceu inalterado. 

No dia 19, como o animal já comia e bebia normalmente, sem apresentar episódios de 

vómito e, as fezes continuavam formadas, cessou-se a fluidoterapia e foram feitas algumas 

alterações a nível do tratamento farmacológico. A nível de antibioterapia, manteve-se apenas 

a enrofloxacina (Enrocill HifarmaX®, 5mg/kg, SC, SID) e ampicilina (Hiperbiótico Atral® 

10mg/kg, SC, TID). Manteve-se o protetor gástrico/anti-ácido (Bloculcer Labesfal®, 2mg/kg, 

SC, BID) e o AINE (Romefen 1% CEVA®, 5mg/kg, SC, BID). A meio do dia, ao proceder à 

higienização da liteira, verificou-se que a urina já não continha vestígios de sangue. Parou-se 

a administração do analgésico (Bupac®). 

Por uma questão de logística e conveniência para o tutor, o animal foi reencaminhado 

para a Policlínica de Aveiro onde se manteve o tratamento até perfazer sete dias de 
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antibioterapia e cinco dias de anti-inflamatório, sempre associado com o protetor 

gástrico/anti-ácido. A dieta com a ração seca URINARY S/O da Royal Canin® foi concluída 

quando acabou a embalagem. Foi recomendado a iniciação do protocolo vacinal. 
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8. Discussão 

8.1. Parvovirose Canina  

A parvovirose, que cursa em termos clínicos com gastroenterite aguda é a 

manifestação mais comum da doença e, surge frequentemente em cachorros não vacinados, 

entre as 6 semanas e os 6 meses de idade. Contudo, a doença pode ocorrer em animais de 

qualquer idade, com maior ou menor intensidade dos sinais clínicos (Maclachlan et al., 2011; 

Folitse et al., 2017). O animal correspondente ao primeiro caso clínico (A), apresenta uma 

idade superior àquela que é considerada a idade de maior risco, contudo, tal como referido na 

bibliografia, a doença pode ocorrer em animais de qualquer idade. Já o segundo caso clínico 

(B), reúne os dois fatores de risco enumerados, idade compreendida entre as 6 semanas e os 6 

meses e a ausência de vacinação. 

O tropismo do vírus para as células epiteliais da base das vilosidades impede que os 

alimentos, sejam devidamente digeridos e absorvidos. Por outro lado, as lesões causadas pela 

destruição massiva dessas células, impedem a reconstituição da barreira epitelial, tendo como 

consequência, a exposição das camadas epiteliais inferiores, incluindo, vasos sanguíneos. Isto 

leva ao aparecimento dos sinais clínicos mais comummente observados na infeção por 

parvovírus: diarreia hemorrágica e síndrome da má absorção (Decaro & Buonavoglia 2012; 

Khatri et al., 2017). Para além destes, podemos observar o surgimento brusco de prostração e 

anorexia acompanhados de vómitos incoersivos, sialorreia e picos de hipertermia. Por norma, 

a diarreia surge 24 a 48 horas após o início dos sinais clínicos e, pode variar entre mucóide a 

hemorrágica (Prittie, 2004; Lamm & Rezabek, 2008). Desidratação e choque hipovolémico 

poderão desenvolver-se rapidamente como consequência de uma perda massiva de fluidos e 

proteínas através do trato gastroinstestinal (Prittie, 2004; Folitse et al., 2017; Khatri et al., 

2017). Ao exame físico o animal pode ainda apresentar, dor abdominal (Goddard & 

Leisewitz, 2010).  

 Em ambos os casos se verificou prostração, anorexia e vómitos. Tal como descrito na 

bibliografia, no caso clínico A, a diarreia efetivamente surgiu 24 horas após os sinais clínicos. 

Este animal teve oscilações consideráveis de temperatura no decorrer do internamento, 

demonstrando os tais picos de hipertermia referidos. O animal correspondente ao caso clínico 

B, quando deu entrada estava em choque e, como tal, em hipotermia e ao longo do 

internamento foi mantendo uma temperatura mais ou menos constante, pelo que não exibiu 

picos de hipertermia. Contrariamente ao descrito na bibliografia, nenhum dos animais 

sialorreia. Os dois animais ingressaram ao HVBV já com uma desidratação inerente e ambos 
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apresentaram dor/desconforto abdominal ao exame físico em algum momento durante o 

período de internamento. 

Embora a leucopenia seja considerada uma alteração característica da doença, a 

verdade é que está presente em menos de metade dos animais infetados, na altura da sua 

admissão hospitalar (Prittie, 2004). Contudo, na grande maioria dos casos, ao longo do curso 

da doença, é possível detetar uma diminuição progressiva na contagem total de leucócitos, 

entre o 3º e 5 dia PI, podendo baixar até valores da ordem dos 500 a 2000/µL, ou ainda 

menores (Lamm & Rezabek, 2008). Em casos mais graves, pode ainda ocorrer uma 

pancitopenia. A anemia secundária à perda gastrointestinal deve-se a diarreia hemorrágica 

grave (Schoeman et al., 2013). No momento de admissão hospitalar, ambos os animais 

revelaram leucopenia severa, o que não é surpreendente tendo em conta que estes ingressaram 

ao HVBV com um quadro clínico avançado, o que nos leva a querer que poderá ter havido 

uma diminuição progressiva na contagem de leucócitos, que deverá ter coincidido com o 

intervalo referido na bibliografia (3º e 5º dia PI). Como caso grave que foi, o animal 

correspondente ao caso clínico B, exibiu pancitopenia, anemia e trombocitopenia, indo de 

encontro ao que foi afirmado por Schoeman e colaboradores (2013). No caso A, apenas foi 

realizado um hemograma no momento de admissão, por isto, não sabemos ao certo se estas 

alterações terão ocorrido ou não, no decorrer da doença. 

A perda de proteínas plasmáticas leva a uma hipoproteinemia, nomeadamente, 

hipoalbuminemia. A nível renal, elevação dos valores de ureia, creatinina e fosfato inorgânico 

por azotemia pré-renal, podem ocorrer. Elevação das enzimas hepáticas poderão surgir como 

consequência da hipoxia hepática secundária à hipovolemia ou devido à absorção de toxinas 

pela perda da barreira intestinal (Schoeman et al., 2013). Hipocalemia, hiponatremia e 

hipocloremia secundárias às perdas gastrointestinais e à ingestão inadequada de alimento 

(Nappert et al., 2002). Já a hipoglicemia, tão comummente presente, está obviamente 

associada à desnutrição grave e/ou a infeções bacterianas subjacentes (Kalli et al., 2010). 

Devido à exigência de contenção de custos, no caso clínico A não foi possível realizar 

análises de bioquímica sérica e no caso clínico B, apenas foram avaliados alguns parâmetros 

(ALP<1 ano, GPT/ALT, albumina, ureia e creatinina). Alterações como, elevação das 

enzimas hepáticas, aumento dos valores de ureia e creatina e, hipoalbuminemia mencionadas 

na bibliografia foram de facto observadas bioquímica sérica deste animal. Já a hipoglicemia 

verificou-se apenas no caso B. 
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Dado que não existe nenhum tratamento específico para o agente causador da enterite 

por CPV, o maneio desta condição baseia-se em cuidados de suporte (Goddard & Leisewitz, 

2010). Numa primeira abordagem da fluidoterapia, devemos optar por uma solução 

eletrolítica equilibrada com uma concentração de eletrólitos semelhante ao do sangue (p.e 

Lactato de Ringer ou solução salina, NaCl 0,9%). Os cachorros estão suscetíveis de 

desenvolverem hipoglicemia e hipocalemia, pelo que as soluções anteriores deverão ser 

suplementadas com dextrose a uma concentração final de 2,5% a 5% e com cloreto de 

potássio de acordo com as necessidades do animal (Prittie, 2004). Ambos os animais deram 

entrada com desidratação e hipoglicemia, pelo que foram logo submetidos a fluidoterapia com 

Lactato de Ringer e glucose a 2,5%. No caso clínico A, em adição, a fluidoterapia foi 

suplementada com cloreto de potássio tendo em conta os vómitos exibidos. Relativamente ao 

B, o tutor não soube aferir com certeza a presença/ausência de vómito pelo que numa 

abordagem inicial não se fez suplementação com KCL. Contudo, esta suplementação foi feita 

quando o animal apresentou vómito, durante o internamento. 

As transfusões de plasma fresco estão recomendadas com o intuito de fornecer 

componentes oncóticos (albumina), imunoglobulinas, inibidores de proteases, que ajudam a 

neutralizar o vírus em circulação e a controlar a resposta inflamatória (Caddy & Bexfield, 

2010). No segundo caso, tendo em conta que se tratava de um animal muito jovem e que 

ingressou a HVBV já em choque, foi iniciada a transfusão de 30 mL de plasma fresco 

congelado. 

Caddy e Bexfield (2010) sugerem o uso de anti-eméticos para cessação de vómitos, 

como a Metoclopramida e o Citrato de Maropitant. Neste cenário, é comum o surgimento de 

úlceras gástricas, pelo que deverá ser feita uma terapia neste sentido, com o intuito de 

prevenir ou mesmo tratar as úlceras. Fármacos protetores da mucosa, como o Sucralfato e 

inibidores de ácido gástrico como a Ranitidina, devem ser utilizados. Nos dois casos clínicos 

foi aplicada esta terapia sugerida na bibliografia. 

Para a prevenção de infeções secundárias devem ser administrados antibióticos de 

largo espetro. Frequentemente, utilizam-se associações de antibióticos, nomeadamente 

aminoglicosídeos, como a Gentamicina, β-lactâmicos, como a Ampicilina (Khatri et al., 

2017). Na sua maioria, os animais com infeção por parvovírus, encontram-se desidratados e, 

por isso, tendo em conta a nefrotoxicidade dos aminoglicosídeos, utiliza-se como alternativa a 

Enrofloxacina. O Metronidazol é também uma boa opção para cobrir os agentes anaeróbios. 

Na prática clínica é também comummente utilizada a Amoxicilina+Ácido Clavulânico. No 
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caso clínico A, a antibioterapia aplicada durante o internamento foi a combinação de 

Enrofloxacina com Amoxicilina+Ácido Clavulânico. De acordo com a bibliografia, também 

se poderia ter adicionado o Metronidazol, aquando o internamento do animal. Este cão pesava 

26 kg, pelo que era necessário um grande volume de fármaco, o que tornaria o tratamento 

muito mais dispendioso. Por isso, devido à exigência de contenção de custos, o Metronidazol 

não foi administrado enquanto o animal se encontrou internado. Para compensar, após a alta 

hospitalar, na medicação para efetuar em casa, foi prescrito Flagyl®. No caso B, a 

antibioterapia aplicada foi a combinação de Enrofloxacina, com Ampicilina e Metronidazol. 

Terapia que vai de encontro com o que é mencionado na bibliografia.  

Este quadro gastroentérico provocado, com elevada probabilidade por parvovírus, está, 

na sua maioria, associado a dor abdominal. Os fármacos mais utilizados são os opióides, dos 

quais é exemplo a Buprenorfina (Caddy & Bexfield, 2010). 

Outro parâmetro fundamental da abordagem à parvovirose canina é o suporte 

nutricional. As lesões provocadas pelo vírus na barreira intestinal têm de ser reparadas, de 

moda a possibilitar a recuperação do animal. A integridade da mucosa intestinal é suportada 

pela presença de nutrientes no lúmen intestinal. Ensaios clínicos demonstraram que o 

fornecimento precoce de alimentação entérica está associado a um melhor prognóstico e a 

uma recuperação mais rápida em comparação com animais aos quais é feito um período de 

jejum de 12 horas, após cessar o vómito (Mohr, 2002). Caso o animal recuse o alimento, 

deverá forçar-se a alimentação através de seringas ou então ponderar a colocação de sondas 

nasofágicas, nasogástricas, entre outras. A dieta apropriada a estes distúrbios 

gastroinstestinais, deverá ter um reduzido teor em gordura, composta por níveis adequadas de 

hidratos de carbono altamente digeríveis (Caddy & Bexfield, 2010). 

Nos dois casos clínicos (A e B), denotou-se dor/desconforto abdominal ao exame 

físico. Neste sentido foi aplicada uma terapia de analgesia. No caso clínico A, foi feito um 

maneio de analgesia não opióide, com a Dipirona. Este fármaco foi selecionado devido não só 

à sua propriedade analgésica, mas também devida à sua ação anti-pirética. No segundo caso 

(caso clínico B), fez-se associação de Buprenorfina (fármaco sugerido pela bibliografia) com 

o a Dipirona. Ambos os animais foram submetidos a um período de jejum. Posteriormente, no 

caso A foi iniciada uma alimentação de elevada digestibilidade e com reduzido teor de 

gordura (ração húmida Gastrointestinal Low Fat da Royal Canin®). No segundo caso, como 

se tratava de um animal muito jovem e tendo em conta o seu estado de prostração e 

desidratação, optou-se por se administrar um rehidratante oral (Oralade Plurivet®). No 
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entanto, quando o animal começou a vomitar, cessou-se esta mesma administração. Neste 

último caso, o ideal seria a colocação de uma sonda de alimentação, tal como é sugerido na 

bibliografia, mas mais uma vez a contenção de custos impõe-se. 

Caddy e Bexfield (2010) sugerem que deve ser feita uma desparasitação, dado que, 

perante um caso de endoparasitismo, poderão surgir complicações do quadro clínico. Uma 

vez mais, o tratamento esteve de acordo com a bibliografia, uma vez que foi administrada 

Doramectina (Dectomax Zoetis®) aos dois animais. 

Estes dois casos foram clinicamente abordados com base num diagnóstico presuntivo. 

Tendo em conta a informação reunida na anamnese, sinais clínicos e resultados obtidos nos 

exames complementares, presumiu-se que se tratasse de uma gastroenterite infeciosa 

compatível com infeção por parvovírus. Poderia ter sido realizado um teste rápido de 

diagnóstico de parvovirose. Contudo, nestes dois casos em concreto, em que havia exigência 

de contenção de custos, não fazia sentido gastar recursos de tratamento, para a obtenção de 

um diagnóstico definitivo que em nada mudaria a abordagem clínica. 

A primovacinação dos cachorros deve iniciar-se às 6 semanas de idade, com repetição 

às 8, 12 e 16 semanas (Schultz et al., 2010; Day et al., 2016). Apesar da idade dos animais A 

e B, nenhum deles tinha iniciado o protocolo vacinal, pelo que estavam mais sensíveis à 

infeção por este agente. 

Os animais que tenham sido infetados por parvovírus apresentam imunidade 

duradoura para a vida (Schultz et al., 2010). Apesar disto, o animal A iniciou o protocolo 

vacinal.
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8.2. Panleucopenia Felina  

A Panleucopenia Felina ocorre mais comumente em gatos não vacinados ou 

parcialmente vacinados (Barrs, 2019) e a doença clínica, é diagnosticada com maior 

frequência, em gatos com idades compreendidas entre 2 e os 5 meses. Nos animais mais 

velhos predomina a forma subclínica da doença, com quadros clínicos moderados (Miranda et 

al., 2014). Os casos apresentados (C1 e C2) são alusivos a dois animais adultos. O C1 

desenvolveu um quadro clínico severo, o que não é tão comum. O C2 apresentou um quadro 

mais moderado. Ambos não estavam vacinados, tendo por isso uma maior probabilidade de 

desenvolver a doença. 

O quadro clínico da doença é caracterizado por um curso agudo progressivo, com 

vários dias de febres altas, letargia, anorexia, vómito, diarreia e consequentemente 

desidratação severa. Nem todos os sinais têm de estar presentes e, contrariamente ao que 

acontece nos cães, a diarreia hemorrágica é muito menos comum (Kruse et al., 2010; Litster 

& Benjanirut, 2014). A palpação abdominal é dolorosa (Barrs, 2019). A nível hematológico 

presenciamos leucopenias severas (a contagem de leucócitos varia de 50-3000 células/µL em 

casos severos e 3000-7000 células/µL em casos menos graves). A trombocitopenia é 

diagnosticada em 55% dos casos (Kruse et al., 2010; Porporato et al., 2018). Os dois animais 

ingressaram ao HVBV já com história de anorexia, vómito, diarreia e desidratação inerente e 

revelaram dor à palpação abdominal. Ambos apresentaram uma leucopenia severa, com uma 

contagem inferior às 3000 células/µL e trombocitopenia. Tendo em conta a bibliografia, 

apesar de não ser comum, os dois animais apresentaram episódios de diarreia hemorrágica, 

em algum momento durante o internamento. 

Segundo Porporato e colaboradores (2018), as alterações bioquímicas mais comuns 

são hipoproteínemia, nomeadamente hipoalbuminemia, hipocloremia, hiponatremia. A nível 

hepático pode ocorrer elevação do aspartato aminotransferase e da concentração da 

bilirrubina. A colheita de sangue para realização da bioquímica sérica apenas foi realizada no 

primeiro caso (C1). Após a centrifugação do sangue, verificou-se a presença de soro ictérico e 

a bioquímica sérica apenas acusou um aumento da ureia. Portanto, não foram contempladas as 

alterações mais comuns previstas pela bibliografia. 

A terapia de suporte associada a cuidados de enfermagem pode diminuir 

significativamente a mortalidade em gatos com panleucopenia felina (Truyen et al., 2009). A 

fluidoterapia é essencial no restabelecimento do equilíbrio hidroeletrolítico e ácido-base. A 

transfusão de plasma fresco está recomendado com o intuito de fornecer componentes 
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oncóticos (albumina), imunoglobulinas, inibidores de proteases, que ajudam a neutralizar o 

vírus em circulação e a controlar a resposta inflamatória (Caddy & Bexfield, 2010). Tendo em 

conta a história de vómito, diarreia e desidratação, ambos os animais foram submetidos a 

fluidoterapia com Lactato de Ringer+Glucose a 2,5%, suplementado com KCl. A transfusão 

de plasma também foi igualmente feita nos dois animais. 

Dado a destruição massiva que se pode verificar na muscosa gastroinstestinal, a 

microbiota bacteriana intestinal invade a corrente sanguínea e provoca bacteriemia. Isto 

juntamente com a neutropenia podem gerar choques sépticos em animais imunodeprimidos. 

Por isso, a antibioterapia torna-se uma componente essencial no tratamento destes animais. A 

associação de antibióticos com eficácia comprovada para as bactérias Gram-negativas e 

anaeróbios é altamente recomendada. O uso de anti-helmínticos é outra importante 

consideração a fazer (Barrs, 2019). Como podemos verificar, a antibioterapia administrada em 

C1 e C2, foi bem aplicada segundo a bibliografia. Em nenhum dos casos foi administrado 

algum tipo de anti-parasitário, pelo que consideramos que foi uma falha dado que o 

parasitismo intestinal é uma comorbilidade comum. 

Os anti-eméticos podem ser necessários no controlo do vómito persistente. O Citrato 

de Maropitant tem eficácia comprovada nos gatos. Em gatos com hematemese e vómito 

persistente, devem ser administrados protetores gastrointestinais, para evitar esofagite de 

refluxo e úlceras na mucosa gástrica. Fármacos inibidores da bomba de protões, como 

Omeprazol ou Pantozeprol estão indicados. Outra alternativa são os antagonistas dos recetores 

H2, Ranitidina e Famotidina (Barrs, 2019). Pelo que podemos observar, tanto em C1 como C2 

foi feita uma abordagem correta, tanto no maneio do vómito como na prevenção de 

complicações como a esofagite de refluxo e úlceras na mucosa gástrica. 

Os benefícios da nutrição enteral em cachorros com infeção por CPV já foi descrita 

por Mohr (2002), mas em gatos nada se sabe a esse respeito. Como tal, está recomendado que 

a nutrição oral seja suspensa enquanto os gatos apresentem vómito persistente e deve ser 

recomeçada assim que possível, primeira em pequenas quantidades, várias vezes ao dia. Uma 

dieta de elevada digestibilidade é recomendada nestes casos, contudo, se o gato não aceitar, 

qualquer dieta é melhor do que nenhuma. Alimentação semi-húmida com baixo teor em fibra, 

poderá incrementar a consistência das fezes, em gatos com diarreia (Stuetzer & Hartmann, 

2014). No caso clínico C1, como foi apresentando vómito, a alimentação só foi iniciada 

quando deixou de vomitar com uma ração húmida (Gourmet Gold Mousse da Purina®). Não 

foi a dieta mais adequada, mas o animal oferecia resistência, pelo que se optou por se fornecer 
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uma ração húmida altamente palatável. No caso C2, apenas se forçou o alimento uma vez, 

com ração húmida Recovery da Royal Canin®. Neste caso, a dieta foi mais adequada 

(elevada digestibilidade e altamente calórica), porque o animal não ofereceu tanta resistência 

e não estava tão prostrado. 

Tal como nos cães, a recomendação é para que a vacinação essencial inicial, seja entre 

as 6-8 semanas de idade e então a cada 2-4 semanas até às 16 semanas ou mais. A revacinação 

faz-se meio ano ou um ano após (Day et al., 2016). Apesar da idade dos animais C1 e C2, 

nenhum deles tinha sido vacinado, pelo que estariam mais sensíveis à infeção por este agente.  

Os animais que tenham sido infetados por parvovírus apresentam imunidade 

duradoura para a vida (Schultz et al., 2010). Ainda assim, foi recomendado que o animal C2 

iniciasse o protocolo vacinal. 
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9. Conclusão e Considerações Finais 

Os quatro casos clínicos apresentados nesta dissertação, foram abordados do ponto de 

vista clínico pelos médicos e enfermeiros veterinários, na sua maioria, em consonância com o 

descrito na bibliografia. Durante a realização do estágio curricular no HVBV e como 

podemos contemplar na análise dos casos clínicos descritos, ficou percetível que as 

contingências sócio-económicas foram um fator crítico, visto que limitaram o diagnóstico 

laboratorial e exames complementares, bem como a duração ou mesmo o tipo de tratamento 

clínico, nomeadamente, na escolha de fármacos. Devido a estas mesmas contingências, na 

maioria dos casos, os animais ingressaram às instalações com uma situação clínica avançada, 

em que a doença viral já se encontrava perfeitamente estabelecida, tendo complicado ou 

mesmo impedido, a sua reversão clínica. Posto isto, a anamnese, o exame físico e avaliação 

do quadro clínico e lesional, associado à análise epidemiológica torna-se, muitas vezes, no 

único suporte para o médico veterinário, o que pode conduzir a um subdiagnóstico ou a um 

diagnóstico erróneo. Ainda como consequência das contingências sócio-económicas dos 

tutores, no HVBV não está disponível o teste rápido para diagnóstico de parvovirose porque, 

a realização deste, para obtenção de um diagnóstico definitivo, implicaria uma limitação de 

custos ainda maior no que toca ao tratamento. Apesar de não haver impacto na abordagem 

clínica, uma vez que nestas situações o maneio baseia-se em cuidados de suporte, seria 

importante obter um diagnóstico definitivo do ponto de vista epidemiológico.  

Outro aspeto preocupante, é a quantidade de antibióticos aplicados nestas situações, 

dado o risco de septicémia que os animais apresentam. Será importante desenvolver terapias 

alternativas que sejam económicas, no sentido de diminuir o recurso aos antibióticos, para 

minimizar a probabilidade de criar resistências a estes. Parte do meu estágio curricular foi 

feita no Brasil, na UNESP-Campus de Botucatu, em reabilitação. Apesar de não ter tido 

contato direto com a área de infeciosas, tive conhecimento da aplicação de ozonoterapia, em 

animais com gastroenterites hemorrágicas de origem infeciosa. O ozono, dependendo das 

concentrações em que é aplicado, tem propriedades analgésicas, anti-oxidantes, anti-

inflamatórias, imunomoduladores e antimicrobianas. Neste sentido, o ozono tem sido 

aplicado, através de administrações intra-retais, em animais com este quadro clínico, com o 

intuito de diminuir a carga bacteriana a nível do trato intestinal. Contudo, esta terapia aplicada 

a gastroenterites hemorrágicas de origem infeciosa, ainda está a ser avaliada. No referido 

hospital brasileiro também procediam à aplicação de enemas de carvão ativado para diminuir 
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a quantidade de toxinas bacterianas absorvidas ao nível do trato intestinal, devido às lesões 

massivas da mucosa. 

A imunidade conferida pelas vacinas é traduzida pela existência de anticorpos 

circulantes e células de memória. A duração desta, resulta da interação entre três fatores: 

resposta imunitária do hospedeiro, tipo de vacina utilizada e ato de imunização. 

A prática de revacinação anual foi implementada tendo como base, informação escassa 

e limitada pelo que, atualmente, os protocolos vacinais estipulados a nível mundial propõem 

reforços trianuais de algumas vacinas (Day et al., 2016).  

Os animais que tenham sido infetados por parvovírus apresentam imunidade 

duradoura para a vida (Schultz et al., 2010). Ainda assim, em todos os animais admitidos no 

HVBV com suspeita de infeção por parvovírus, é feita a recomendação do protocolo vacinal. 

O tema abordado nesta dissertação não apresenta potencial perigo para a saúde 

pública, uma vez que não é um agente zoonótico. Contudo, dado o seu carácter infecioso, é 

crucial a implementação de medidas de controlo de infeção na abordagem clínica, mesmo 

pela probabilidade de ocorrência de infeções nosocomiais, tão pouco documentadas em 

Portugal. Penso que seria interessante todos as instalações de cuidados médico-veterinários 

deterem um espaço destinado apenas a animais que ingressassem com suspeita de doença 

infeciosa, no sentido de minimizar o risco de contaminação. É essencial que as áreas de 

isolamento e quarentena contenham o seu próprio equipamento de limpeza e desinfeção, para 

prevenir a transmissão de fómites. Seria também importante que a equipa veterinária fosse 

dividida e responsabilizada por áreas, de forma a restringir os movimentos entre a área de 

internamento comum e área de isolamento. No entanto, esta última medida poderá ser difícil 

de aplicar, dado o número de médicos, enfermeiros e auxiliares que exige. Como alternativa, 

deve-se optar por um fluxo de trabalho baseado no risco de infeção, ou seja, realizar 

primeiramente o internamento comum e deixar para último os animais que se encontram no 

isolamento. 

Por norma, os tutores deslocam-se a instalações de cuidados médico-veterinários quando 

os animais se encontram doentes. Para muitas doenças o tratamento poderá ser simples e a 

doença não ser grave. Noutros casos, a doença é grave ou o tratamento é difícil, caro ou com 

risco de vida. Além disso, é possível que a doença seja contagiosa pondo em risco outros 

animais e, perante determinados agentes infeciosos, pondo também em risco as pessoas que 

convivem com eles. Posto isto e em jeito de conclusão, por todas as razões enumeradas, a 
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medicina preventiva é um pilar chave para manter a saúde dos animais e das pessoas que 

convivem com eles.  
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