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RESUMO 

 

A esgana canina é uma doença infeciosa e multissistémica de ocorrência mundial com 

alta morbilidade e mortalidade, causada por um vírus da família Paramixoviridae e do género 

Morbillivirus. Quando há envolvimento do sistema nervoso os animais apresentam sinais 

clínicos severos que posteriormente se tornam sequelas decorrentes de um processo de 

apoptose e desmielinização, considerados irreversíveis. 

A inexistência de um tratamento antiviral específico e a alta taxa de mortalidade dos 

animais acometidos com este vírus, estimularam a procura de novos tratamentos para os 

animais que desenvolvem encefalomielite, tendo-se a terapia celular revelado uma alternativa 

promissora no tratamento desta condição.  

Nesse sentido, o presente estudo teve como objetivo avaliar o potencial terapêutico 

das células tronco alogénicas derivadas do tecido adiposo no tratamento de sequelas 

neurológicas da esgana, com vista ao incremento da qualidade de vida dos doentes, evitando 

assim a sua eutanásia.  

Trata-se de um estudo retrospetivo, realizado entre julho de 2018 e julho de 2019 na 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia - UNESP, Botucatu (São Paulo), onde foram 

incluídos seis animais com características heterogéneas e com evolução diferenciada das 

suas sequelas neurológicas. Todos foram submetidos a exame neurológico antes de cada 

aplicação de células tronco e foi proposto aos tutores que respondessem a um questionário 

em cada sessão. A terapia celular consistiu na administração das células tronco a cada trinta 

dias durante quatro meses, por via epidural (5/6) e endovenosa (1/6), perfazendo um total de 

quatro aplicações de células tronco, com um número de células a variar entre os 6x106 e os 

10x106 de células por mililitro aplicado.  

Avaliou-se o resultado da terapia celular tendo em conta a evolução dos animais, 

desde o início do tratamento (D0) até ao final (D90). A comparação da evolução antes e após 

o tratamento com CTM-TA foi realizada através dos scores obtidos em cada avaliação, tendo 

ocorrido uma diminuição do score neurológico geral em 100% dos animais em estudo. Dos 

seis animais em estudo, dois tiveram recuperação total enquanto quatro tiveram apenas 

recuperação parcial, tendo-se observado que 100% dos animais evidenciaram melhorias 

quanto à locomoção, 83,33% quanto ao envolvimento dos pares cranianos, 33,33% quanto 

ao envolvimento do encéfalo, 83,33% quanto às mioclonias e 66,67% quanto à função 

urinária.  

Quanto à análise dos questionários observou-se uma melhoria de 83,33%, 100%, 

16,67% e 83,33% para o Índice de Dor Crónica de Helsínquia (IDCH), escala de Avaliação da 



Qualidade de vida (AQV) e Escalas Analógicas Visuais (EAV) para dor e locomoção, 

respetivamente. 

De acordo com os resultados obtidos neste estudo, concluiu-se que a terapia com 

células tronco derivadas do tecido adiposo é uma opção promissora e eficaz no tratamento 

ou diminuição do grau das sequelas neurológicas e na melhoria da qualidade de vida destes 

animais, evitando desta forma a eutanásia dos mesmos. Contudo, é necessário continuar a 

realização de mais estudos nesta área de forma a recolher mais informações sobre a eficácia 

deste tratamento.  

 

Palavras-chave: Esgana; sequelas neurológicas; células tronco; terapia celular; qualidade de 

vida; cão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

 

Canine distemper is a worldwide multisystemic infectious disease with high morbidity 

and mortality, caused by a virus of the Paramixoviridae family and the Morbillivirus genus. 

When the nervous system is involved, the animals present severe clinical signs that later 

become sequelae resulting from an apoptosis and demyelination process, considered 

irreversible. 

The lack of specific antiviral treatment and the high mortality rate of the affected animals 

with this virus, stimulated the search for new treatments for the animals that develop 

encephalomyelitis, and the cell therapy revealed a promising alternative in the treatment of this 

condition. 

On that regard, the present study aimed to evaluate the potential of allogeneic Adipose-

derived Stem Cells (ASCs) in the treatment of neurological sequelae of distemper in order to 

treat or minimize them and improve patients quality of life, thus avoiding euthanasia. 

This is a retrospective study, performed between July 2018 and July 2019, at the 

Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science - UNESP, Botucatu (Sao Paulo), that 

included six animals with heterogeneous characteristics and different evolution of their 

neurological sequelae. All underwent neurological examination before each application of stem 

cells and were proposed to owners to complete a questionnaire in each session. Cell therapy 

consisted of epidural (5/6) and intravenous (1/6) administration of stem cells every thirty days 

for four months, totaling four stem cell applications with a number of cells ranging from 6x106 

and 10x106 of cells per milliliter applied. 

The outcome of cell therapy was evaluated taking into account the evolution of animals 

from the beginning of treatment (D0) to the end (D90). Comparison of the evolution before and 

after treatment with ASCs was performed using the scores obtained in each evaluation, with a 

decrease in the overall neurological score in 100% of the animals under study. Of the 6 animals 

under study, two had full recovery while four had only partial recovery and it was observed that 

100% of animals improved locomotion, 83.33% cranial nerves involvement, 33.33% brain 

involvement, 83.33% myoclonus and 66.67% urinary function. 

Regarding the analysis of the questionnaires, there was an improvement of 83.33%, 

100%, 16.67% and 83.33% for the Helsinki Chronic Pain Index (HCPI), Quality of Life Scale 

(QLS) and Visual Analogue Scales (VAS) for pain and locomotion, respectively. 

According to the results obtained in this study, it was concluded that adipose-derived 

stem cell therapy is a promising and effective option for treating or decreasing the degree of 

neurological sequelae and improving the quality of life of these animals, thus avoiding their 



euthanasia. However, further studies are needed in this area to gather more information on 

the effectiveness of this treatment. 

 

Keywords: Distemper; neurological sequelae; stem cells; cell therapy; quality of life; dog. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A esgana é uma doença infeciosa multissistémica causada pelo vírus da esgana (VE), 

vírus da família Paramixoviridae e género Morbillivirus (MacLachlan & Dubovi, 2017). Afeta 

cães, sem aparente predisposição para raça ou género (Martella et al., 2008), com uma taxa 

de mortalidade de aproximadamente 50% nesta espécie (Beineke et al., 2009). 

A entrada do vírus no hospedeiro ocorre por via oral ou nasal através de aerossóis que 

infetam células que expressam o equivalente ao CD150 humano, sendo que o tropismo do 

vírus para este tipo de células explica os efeitos imunossupressores causados pela infeção 

(MacLachlan & Dubovi, 2017). 

A progressão da infeção vai depender da resposta imunitária do animal, sendo que a 

maioria dos animais desenvolve uma resposta eficaz sem que ocorra manifestação da doença 

(Flores, 2007). 

A infeção do sistema nervoso central (SNC) ocorre relativamente tarde e em animais 

que não desenvolvem respostas imunitárias adequadas e/ou suficientemente rápidas 

(Martella et al., 2008). O vírus pode alcançar o SNC por diversas vias sendo que, a grande 

variedade de sinais neurológicos decorrentes da infeção pelo vírus da esgana, deve-se às 

lesões multifocais que ocorrem no SNC como desmielinização, necrose neural, gliose e 

meningoencefalomielite, sendo as principais sequelas da infeção, a imunossupressão e a 

leucoencefalite desmielinizante (Martella et al., 2008). 

As sequelas neurológicas da esgana são consideradas irreversíveis e são tratadas 

sintomaticamente (Pinheiro, 2014), uma vez que não há antivíricos específicos para combater 

es221   te vírus, sendo por isso frequente a indicação de eutanásia quando o 

animal se encontra nesta fase (Nakagava, 2009).  

Devido às altas taxas de morbilidade e mortalidade associadas a esta doença, têm 

sido feitos cada vez mais estudos com o objetivo de encontrar alternativas para minimizar os 

sinais clínicos e as sequelas neurológicas nos doentes infetados (Brito, 2010; Greene, 2012). 

Na procura destas terapias, o tratamento com células tronco mesenquimatosas (CTM) surgiu 

como uma opção promissora, uma vez que se trata de células que apresentam características 

como capacidade de proliferação ilimitada, autorrenovação prolongada, produção de diversas 

linhagens celulares e regeneração de tecidos (Bajada et al., 2008; Rocha et al., 2012; Mangia 

et al., 2014). 

As CTM adultas caracterizam-se por serem uma população de células somáticas 

multipotentes, capazes de se diferenciar em qualquer tipo celular necessário num processo 

de reparação, como osteoblastos, condroblastos, hepatócitos, neurónios, células epiteliais, 

renais, cardíacas, entre outras (Bydlowski et al., 2009; Monteiro et al., 2009; Neto, 2010). 



Estas características e este grau de plasticidade sugere que as CTM são as responsáveis 

pelo turnover e pela manutenção de todos os tecidos do organismo (Caplan, 2009; Monteiro 

et al., 2009). As CTM apresentam grandes vantagens, como a facilidade de isolamento, a sua 

capacidade de propagação em cultura e o facto de não serem imunogénicas, podendo ser 

teoricamente utilizadas em transplantes alogénicos. Para além disso, as CTM não provêm de 

embriões como material biológico, contornando assim as questões éticas, legislativas e 

culturais envolvidas (Le Blanc & Pittenger, 2005; Bydlowski et al., 2009; Trindade, 2014).  

Concluindo, a capacidade para estas células se diferenciarem no organismo em vários 

tipos celulares tem vindo a gerar grandes expectativas sobre a sua eventual aplicação clínica, 

uma vez que poderão favorecer o tratamento de diversas doenças, muitas delas consideradas 

incuráveis até ao momento (Bittencourt et al., 2006; Nones & Rehen, 2008). 

Os avanços na pesquisa com células tronco (CT) têm direcionado terapias para o 

tratamento de várias condições na medicina veterinária tendo havido muitas evidências sobre 

o efeito positivo destas células no tratamento de animais com esgana (Brito, 2010; Gonçalves 

et al., 2018; Hansmann et al., 2018; Pinheiro et al., 2019). No entanto, a falta de referências 

científicas sobre as vantagens e desvantagens da terapia com CTM para o tratamento da 

mesma e a falta de protocolos, tanto sobre a melhor forma de isolamento como as vias e 

doses de administração, fazem com que o uso terapêutico das células tronco ainda seja muito 

questionado, sendo por isso necessário continuar a realizar estudos sobre as mesmas (Le 

Blanc & Pittenger, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. ESGANA CANINA 

 

2.1. Etiologia 

 

O vírus da esgana pertence ao género Morbillivirus e à família Paramyxoviridae. Os 

vírus desta família possuem uma arquitetura bastante complexa. São relativamente grandes 

(MacLachlan & Dubovi, 2017) e o seu genoma apresenta-se como uma molécula de RNA 

linear de cadeia simples, com polaridade negativa e não segmentada (Messling et al., 2001; 

Flores, 2007). O genoma possui na sua constituição seis genes (Messling et al., 2001; 

MacLachlan & Dubovi, 2017) que codificam proteínas estruturais (N, P, M, F, H, L) e não 

estruturais (C e V) (Messling et al., 2001; Pardo et al., 2005; MacLachlan & Dubovi, 2017) 

como se observa na Figura 1. 

Possuem na sua constituição uma nucleocápside com simetria helicoidal (Flores, 

2007; MacLachlan & Dubovi, 2017) uma proteína da matriz e um invólucro lipídico  (Greene, 

2012). Como se trata de um morbilivírus, o invólucro que envolve a partícula viral contém duas 

glicoproteínas de superfície que se estendem para o exterior (peplómeros): a hemaglutinina 

(H) responsável pela adsorção do vírus à superfície da célula hospedeira e a proteína de fusão 

(F) responsável pela fusão do invólucro com a membrana da célula hospedeira, o que vai 

posteriormente possibilitar a penetração da nucleocápside na célula (Messling et al., 2001; 

Dezengrini et al., 2007; MacLachlan & Dubovi, 2017).  

Figura 1- Imagem ilustrativa de um virião do género Morbilivirus (a) e do seu genoma (b) (adaptado 
de Swiss Institute of Bioinformatics, 2014). 



2.2. Epidemiologia 

 

A esgana apresenta uma distribuição mundial e tem como principal hospedeiro o cão 

(Côté, 2011; Nelson & Couto, 2015; MacLachlan & Dubovi, 2017). 

A elevada prevalência da doença nesta espécie torna-a o reservatório mais importante  

e uma possível fonte de infeção para uma vasta gama de outros hospedeiros (Appel & 

Summers, 1995; Monteiro et al., 2010; Greene, 2012).  

É considerada emergente em mamíferos silvestres uma vez que espécies das famílias 

Canidae, Mustelidae, Procyonidae, Hyaenidae, Ursidae, Viverridae e Myrmecophagidae 

(Davidson et al., 1992; Monteiro et al., 2010), Suidae (Leisewitz et al., 2001) e Felidae, entre 

muitas outras, (Headley & Graça, 2000; Côté, 2015; MacLachlan & Dubovi, 2017)  também 

são suscetíveis à infeção por este vírus, tornando-se muitas vezes reservatórios e 

contribuindo desta forma para a permanência do vírus da esgana no ambiente (Greene, 2012).   

A sua capacidade de invadir novos hospedeiros tem vindo a ser confirmada com os 

surtos que foram ocorrendo ao longo do tempo, o que indica que podemos esperar que a 

ameaça de infeção em espécies selvagens aumente (MacLachlan & Dubovi, 2017), 

nomeadamente em espécies em vias de extinção (Timm et al., 2009).  

Para investigar a circulação das várias estirpes nas populações suscetíveis e estudar 

a epidemiologia da doença, fizeram-se estudos comparativos de estirpes do vírus. Estes 

estudos demonstraram que é no gene H, gene que codifica a hemaglutinina, onde se 

encontram as maiores variações genéticas e antigénicas (Martella et al., 2008; Pan et al., 

2017), mostrando que este sofre um drift genético, de acordo com a localização geográfica 

(Martella et al., 2007; Kapil & Yeary, 2011), tornando-se um recurso útil para a realização de 

análises filogenéticas (Martella et al., 2011).  

Apesar de apenas um serotipo de VE ter sido identificado (Maganga et al., 2018), 

devido à sua variabilidade genética, o gene H permitiu agrupar inicialmente as estirpes deste 

vírus em sete linhagens distintas de esgana canina: Asia-1, Asia-2, America-1, America-2, 

Ártico, vida selvagem e Europa (Panzera et al., 2012; MacLachlan & Dubovi, 2017), tendo 

sido descobertas outras mais tarde (Panzera et al., 2012; Sarute et al., 2014). Isto demonstra 

que não se trata de um agrupamento genético dentro de espécies hospedeiras, mas sim 

dentro de áreas geográficas, o que indica que uma única estirpe do vírus pode causar 

mortalidade num elevado número de espécies e numa determinada região, visto que o vírus 

consegue circular livremente (Cleaveland et al., 2000; Zhang et al., 2017). 

No que concerne à espécie canina, animais não imunizados são os mais suscetíveis 

de serem infetados independentemente da raça, género ou idade (Martella et al., 2008; 

Freitas-Filho et al., 2014; Nelson & Couto, 2015), no entanto um estudo relativamente recente 



revelou que animais de raça pura e de pequeno porte são mais suscetíveis à doença (Freitas-

Filho et al., 2014). 

Para além disso, alguns autores afirmam que animais com idades compreendidas 

entre os três e os seis meses são mais suscetíveis quando comparados com animais mais 

velhos, embora estes últimos também possam ser afetados (Dezengrini et al., 2007; Hartmann 

et al., 2007; Del Puerto et al., 2010; Côté, 2011; Greene, 2012). Isto porque, enquanto que 

uma grande parte dos cães adultos está protegida pela imunidade vacinal ou nunca contactou 

com o vírus, a vulnerabilidade dos animais mais jovens pode estar relacionada com a perda 

da imunidade materna conferida pelo colostro (Martella et al., 2008). Contudo, animais 

vacinados também podem ser afetados pelo vírus, principalmente em locais em que a 

densidade populacional é muito elevada, como por exemplo em centros de recolha oficial 

(Litfalla et al., 2008), devido à diminuição da imunidade (Del Puerto et al., 2010) ou à 

ocorrência de falhas vacinais (Portela el al., 2017). 

Estudos revelam que apesar de poder ocorrer durante todo o ano, existe um aumento 

da taxa de infeção durante as estações mais frias (Greene, 2012; Freitas-Filho et al., 2014). 

 

2.3. Transmissão  

 

A taxa de infeção é superior ao número de animais que manifestam a doença, 

estimando-se que 75% dos animais infetados venham a eliminar o vírus, sem apresentarem 

qualquer sinal clínico (Gebara et al., 2004).  

A transmissão do vírus ocorre através de contacto direto com aerossóis e gotículas 

infetantes provenientes de secreções e excreções dos animais infetados (Litfalla et al., 2008; 

Greene, 2012; Headley et al., 2012; MacLachlan & Dubovi, 2017) nomeadamente saliva, 

urina, fezes e secreções nasais, conjuntivas e lacrimais (Catroxo, 2003). Para além disso, 

durante o período de viremia, também pode ocorrer transmissão transplacentária em cadelas 

gestantes, embora os relatos sejam raros (Flores, 2007; Greene, 2012). 

O período de incubação é de aproximadamente três a seis dias e a excreção do vírus 

ocorre a partir do sétimo dia de infeção, isto é, antes de se iniciar a apresentação dos sinais 

clínicos (Greene, 2012), porém não há concordância entre os autores relativamente a estes 

intervalos (Catroxo, 2003; Beineke et al., 2009; MacLachlan & Dubovi, 2017). O vírus pode 

ser excretado até sessenta a noventa dias após a infeção (Litfalla et al., 2008; Greene, 2012; 

Ettinger et al., 2017), no entanto, os animais que desenvolvem sinais neurológicos podem 

excretar o vírus para o resto da vida, de forma intermitente (Greene, 2012).  



Devido às condições de densidade populacional, má ventilação e stresse, locais como 

canis, clínicas veterinárias e centros oficiais de recolha são considerados favoráveis à 

disseminação do VE (Litfalla et al., 2008; Portela et al., 2017).  

 

2.4. Patogenia 

 

O vírus da esgana infeta células que expressam o equivalente ao CD150 humano 

(molécula sinalizadora de ativação linfocítica - SLAM), que é uma glicoproteína que se 

encontra presente na superfície de linfócitos ativados, macrófagos, timócitos imaturos e 

células dendríticas e que permite a entrada do VE nas células quando a hemaglutinina viral 

se liga a ela (Sykes, 2014; MacLachlan & Dubovi, 2017).   

Os efeitos imunossupressores causados pela infeção, que refletem a destruição do 

sistema imunitário, são explicados pelo tropismo do vírus para estas células (MacLachlan & 

Dubovi, 2017). O vírus entra no hospedeiro, neste caso o cão, por via oral ou nasal e a primeira 

replicação ocorre dentro dos macrófagos presentes no tecido do trato respiratório superior 

passando, seguidamente, para as amígdalas e linfonodos regionais (Deem et al., 2000; 

Greene, 2012; Lempp et al., 2014; MacLachlan & Dubovi, 2017). 

Após a replicação do vírus nos linfonodos regionais (bronquiais) ocorre a disseminação 

viral pela corrente sanguínea através de linfócitos B e T infetados (Greene, 2012; MacLachlan 

& Dubovi, 2017), atingindo o sistema linfoide de todo o organismo, nomeadamente estruturas 

como a medula óssea, o baço, o timo, linfonodos mesentéricos, células de Kupffer do fígado 

e macrófagos da lâmina própria do estômago e intestino delgado onde se multiplicam (Deem 

et al., 2000; Quinn et al., 2005; Beineke et al., 2009; Silva et al., 2009; Greene, 2012).  

Esta extensa replicação viral é acompanhada por linfopenia e pelo primeiro pico de 

febre, denominando-se esta fase de viremia primária (Greene, 2012; MacLachlan & Dubovi, 

2017), o que pode fornecer oportunidade para infeções bacterianas secundárias (Beineke et 

al., 2009). 

Os viriões que se formaram nos locais mencionados vão ser transportados através da 

corrente sanguínea por células mononucleares surgindo assim a viremia secundária que 

coincide com o segundo pico febril (MacLachlan & Dubovi, 2017). 

A progressão da infeção vai depender da reposta imunitária do animal, sendo que a 

maioria dos animais não chega a desenvolver a doença, uma vez que desenvolvem uma 

resposta imunitária eficaz (Vandevelde & Zurbriggen, 2005; Flores, 2007). Esta resposta 

ocorre até duas semanas após a infeção, correspondendo ao aparecimento dos anticorpos 

antivirais (IgM anti-VE) (Beineke et al., 2009). 



Caso os animais não desenvolvam uma resposta imunitária humoral e celular 

adequada, o vírus acaba por infetar células epiteliais do pulmão, bexiga, pele, mucosas 

gastrointestinais e, posteriormente, o SNC. Este fenómeno ocorre através de processos 

independentes do recetor CD150, uma vez que estas células epiteliais, os neurónios e as 

células da glia (astrócitos e oligodendrócitos) não o possuem, estando o recetor que facilita a 

entrada do vírus nestas células ainda por definir (MacLachlan & Dubovi, 2017). 

A infeção do sistema nervoso central (SNC) é de caráter tardio e ocorre apenas em 

animais nos quais a resposta imunitária é inadequada ou não é suficientemente rápida (Appel 

& Summers, 1995; Elia et al., 2008). O SNC é alcançado através da barreira hematoencefálica 

(Rudd et al., 2006), do líquido cefalorraquidiano (LCR) ou do canal ependimário (Flores, 2007), 

originando alterações neurológicas importantes e muitas vezes irreversíveis, levando assim a 

um prognóstico reservado (Gebara et al., 2004). Segundo,  Orsini et al. (2007) o endotélio 

vascular é o primeiro componente do SNC a sofrer infeção e os últimos são os astrócitos e os 

neurónios. 

A variedade de sinais neurológicos deve-se às lesões multifocais que ocorrem no SNC 

devido à infeção pelo vírus. Através de análises anatomopatológicas foi verificado que os 

locais onde o vírus provoca lesões com maior frequência são a medula óssea, via ótica, 

substância branca do cerebelo e a área em redor do quarto ventrículo (Flores, 2007). 

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

posteriormente, alterações neurológicas evidentes (Dezengrini et al., 2007), sendo que o grau 

de comprometimento do SNC está diretamente relacionado com a estirpe viral envolvida e 

com a resposta imunológica do hospedeiro (Portela et al., 2017).  

Algumas estirpes apresentam tropismo para os neurónios causando necrose laminar 

cortical, outras para os astrócitos e oligodendrócitos causando desmielinização e existem 

ainda aquelas que causam infeções crónicas persistentes no SNC (Koutinas et al., 2002; 

MacLachlan & Dubovi, 2017). Alguns autores afirmam que as estirpes responsáveis pelo 

curso agudo e fatal da doença localizam-se na substância cinzenta e são determinantes na 

destruição neuronal e consequente encefalomalacia. Já as responsáveis pela doença crónica 

localizam-se na substância branca promovendo a desmielinização (Moro et al., 2004; Orsini 

& Bondan, 2008; Marques, 2016;).  

Estudos sobre a patogenia do vírus no SNC indicam que a desmielinização pode 

ocorrer em dois estadios de desenvolvimento: um agudo e outro crónico (Tipold et al., 1992). 

A desmielinização aguda é caracterizada pelo desenvolvimento de lesões sem existência de 

processo inflamatório, enquanto que na crónica a inflamação está presente no parênquima 

nervoso (Zurbriggen et al., 1993; Wünschmann et al., 1999; Vandevelde & Zurbriggen, 2005). 



A desmielinização pode ser encontrada tanto no SNP como no SNC, sendo que no 

primeiro há reposição completa das bainhas de mielina e no segundo a remielinização é 

ineficiente, embora o processo que conduz à desmielinização do SNC pelo vírus seja ainda 

pouco esclarecido (Orsini & Bondan, 2008).  

No entanto, segundo alguns estudos não foram identificados indícios de que exista 

replicação viral nos oligodendrócitos, o que exclui a possibilidade do vírus da esgana causar 

a desmielinização, uma vez que a agressão neuronal provocada por este vírus parece ser 

muito pequena para originar perdas tão significativas de mielina. Desta forma, a participação 

de células inflamatórias foi sugerida, por outros autores, como a causa de desmielinização. 

Sendo assim, é provável que a desmielinização aguda esteja relacionada com a ação de 

outros tipos celulares como a microglia e os astrócitos (Orsini et al., 2007). Para além disto, 

um estudo revelou que a reatividade astrocitária pode estar relacionada com o 

desencadeamento do processo de desmielinização e que, no caso da esgana, a infeção do 

SNC ou dos astrócitos pelo vírus poderia ativar funções antiinflamatórias astrocitárias, o que 

causaria a desmielinização como efeito secundário à tentativa de combate do vírus por parte 

destas células (Orsini et al., 2007). 

 

2.5. Formas de encefalite causadas pelo vírus da esgana 

 

A encefalite associada ao vírus da esgana pode ser descrita em cinco formas: 

encefalite dos cães jovens, encefalite multifocal dos cães adultos, encefalite dos cães velhos 

(Tudury et al., 1997; Gebara et al., 2004; Amude et al., 2006; Silva et al., 2007; MacLachlan 

& Dubovi, 2017), encefalite recidivante crónica e encefalite pós-vacinal (Monteiro et al., 2010). 

A encefalite dos cães jovens é de caráter grave e agudo. É a forma mais frequente de 

infeção pelo VE e apresenta manifestação simultânea de sinais clínicos sistémicos e 

neurológicos (Gebara et al., 2004; Amude et al., 2006). Nesta fase da doença, a principal 

lesão observada é a desmielinização e as alterações inflamatórias são mínimas, 

provavelmente, devido à imunossupressão causada pelo vírus (Koutinas et al., 2002; Moro et 

al., 2004). 

A encefalite multifocal dos cães adultos e a encefalite dos cães velhos são síndromes 

clínicas de baixa incidência e normalmente ocorrem sem a manifestação de sinais sistémicos 

(Silva et al., 2007), sendo a primeira de caráter crónico cuja inflamação está associada à 

desmielinização (provavelmente secundária à persistência prolongada do vírus no cérebro), 

necrose laminar cortical e malácia da substância branca (Quinn et al., 2005; Silva et al., 2007; 

Greene, 2012; MacLachlan & Dubovi, 2017). Por sua vez, a segunda, tal como a encefalite 

crónica recidivante, é de ocorrência esporádica (Gebara et al., 2004; Quinn et al., 2005) e 



ocorre em cães adultos que não têm de ser necessariamente velhos (MacLachlan & Dubovi, 

2017). Aparentemente é uma variante da infeção crónica pelo vírus da esgana, relacionada 

com as tentativas do organismo em eliminar o vírus (Silva et al., 2007; Greene, 2012; 

MacLachlan & Dubovi, 2017) e ocorre em cães infetados subclinicamente na ausência de 

fontes externas que possam causar infeção novamente (Krakowka et al., 1987; Silva et al., 

2007). 

A encefalite pós-vacinal ocorre principalmente em animais jovens, com menos de seis 

meses, e pensa-se que está associada ao uso de vacinas vivas atenuadas (Amude et al., 

2006; Monteiro et al., 2010). Trata-se de uma doença progressiva onde o sinal neurológico 

mais comum é a diminuição da visão e é acompanhada de depressão, circling, hipercinesia, 

mioclonias e constante procura de paredes e objetos onde possa manter a cabeça 

pressionada. Os animais podem desenvolver alterações de comportamento, deixar de 

responder a estímulos ambientais e deixar de reconhecer pessoas, animais ou objetos que 

antes lhes eram familiares (Mangia & Paes, 2008). 

Após a doença ocorrer, há uma tendência para haver imunidade permanente contra o 

vírus da esgana. O desenvolvimento, a gravidade da doença e o tipo de lesões dependem de 

fatores como a imunocompetência do animal, a sua idade e a virulência da estirpe infetante 

(Gebara et al., 2004). 

 

2.6. Quadro clínico e lesional  

 

A apresentação clínica da esgana é muito variável, tanto na duração, como na 

gravidade dos sinais clínicos, sendo que o período de incubação pode variar dependendo de 

alguns fatores já anteriormente mencionados como a estirpe infetante, a idade do animal e o 

estado imunitário do mesmo (Beineke et al., 2009; Greene, 2012), bem como da presença de 

infeções bacterianas concomitantes (Sykes, 2014). 

Além das infeções bacterianas secundárias comumente observadas em animais 

infetados pelo vírus da esgana, estão descritas outras coinfeções consequentes da 

imunossupressão causada pelo vírus como a toxoplasmose, criptosporidiose, micoplasmose, 

coccidiose e infeções por adenovírus e parvovírus (Silva et al., 2007).  

Relativamente à manifestação clínica da doença, nenhum sinal clínico é classificado como 

patognomónico, podendo os animais infetados apresentar de forma sequencial, simultânea 

ou isoladamente (Maes et al., 2003; Koutinas et al., 2004; Garde et al., 2013) um quadro 

respiratório, gastrointestinal, dermatológico, oftalmológico e neurológico (Wang et al., 2017). 

A doença varia desde a quase ausência de sinais clínicos até à manifestação de uma forma 

grave de doença (Beineke et al., 2009). Estima-se que mais de 50% das infeções causadas 



pelo VE sejam subclínicas ou tão suaves que não requerem tratamento, devido à capacidade 

que o sistema imunitário de alguns animais tem de desencadear uma resposta adequada e 

eliminar o vírus da maior parte dos tecidos (Greene, 2012; MacLachlan & Dubovi, 2017). Em 

casos em que o sistema imunitário não tem esta capacidade, ocorre uma forma mais 

generalizada, denominada de forma aguda, em que os animais infetados desenvolvem dois 

picos de febre (febre bifásica) com temperaturas que podem atingir os 41ºC (Beineke et al., 

2009; Greene, 2012). 

O primeiro pico febril, fase que geralmente passa despercebida pelo tutor, (Deem et 

al., 2000), é caracterizada por sinais como anorexia, ligeira depressão e corrimento ocular e 

nasal seroso (Martella et al., 2008). Se o sistema imunitário não conseguir combater o vírus, 

ocorre disseminação do mesmo para as células epiteliais dos vários órgãos (Beineke et al., 

2009; Greisen & Appel, 1984) e ocorre o segundo pico febril (Nelson & Couto, 2015; 

MacLachlan & Dubovi, 2017).  

O quadro respiratório apresenta apatia, estertores respiratórios, dispneia, corrimento 

nasal, tosse seca e febre, associado a sinais oculares como corrimento ocular seroso e 

queratoconjuntivite seca (Nelson & Couto, 2015; MacLachlan & Dubovi, 2017), sendo que na 

presença de infeções bacterianas secundárias, alguns sinais clínicos apresentam-se 

exacerbados (Nelson & Couto, 2015; Ettinger et al., 2017). 

No quadro gastrointestinal há ocorrência de anorexia, inapetência, vómitos 

intermitentes, diarreia pastosa a líquida e eventualmente sanguinolenta, desidratação em 

alguns animais, perda de peso e alterações eletrolíticas (Greene, 2012; Sykes, 2014). 

No decorrer da infeção, se o animal desenvolver uma forte resposta imunitária, o vírus 

é eliminado dos tecidos e o animal recupera totalmente. Por outro lado, se desenvolver uma 

reposta imunitária fraca ou tardia o vírus consegue atingir outros tecidos epiteliais e o SNC. 

Neste caso, o animal pode recuperar da doença aguda (podendo os sinais clínicos iniciais 

desaparecer), mas falhar na eliminação total do vírus, o que pode levar ao aparecimento de 

doença crónica que envolve a úvea, urotélio, algumas áreas da pele e neurónios (Martella et 

al., 2008; Sykes, 2014). 

A manifestação cutânea é marcada por dermatite vesicular e pustulosa na região 

abdominal (que raramente está associada à doença do SNC) (Greene, 2012), alopécia em 

redor dos olhos com possível formação de crostas e hiperqueratose nasal e das almofadas 

plantares (Ramsey & Tennant, 2001; Greene, 2012; Nelson & Couto, 2015). A hiperqueratose 

ocorre geralmente associada ao aparecimento de sinais neurológicos e alguns autores 

sugerem que o vírus pode continuar presente no epitélio das almofadas plantares e no pêlo, 

no mínimo sessenta dias após a infeção (Koutinas et al., 2004; Greene, 2012). 



As manifestações neurológicas podem começar uma a três semanas após o animal 

recuperar da doença sistémica, sendo que podem coincidir ou ocorrer semanas a meses mais 

tarde, embora esta última opção raramente aconteça. Cães adultos ou que foram previamente 

vacinados e que não tenham histórico de doença sistémica, podem vir a desenvolver os sinais 

neurológicos subitamente (Greene, 2012).  

Os sinais neurológicos, sejam eles agudos ou crónicos, são geralmente progressivos 

(Greene, 2012) e variam com as áreas do SNC envolvidas e com o tipo de lesão produzida 

(Ettinger et al., 2017). Nos animais em que ocorre inflamação das meninges pode-se verificar 

hiperestesia e rigidez cervical ou paraespinhal, embora não seja muito frequente (Greene, 

2012). No caso de haver envolvimento da medula espinhal as alterações neurológicas 

evidentes são a paresia e a incoordenação (Tipold et al., 1992). Podem observar-se, 

comummente, sinais como circling, nistagmos, head tilt, convulsões de qualquer tipo, 

localizadas ou generalizadas, (dependendo da região do proencéfalo que foi danificada pelo 

vírus), ataxia, tremores característicos de síndrome vestibular e cervical, demência, 

paraparesia ou tetraparesia e mioclonias, sendo estas últimas consideradas típicas da infeção 

pelo vírus da esgana (Martella et al., 2008; Greene, 2012) ocorrendo geralmente em cães que 

desenvolvem poliencefalomalácia nos lobos temporais (Silva et al., 2007; Greene, 2012). 

Chegaram a ser consideradas patognomónicas da infeção por VE, no entanto também 

ocorrem noutras doenças do SNC, embora com menor frequência (Silva et al., 2007; Greene, 

2012). Segundo Silva et al. (2007) a esgana deve ser a primeira opção nos diagnósticos 

diferenciais de animais com mioclonias visto ser o sinal mais comum em aproximadamente 

40% dos cães afetados com a doença. 

Para além dos sinais clínicos já referidos, pode ocorrer cegueira uni ou bilateral devido 

ao envolvimento do nervo ótico (Tipold et al. 1992; Amude et al., 2006; Greene, 2012), 

alterações comportamentais, reflexos espinhais anormais, ausência de sensibilidade à dor 

profunda, défices propriocetivos, diminuição dos reflexos pupilares, perda de equilíbrio, 

reia em casos mais 

agravados (Catroxo, 2003; Amude et al., 2007; Furtado & Flores, 2007; Amude et al., 2012).  

O vírus persiste no SNC e a doença evolui de forma progressiva, mas descontínua. 

Os cães que sobrevivem a esta fase podem apresentar sequelas permanentes do SNC e os 

movimentos compulsivos tendem a persistir podendo, mais tarde, desenvolver a encefalite 

dos cães velhos (Martella et al., 2008; MacLachlan & Dubovi, 2017). 

A infeção de fêmeas gestantes pode levar à transmissão transplacentária e neonatal, 

podendo originar abortos, fetos nado mortos ou crias fracas e imunodeprimidas, dependendo 

do estadio de gestação em que ocorre (Ramsey & Tennant, 2001; Flores, 2007; Greene, 



2012). Para além de sinais como pneumonia, rinite, traqueíte e enterite (MacLachlan & 

Dubovi, 2017), os neonatos infetados com o VE podem apresentar hipoplasia do esmalte 

(Flores, 2007; Sykes, 2014), osteosclerose metafisária nos ossos longos, entre outros sinais 

clínicos e lesões (Ramsey & Tennant, 2001; Martella et al., 2008; Nelson & Couto, 2015; 

Ettinger et al., 2017).  

 

2.7. Diagnóstico e exames complementares  

 

Considerando o grande potencial infecioso da doença, é importante realizar um 

diagnóstico ante mortem da esgana, principalmente em doentes hospitalizados com doença 

neurológica (Amude et al., 2006). 

Um diagnóstico preciso nas fases iniciais da infeção pode ser bastante útil na 

diferenciação de outras doenças com sinais clínicos semelhantes aos da esgana. Embora não 

exista um tratamento etiológico específico para esta doença, isto permitirá antecipar o início 

da terapia de modo a proteger os animais de possíveis infeções bacterianas secundárias que 

piorem a sua condição (Latha et al., 2007). 

Devido à vasta quantidade de sinais clínicos e às suas várias manifestações, muitas 

vezes semelhantes aos observados noutras doenças, o diagnóstico clínico da esgana torna-

se difícil (Gebara et al., 2004; Silva et al., 2007). Pode ser realizado de forma presuntiva 

(Monteiro et al., 2010) com base na anamnese, história clínica, exame físico e sinais clínicos 

(Nelson & Couto, 2015) embora o diagnóstico definitivo deva ser feito a nível laboratorial 

(MacLachlan & Dubovi, 2017). 

Vários exames laboratoriais estão disponíveis para nos ajudar com o diagnóstico da 

esgana e o seu uso é aconselhado para verificar ou excluir a presença do vírus, pois somente 

este resultado ajudará na realização de um prognóstico objetivo e adoção de medidas de 

controlo e profilaxia mais adequadas (Gebara et al., 2004). No entanto, em virtude do custo, 

essas técnicas são pouco utilizadas (Silva et al., 2005) e nem sempre estão disponíveis o que 

resulta numa demora na obtenção de resultados (Sykes, 2014). 

O diagnóstico laboratorial pode ser feito a partir de várias amostras biológicas como 

urina, sangue, fezes, saliva e secreções nasais, no entanto a urina é considerada a amostra 

de eleição devido à alta quantidade viral que possui, por ser afetada em menor escala pela 

vacinação e por ser uma amostra de fácil obtenção, processamento e armazenamento 

(Gebara et al., 2004; Amude et al., 2007; Negrão et al., 2007). 

 

 



2.7.1. Reação em cadeia da polimerase (PCR) 

 

A técnica de PCR é, atualmente, o melhor método disponível para diagnosticar a 

infeção pelo vírus da esgana ante mortem (Saito et al., 2006).  

Os ensaios moleculares como a PCR apresentam várias vantagens como alta 

sensibilidade, alta especificidade, rapidez na obtenção de resultados e para além disso não 

exigem infeciosidade por parte da partícula viral, o que a torna o método de eleição no 

diagnóstico definitivo da esgana (Shin et al., 1995; Gebara et al., 2004; Elia et al., 2006; Del 

Puerto et al., 2010). 

É um recurso muito utilizado na deteção do VE em diferentes amostras biológicas 

como sangue, soro, urina, fragmentos de órgãos, líquido cefalorraquidiano e em excreções 

conjuntivais e nasais em animais com sinais clínicos sistémicos e neurológicos (Shin et al., 

1995; Gebara et al., 2004; Saito et al., 2006). A sua sensibilidade pode variar tendo em conta 

diversos fatores como os primers utilizados, os métodos de extração de RNA e o tipo de 

amostra analisada, sendo que as amostras provenientes de órgãos frescos são as mais 

adequadas (Amude et al., 2006).  

A probabilidade de obtenção de resultados positivos aumenta com a utilização de 

diferentes amostras biológicas, sendo por isso recomendado o recurso a duas ou mais 

amostras independentemente da apresentação clínica em que se encontra o animal para 

aumentar a sensibilidade da técnica, o que se torna uma mais valia no caso do animal possuir 

sinais clínicos inespecíficos (Amude et al., 2006; Amaral, 2007). 

A aparente sensibilidade da PCR à deteção do vírus na urina deve-se ao facto de que 

o VE pode ser excretado por ela até noventa dias após o inicio da infeção, em contrapartida 

a saliva demonstrou ser uma amostra pouco sensível em alguns estudos (Amude et al., 2006; 

Amaral, 2007).  

Um resultado positivo da PCR é indicativo de infeção, no entanto podem ocorrer falsos 

negativos devido a procedimentos de maneio e extração de amostras inadequados  (Greene, 

2012). 

A técnica da reação em cadeia da polimerase precedida de transcrição reversa (RT-

PCR) consiste na utilização de uma enzima, a transcriptase reversa, conseguindo produzir 

uma molécula de DNA complementar (cDNA) a partir de uma molécula de RNA. No caso da 

esgana o objetivo é descobrir se um determinado gene está a ser transcrito num tecido ou 

célula  (Gebara et al., 2004; Jara et al., 2018; Perdrizet et al., 2019). A RT-PCR é para alguns 

considerado o método standard para o diagnóstico desta doença, no entanto, a distinção entre 

o vírus vacinal e o vírus de campo requer ensaios que não estão disponíveis rotineiramente 

(Tozato et al., 2016; MacLachlan & Dubovi, 2017). A sensibilidade, especificidade e rapidez 



deste método comparativamente aos métodos convencionais, torna-o na primeira escolha de 

teste de diagnóstico da esgana segundo Elia et al. (2006).  

Com o intuito de aumentar a sensibilidade e especificidade para deteção do VE nos 

métodos moleculares alguns autores recomendam o uso da técnica de nested-PCR que 

consiste em usar uma amostra derivada de um produto já amplificado por uma PCR anterior. 

Apesar desta técnica levar demasiado tempo para fornecer resultados finais é indicada para 

pequenas quantidades de amostra nas diferentes fases da doença viral  (Silva et al., 2005; 

Tozato et al., 2016). 

 

2.7.2. Hematologia 

 

Um exame muito solicitado na presença de casos suspeitos de esgana é o 

hemograma. No entanto, não é suficiente para um diagnóstico conclusivo uma vez que os 

dados obtidos podem ser influenciados por vários fatores como a estirpe viral infetante, a fase 

de replicação viral no momento da colheita e a possível presença de infeções bacterianas 

secundárias (Gebara et al., 2004). 

Relativamente ao hemograma é mais comum observar-se anemia e linfopenia, no 

entanto também pode ocorrer neutropenia, trombocitopenia e leucocitose por neutrofilia com 

ou sem desvio à esquerda (Amude et al., 2007; Vicente & Abreu, 2010; Sykes, 2014). 

Ao nível do esfregaço sanguíneo podem ser visualizadas inclusões víricas no interior 

de eritrócitos, leucócitos, linfócitos e neutrófilos, conhecidas como corpúsculos de Lentz, que 

revelam vestígios de RNA viral e que possuem relevância no diagnóstico desta doença 

(Vicente & Abreu, 2010). São considerados patognomónicos da esgana (Monteiro et al., 

2010), no entanto a sua ausência não exclui a possibilidade de infeção, visto que normalmente 

estão presentes na fase de viremia e ausentes em infeções crónicas (Gebara et al., 2004). 

As alterações são inespecíficas no que toca aos parâmetros bioquímicos e incluem 

alterações eletrolíticas devido aos vómitos e diarreia como hipocloremia, hiponatremia e 

hipocalemia  (Sykes, 2014). Para além disso, verifica-se hiperglobulinemia (aumento das alfa-

globulinas e gama-globulinas) e hipoalbuminemia como consequência da diminuição da sua 

absorção devido às lesões do epitélio (Silva et al., 2005; Greene, 2012).  

 

 

 

 

 

 



2.7.3. Isolamento viral 

 

O isolamento viral a partir de uma cultura celular é mais exigente uma vez que é 

necessário cultivar linfócitos de animais suspeitos juntamente com linhas celulares capazes 

de expressar a molécula CD150 (MacLachlan & Dubovi, 2017).  

É uma técnica específica, no entanto é demorada e pode resultar em falsos negativos 

se o animal não se encontrar na fase aguda da doença (Shin et al., 1995; Gebara et al., 2004; 

Elia et al., 2006; Mangia & Paes, 2008). 

 

2.7.4. Serologia 

 

O diagnóstico sorológico é baseado na deteção e determinação do título de anticorpos 

IgG em amostras emparelhadas de soro ou na deteção de IgM numa única amostra (Latha et 

al., 2007) e pode ser avaliado em cães por testes de imunofluorescência indireta, 

seroneutralização do vírus e ELISA (MacLachlan & Dubovi, 2017). 

A imunofluorescência indireta é um teste de imunodeteção que usa anticorpos 

marcados com fluoresceína para destacar antigénios presentes em células (Warren, 2014). 

Avalia a quantidade de imunoglobulinas M e G anti-VE presentes, sendo que a deteção de 

. (Ettinger et al., 2017). Esta técnica é geralmente realizada a 

partir de esfregaços de excreções conjuntivais, nasais ou vaginais, embora também possa ser 

realizada em células do LCR, sangue (buffy coat), sedimento de urina, medula óssea e 

amígdalas (Martella et al., 2008; Greene, 2012; MacLachlan & Dubovi, 2017). Outra opção 

são as biopsias de pele ante mortem, embora também possa ser realizada em biopsias de 

várias estruturas post mortem (Greene, 2012; MacLachlan & Dubovi, 2017). Caracteriza-se 

por ser pouco sensível, uma vez que apenas é capaz de detetar antigénios nas primeiras três 

semanas pós-infeção, quando o vírus está presente nas células epiteliais (Martella et al., 

2008). Contudo, pode apresentar falsos negativos quando o animal está na fase de 

recuperação da doença (Greene, 2012) e falsos positivos devido a vacinação recente, sendo 

aspetos importantes a considerar (Ettinger et al., 2017). 

Os métodos de ELISA e seroneutralização, apresentam pouco valor diagnóstico, uma 

vez que elevados títulos de anticorpos contra o VE podem resultar de vacinação anterior ou 

de infeção clínica ou subclínica (Elia et al., 2006). No entanto, foi desenvolvida uma técnica 

de ELISA capaz de ser usada a nível mundial, independentemente da estirpe do vírus, tendo 

por base a proteína da nucleocápside uma vez que esta é constante em todas as estirpes de 

VE. Os autores sugerem que esta proteína é transcrita e traduzida mais cedo nas células do 

hospedeiro e por isso é a primeira proteína viral a ser exposta ao sistema imunitário, e desta 



forma os anticorpos do hospedeiro são direcionados contra esta proteína nas fases iniciais da 

infeção (Latha et al., 2007). 

 

2.7.5. Histopatologia 

 

As lesões induzidas pelo VE no SNC são bastante características e a histopatologia é 

uma técnica que também pode ser utilizada como diagnóstico para esta doença, porém este 

procedimento é realizado post mortem, não permitindo o diagnóstico precoce nem ante 

mortem da infeção (Gebara et al., 2004). 

Na análise post-mortem os pulmões encontram-se tipicamente edematosos e são 

visíveis sinais de pneumonia broncointersticial com necrose do epitélio das vias aéreas e 

espessamento das paredes alveolares microscopicamente. Devido a infeções bacterianas 

secundárias também é frequente observar lesões como broncopneumonia bacteriana, devido 

à imunodepressão e necrose celular provocadas pelo vírus (MacLachlan & Dubovi, 2017). 

Para além disto, podem estar presentes corpos de inclusão eosinofílicos no núcleo ou 

citoplasma de astrócitos e de células epiteliais da pele, brônquios, glândulas salivares e 

adrenais, trato gastrointestinal, ducto biliar, trato urinário, linfonodos, baço ou de fluidos 

biológicos (Gebara et al., 2004; Elia et al., 2008; MacLachlan & Dubovi, 2017).  

A principal lesão encontrada no tecido encefálico de cães com esgana é a 

desmielinização (Vandevelde & Zurbriggen, 2005) embora também se possa observar 

necrose neural, gliose e meningoencefalomielite não supurativa (MacLachlan & Dubovi, 

2017).  

 

2.7.6. Imunohistoquímica (IHQ) 

 

A imunohistoquímica pode ser utilizada para diagnóstico com o objetivo de demonstrar 

o antigénio, no entanto é necessária a realização de biopsias da mucosa nasal, do epitélio 

das almofadas plantares ou da pele localizada na região dorsal do pescoço. Pode também 

ser realizada post mortem a partir de amostras do baço, amígdalas, linfonodos, estômago, 

duodeno, bexiga e cérebro (Greene, 2012). 

Segundo Damián et al. (2005), a imunohistoquímica é mais sensível do que a 

histopatologia na deteção de corpos de inclusão e por esse motivo deve ser um complemento 

do diagnóstico histopatológico.  

 

 

 



2.7.7. Líquido cefalorraquidiano 

 

A análise do LCR pode auxiliar no diagnóstico da doença em animais que apresentem 

sinais neurológicos, sendo que as principais alterações encontradas foram um aumento da 

concentração de proteínas e pleocitose (Tipold et al., 1992; Gama et al., 2005; Amude et al., 

2007; Pedro, 2018). Estas alterações revelaram-se importantes na presença de sinais 

neurológicos, no entanto na sua ausência, não fornecem informação capaz de diagnosticar 

precocemente lesões do SNC que ajudem a concluir o diagnóstico da esgana (Deem et al., 

2000; Gama et al., 2005; Gama et al., 2007). 

Em alguns cães com encefalite foi verificado um título de anticorpos contra VE elevado 

no LCR o que oferece evidências de que se trata de uma encefalite por este vírus, uma vez 

que os anticorpos são produzidos localmente, não sendo encontrados em animais vacinados 

nem na doença sistémica com ausência de alterações neurológicas (Greene, 2012).  

 

2.8. Tratamento convencional 

 

Não existe tratamento específico para a infeção provocada pelo vírus da esgana, 

sendo por isso realizado tratamento sintomático e de suporte (Tipold et al., 1992; Nelson & 

Couto, 2015; MacLachlan & Dubovi, 2017). Porém, cães com sintomatologia ligeira podem 

recuperar espontaneamente sem tratamento (Sykes, 2014).  

O tratamento sintomático inclui o uso de antibióticos de largo espetro, de forma a 

controlar as infeções bacterianas secundárias que possam ocorrer, e idealmente devem ser 

escolhidos ou confirmados através de cultura e antibiograma das secreções recolhidas. No 

entanto, a sua escolha é normalmente empírica e baseia-se no uso de ampicilina, tetraciclina 

ou cloranfenicol, devendo as tetraciclinas ser evitadas nos animais mais jovens, uma vez que 

podem causar descoloração dentária (Greene, 2012). 

No caso de pneumonia aparente pode-se realizar, se necessário, coupage,  

oxigenoterapia e humidificação das vias aéreas através de nebulizações (Côté, 2011; Sykes, 

2014; Nelson & Couto, 2015). 

Na presença de sinais gastrointestinais está indicado o uso de antidiarreicos, 

antieméticos e protetores gástricos conforme a necessidade do animal (Côté, 2015).  

Animais que apresentem inapetência ou anorexia deve ser realizada fluidoterapia com 

lactato de Ringer por via subcutânea ou endovenosa com glicose a 2,5% ou 5%, dependendo 

do estado de desidratação, para correção do desequilíbrio hidroeletrolítico (Greene, 2012; 

Ettinger et al., 2017). 



A alimentação entérica deve ser realizada o mais cedo possível quando necessária, 

uma vez que a nutrição é um fator muito importante na recuperação do animal (Greene, 2012).  

Está descrito, também, a suplementação com vitaminas do complexo B para estimular 

o apetite e repor deficiências vitamínicas decorrentes da anorexia, visto que isto pode levar a 

uma diminuição da massa corporal e dos níveis séricos de albumina (Greene, 2012). Para 

além disso as vitaminas B1 e B12 estão envolvidas na regeneração nervosa pois são agentes 

neurotróficos (Nelson & Couto, 2015; Ettinger et al., 2017). 

Foi sugerido por alguns autores o fornecimento de antioxidantes como a vitamina E e 

o ácido ascórbico, uma vez que a carência de vitamina E pode estar relacionada com a 

ocorrência de falhas vacinais e a suplementação da dieta com este antioxidante revelou uma 

resposta imune mais eficiente após a vacinação (Tipold et al., 1992; Nishioka & Arias, 2005).  

A terapêutica utilizada para tratar sinais neurológicos é mais complicada e menos 

recompensadora. Para controlo de convulsões é recomendado o uso de anticonvulsivos como 

diazepam parenteral para o status epilepticus  e fenobarbital para controlo preventivo e de 

manutenção, sendo que devem ser usados apenas quando necessário, uma vez que não 

surtem efeito nas mioclonias, sendo estas consideradas irreversíveis e sem tratamento 

(Greene, 2012). 

Em alguns casos em que o animal apresenta sinais do SNC por infeção crónica do 

vírus da esgana, a administração endovenosa de glucocorticoides como a dexametasona 

pode ser realizada, no entanto a sua administração em animais com infeção aguda é 

contraindicada (Côté, 2015; Greene, 2012). Podem ser utilizados devido à imunopatologia das 

lesões neurais e com o objetivo de reduzir o edema cerebral, em doses anti-inflamatórias 

reduzidas gradualmente até ao final do tratamento. Nestas doses são também usados no 

controlo da dilatação pupilar provocada por neurite ótica ou em sinais crónicos associados à 

encefalite (Tipold et al., 1992; Mangia, 2008; Monteiro et al., 2010; Greene, 2012). A 

desvantagem do seu uso está na possibilidade de causar imunossupressão e comprometer a 

resposta inflamatória que é responsável por combater o vírus (Tipold et al., 1992; Mangia, 

2008).  

O soro hiperimune pode ser administrado para tentar aumentar a resposta imunitária 

do animal e por isso pode ser uma importante ferramenta no tratamento de cães infetados 

(Liu et al., 2016). Segundo  et al. (2004) os animais que apresentam títulos de 

anticorpos anti-VE mais elevados têm maior capacidade de sobrevivência, uma vez que são 

capazes de impedir a entrada de viriões nas células e de promover citotoxicidade mediada 

por elas. Tendo em conta esta informação, foram feitos estudos que revelaram que animais 

tratados com anticorpos heterólogos tiveram uma maior taxa de sobrevivência e menos sinais 

neurológicos (Liu et al., 2016). 



Embora não existam antivíricos específicos no combate do vírus da esgana há 

algumas opções como a ribavirina. Uma vez que possui vários mecanismos de ação é difícil 

definir uma atividade antiviral específica (Elia et al., 2008), no entanto, deduz-se que é capaz 

de causar mutações no genoma viral e interferir com a RNA polimerase por competição com 

nucleótidos naturais, produzindo, desta forma, um erro na terminação da cadeia do vírus 

(Mangia et al., 2014). 

Trata-se de um antivírico sintético de amplo espectro de atividade que, in vitro, mostrou 

ser capaz de inibir seletivamente a síntese de DNA, RNA e de proteínas virais em células 

infetadas do hospedeiro com o VE (Elia et al., 2008). Porém a sua ação parece não ser eficaz 

quando o vírus já se encontra disseminado no SNC (Freirias, 2017). 

Foi demonstrado que é ativo contra o vírus da esgana reduzindo acentuadamente a 

libertação de viriões no organismo (Scagliarini et al., 2006) e que é capaz de inibir a replicação 

do VE in vitro de modo dependente da dose e do tempo, sendo que em concentrações não 

citotóxicas é possível observar uma redução significativa de cópias de RNA viral 24 horas 

após a sua administração (Scagliarini et al., 2006; Elia et al., 2008). 

Já Lanave et al. (2017) afirma que uma redução estatisticamente significativa na 

replicação do vírus da esgana foi apenas observada usando ribavirina em associação com 

boceprevir em concentrações não citotóxicas.  

Contudo, no decorrer da realização de estudos sobre a ribavirina surgiram alguns 

efeitos adversos como anemia quando associada com prednisolona (Mangia et al., 2014). 

Assim, sem um tratamento específico para combater a infeção pelo vírus da esgana, 

o controlo deste vírus baseia-se essencialmente na profilaxia vacinal e sanitária (Martella et 

al., 2008). 

 

2.9. Terapias complementares 

 

Outras terapias têm vindo a ser utilizadas na tentativa de auxiliar na recuperação do 

doente (Brito, 2010; Greene, 2012; Santos, 2013). Dentro destas terapias temos várias opções 

sendo uma delas a acupuntura, em que existem várias técnicas possíveis para estimular os 

pontos de AP, como o uso de agulha seca, eletroacupuntura, laserpuntura, ozonoterapia, 

implante de ouro, farmacopuntura como o uso de vitamina B12, moxabustão e hemoterapia 

menor (Figueiredo et al., 2018). Tem vindo a ser empregada no tratamento da esgana com o 

objetivo de estimular pontos cutâneos por onde passam os meridianos que estão em 

desarmonia, de forma a promover o equilíbrio do organismo e a recuperação do doente após 

a regressão da sintomatologia aguda (Santos, 2013). É aconselhado começar o tratamento 

após este período de forma a evitar que o problema seja agravado, uma vez que o aumento 



do fluxo de energia pelo corpo pode transportar o vírus mais rapidamente pelo organismo 

segundo a medicina tradicional chinesa (Xie & Preast, 2007). 

Para além desta opção ainda existem outras que podem ser utilizadas como a 

fitoterapia, a dietoterapia e a fisioterapia (Hayashi et al., 2003; Freirias, 2017). 

 

2.10. Medicina regenerativa 

 

A medicina regenerativa advém da necessidade de tratar doenças para as quais 

atualmente a medicina ainda não possui um tratamento acessível ou eficaz. Embora exista 

uma variedade de possíveis candidatos que podem ser usados nesta componente, as células 

tronco têm continuamente mostrado o seu potencial terapêutico na regeneração de órgãos e 

tecidos lesados sendo reconhecidas, desta forma, como as mais promissoras na comunidade 

científica (Dias et al., 2019).  

Com os avanços científicos tornaram-se numa abordagem na indução da proteção 

celular ou neurorregeneração com o objetivo de estimular a regeneração dos tecidos afetados 

ou proteger as células parcialmente afetadas e contornar a sua completa destruição. 

Teoricamente, a terapia com estas células pode ajudar a interromper a progressão de 

doenças degenerativas do SNC quando as intervenções farmacológicas já não são eficazes 

ou não estão disponíveis (Karussis et al., 2013). 

Segundo um estudo realizado por Brito (2010) a administração de CT é uma 

possibilidade no tratamento de sequelas neurológicas originadas pelo vírus da esgana em 

cães, uma vez que, até ao momento, demonstrou ser uma opção segura e promissora, sendo 

uma alternativa à eutanásia a que normalmente estão destinados.  

 

2.11. Prognóstico 

 

O prognóstico dos doentes infetados pelo vírus da esgana depende da estirpe do vírus 

e da resposta imunitária do animal. Animais que apresentam uma forte resposta imunitária 

podem nunca mostrar sinais de infeção ou podem conseguir recuperar completamente. Neste 

caso, estão imunizados para toda a vida e não são considerados portadores nem 

disseminadores da doença (Beineke et al., 2009).  

Animais com sintomas mais leves, podem recuperar, embora os sintomas possam 

persistir por vários meses ou anos (Martella et al., 2008; Mahon et al., 2017).  

Os animais infetados podem morrer subitamente de uma doença sistémica, mas em 

muitos casos, uma terapia adequada pode diminuir o risco de isso acontecer (Greene, 2012). 



Quando a resposta imunitária é mais fraca ou não é eficaz, a doença tende a evoluir 

podendo tornar-se fatal (Martella et al., 2008; Mahon et al., 2017).  

O prognóstico é reservado na maioria dos casos com doença aguda, verificando-se 

também uma taxa de mortalidade elevada quando a doença atinge cães jovens, quando há 

infeções bacterianas secundárias e quando progride para a fase neurológica (Mangia & Paes, 

2008). 

Os animais que parecem recuperar desenvolvem, muitas vezes, problemas crónicos 

no SNC pela persistência de lesões irreversíveis provocadas pelo vírus (Gebara et al., 2004).  

A magnitude do envolvimento neurológico tem uma grande influência na possível 

recuperação da infeção e no prognóstico da doença, sendo este bastante reservado na 

presença de sintomatologia neurológica, uma vez que têm progressão imprevisível e podem 

ser incompatíveis com a qualidade de vida do animal (Martella et al., 2008; Mahon et al., 

2017). 

A esgana na fase neurológica apresenta uma elevada taxa de morbilidade e 

mortalidade, motivo pelo qual o prognóstico é sempre reservado (Orsini & Bondan, 2008). 

 

2.12. Imunidade e Prevenção  

 

A sobrevivência dos animais infetados pelo vírus da esgana depende, principalmente, 

do desenvolvimento de uma resposta imunitária celular eficaz. No entanto, a resposta 

imunitária humoral também é importante, uma vez que cães que apresentam uma titulação 

de anticorpos mediana aparentam estar protegidos contra a doença. Contudo, a existência de 

títulos baixos não é eficiente na proteção dos animais, para além de que interfere com a 

imunização vacinal (Flores, 2007). 

A medição de anticorpos séricos é o método de eleição para avaliar a proteção do 

animal contra uma futura infeção, sendo a concentração de anticorpos proporcional à proteção 

existente (Day et al., 2016).  

A prevenção e controlo da infeção pelo vírus da esgana baseiam-se no diagnóstico 

correto, isolamento de animais doentes ou que ainda não tenham sido vacinados, saneamento 

e vacinação (Sykes, 2014; MacLachlan & Dubovi, 2017). 

A vacinação tem reduzido substancialmente a incidência da doença clínica em muitas 

regiões, embora  ainda continuem a ocorrer surtos (Greene, 2012; Sykes, 2014).  

As vacinas vivas modificadas estão recomendadas para a imunização da população 

canina pois promovem uma imunidade protetora duradoura. Contudo, estas vacinas contêm 

virulência suficiente para causar doenças graves e morte em espécies mais suscetíveis ao 

vírus não podendo ser administradas nestes casos (Wang et al., 2012; Zhang et al., 2017). 



A imunidade materna dos cachorros entra em declínio entre as quatro e as seis 

semanas de idade, tornando-os mais sensíveis à infeção. Desta forma deve-se iniciar a 

realização do protocolo vacinal nesse momento, visto que antes disso a imunidade materna 

pode comprometer o sucesso da vacinação (Day et al., 2016).  

De modo a ultrapassar a interferência dos anticorpos maternos, os cachorros devem 

ser vacinados com vacinas vivas modificadas entre as seis e as oito semanas de idade, com 

repetição a cada duas a quatro semanas, até completarem as dezasseis semanas de idade 

(Martella et al., 2008; Day et al., 2016). Em cães adultos é recomendado que a vacinação seja 

feita em duas aplicações com o intervalo de duas a quatro semanas, embora uma dose com 

a vacina contendo o vírus vivo modificado seja considerada protetora. Em ambos os casos o 

reforço deve ser feito até um ano após a última administração e posteriormente a cada três 

anos (Day et al., 2016). 

As falhas vacinais podem estar relacionadas com fatores intrínsecos do hospedeiro, 

erro humano ou fatores relacionados com o produto. Alguns exemplos são protocolos vacinais 

incorretos e alterações induzidas na própria vacina devido ao fabrico, armazenamento ou 

administração inadequados. Para além disso, existem outros fatores que interferem na 

eficácia vacinal e na imunidade do animal como o stresse, a temperatura corporal igual ou 

superior a 39,8ºC e a presença de outras doenças em simultâneo (Martella et al., 2008; 

Greene, 2012; Nelson & Couto, 2015; Day et al., 2016).  

 

2.13. Controlo  

 

O vírus da esgana é sensível às condições ambientais nomeadamente à luz 

ultravioleta, a ambientes secos e ao calor, sendo inativado, por este último, durante uma hora 

a 55ºC ou durante trinta minutos a 60ºC (Barbosa & Passos, 2008; Greene, 2012; Ettinger et 

al., 2017).  

Em tecidos retirados ou em secreções o vírus pode permanecer vivo durante 

aproximadamente uma hora a 37ºC ou três horas à temperatura ambiente ( 20ºC) (Greene, 

2012). A temperaturas entre 0ºC e 4ºC, próximo do ponto de congelação, o vírus pode 

sobreviver durante semanas (Litfalla et al., 2008) e a temperaturas de - 6,5ºC mantem-se 

estável durante anos. Daí a liofilização ser utilizada na preservação do vírus no fabrico de 

vacinas. Para além disso, permanece viável a um pH compreendido entre 4,5 e 9 (Greene, 

2012). 

Como possui um invólucro lipídico, o vírus é inativado por éter, clorofórmio, formol, 

fenol, solventes lipídicos e desinfetantes à base de amónio quaternário, sendo que os 

processos normais de desinfeção de centros de recolha oficial, clínicas e hospitais são 



normalmente suficientes. (Appel & Summers, 1995; Barbosa & Passos, 2008; Greene, 2012; 

Ettinger et al., 2017). 

Tendo em conta estas informações referidas, cães que apresentem doenças 

gastrointestinais ou respiratórias necessitam de ser isolados para evitar a infeção de outros 

animais suscetíveis através de aerossóis e partículas infetantes. Sendo assim, o isolamento 

destes animais e a desinfeção dos ambientes em que se encontram são medidas de controlo 

ambiental muito importantes para evitar a disseminação do vírus da esgana (Appel & 

Summers, 1995; Monteiro et al., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



3. CÉLULAS TRONCO 

 

Até há pouco tempo as terapias regenerativas não eram muito exploradas no âmbito 

clínico devido ao seu elevado custo, difícil acesso e incerteza sobre a qualidade do produto. 

No entanto, hoje em dia, a ocorrência de certas doenças sem tratamento convencional 

específico tem vindo a aumentar e isso tem suscitado um interesse crescente na comunidade 

médico-veterinária mundial na procura de novas terapias. Cada vez mais, investigadores 

realizam estudos sobre estas células e as suas propriedades com o objetivo de encontrar 

respostas para doenças que ainda não possuem uma terapia específica procurando, muitas 

vezes, a cura de certas doenças a partir da reparação ou substituição de tecidos lesados 

(Rocha et al., 2012; Baptistella, 2016; Dias et al., 2019). 

As células tronco (CT) possuem elevada capacidade de multiplicação e diferenciação 

mesmo após longos períodos de inatividade, o que sugere um enorme potencial terapêutico 

para uma vasta gama de doenças, sendo justificada a atenção que têm recebido por grande 

parte dos investigadores (Muller, 2013). 

São células primitivas, indiferenciadas ou não especializadas (Monteiro et al., 2009; 

Lima et al., 2012) que apresentam características como autorrenovação prolongada, elevada 

capacidade de proliferação, produção de diversas linhagens celulares e regeneração de 

tecidos (Bajada et al., 2008; Yarak & Okamoto, 2010; Gade et al., 2012; Rocha et al., 2012; 

Marques, 2016; Dias et al., 2019). 

A autorrenovação é definida pela capacidade de se multiplicarem, mantendo o seu 

estado indiferenciado e proporcionando uma reposição ativa de sua população de maneira 

constante nos tecidos (Bydlowski et al., 2009; Rocha et al., 2012; Dias et al., 2014) de forma 

a assegurar a existência de um número adequado de CT num determinado local do organismo 

e momento específico do seu desenvolvimento (Schwindt et al., 2005; Souza et al., 2010;  

Rocha et al., 2012). 

Dependendo do seu estadio de multiplicação ou especialização têm a capacidade de 

realizar divisão simétrica e assimétrica, respetivamente, conforme a necessidade de 

diferenciação (Gouvea et al., 2014), sendo o microambiente onde as células se encontram, 

denominado nicho, quem controla a decisão do destino para o tipo de divisão celular (Martins 

et al., 2012).  

Na  divisão simétrica a célula mãe dá origem a duas células-filhas idênticas entre si e 

exatamente iguais à célula-mãe, não ocorrendo diferenciação neste caso;  na divisão 

assimétrica a célula tronco mãe dá origem a uma célula igual a si (autorrenovação) e a uma 

célula semidiferenciada (Knoblich, 2001; Bydlowski et al., 2009; Pessotti, 2009; Gattegno-Ho 

et al., 2012; Muller, 2013). 



Geralmente ocorre divisão de forma assimétrica, sendo que quando são submetidas a 

um estímulo adequado diferenciam-se em um ou mais tipos de células especializadas em 

posições definidas do organismo (Knoblich, 2001).  

A diferenciação é o processo em que uma célula não especializada, sob certas 

condições fisiológicas ou experimentais, adquire características celulares distintas que lhe 

permitem desempenhar funções especializadas (Carlo, 2005; Rocha et al., 2012). Embora 

ainda não esteja bem esclarecido, sabe-se que é regulada pela expressão preferencial de 

genes específicos nas células tronco. Para além disso, têm surgido evidências de que a 

diferenciação depende do microambiente em que a célula se encontra, ou seja, pela influência 

que é exercida por parte das células vizinhas e pela presença ou ausência de vários fatores 

de diferenciação, como por exemplo os fatores de crescimento (Lin, 2003; Schwindt et al., 

2005; Rocha et al., 2012; Muller, 2013). 

Normalmente a regeneração tissular ocorre quando as células tronco presentes em 

diversos locais do organismo são estimuladas por diversos sinais específicos a se dividir e a 

repor as células perdidas devido a lesão dos tecidos (Gade et al., 2012; Rocha et al., 2012; 

Sasaki et al., 2019). 

A identificação de novas fontes de CT é imprescindível para o progresso da terapia 

celular e, até agora, foram encontradas CT em quase todos os tecidos, mesmo onde se 

acreditava que o processo de regeneração não ocorria, como é o caso do sistema nervoso 

(Gritti et al., 2002; Meirelles et al., 2006). 

A quantidade de CT nos tecidos vai decrescendo com a idade, sendo 

consideravelmente menor em indivíduos mais velhos (Mambelli et al., 2009; Martinello et al., 

2011; Spencer et al., 2011; Zaim et al., 2012). 

 

3.1. Classificação das células tronco 

 

Com o passar do tempo foi criada uma descrição clara e objetiva que propõe que as 

CT podem ser classificadas quanto ao seu potencial de diferenciação ou plasticidade em 

totipotentes, pluripotentes, multipotentes, oligopotentes ou unipotentes, dependendo dos tipos 

de tecidos que são capazes de produzir, e quanto à sua origem em embrionárias ou adultas 

(Neto, 2010; Vita et al., 2012; Calloni et al., 2014) como se observa na Figura 2. 

 

 

 

 

 



3.1.1. Classificação quanto à plasticidade 

 

3.1.1.1. Totipotentes 

 

São aquelas que, isoladas, são capazes de formar todas as células diferenciadas 

presentes num organismo, isto é, todos os tipos celulares dos folhetos embrionários e 

extraembrionários, sendo capazes de gerar por si só outro indivíduo. São células do zigoto e 

dos embriões até à fase de mórula (Gage, 2000; Rocha et al., 2012; Maia et al., 2013; Dias et 

al., 2014; Ikeda, 2017). 

 

3.1.1.2. Pluripotentes 

 

São semelhantes às células totipotentes, embora mais especializadas. São capazes 

de se diferenciar em todas as células da ectoderme, mesoderme e endoderme, exceto 

placenta e anexos embrionários (Fortier, 2005; Nardi, 2007; Neto, 2010; Rocha et al., 2012;  

Nakazato, 2017). Por este motivo são capazes de originar qualquer tipo de tecido, mas são 

incapazes de dar origem a um organismo completo, uma vez que não podem originar os 

tecidos que apoiam o feto. São células tronco embrionárias, obtidas através da massa celular 

interna do blastocisto a partir do quarto ou quinto dia após a fecundação (Bydlowski et al., 

2009; Gade et al., 2012; Maia et al., 2013; Dias et al., 2014; Schwindt et al., 2018). 

 

3.1.1.3. Multipotentes 

 

São células que já se diferenciaram em direção a uma linhagem celular mais específica 

(Bydlowski et al., 2009). São encontradas em estadios posteriores do desenvolvimento fetal 

e que persistem após o nascimento (Neto, 2010) podendo, desta forma, ser extraídas do 

individuo adulto (Muller, 2013). A obtenção destas células ocorre através de várias fontes (Vita 

et al., 2012) e são portadoras de um potencial de diferenciação mais restrito do que as 

anteriores, no entanto conseguem diferenciar-se em vários tipos celulares, embora de um 

mesmo folheto embrionário (Campagnoli et al., 2001; Grinfeld & Gomes, 2004; Gade et al., 

2012; Ryu et al., 2012). 

 

3.1.1.4. Oligopotentes 

 

Possuem um poder de diferenciação ainda mais restrito, sendo capazes de formar 

células de um mesmo folheto germinativo e diferenciarem-se em poucos tecidos. Têm origem 



em fontes adultas, sendo muito utilizadas em investigação científica (Carlo, 2005; Zago & 

Covas, 2006; Dias et al., 2014; Mangia et al., 2014;). Geralmente são encontradas em tecidos 

já diferenciados, como no tecido intestinal, por exemplo (Carlo, 2005; Zago & Covas, 2006). 

 

3.1.1.5. Unipotentes 

 

São células capazes de se diferenciar apenas num único tipo celular maduro (isto é, 

transformam-se num único tecido) e são responsáveis pela regeneração de tecidos através 

da reposição e renovação celular (Wodewotzky, 2008; Neto, 2010; Dias et al., 2014; Schwindt 

et al., 2018). É o caso das espermatogónias que são responsáveis pela produção contínua de 

espermatozoides (Rocha et al., 2012). 

 

 

Figura 2- Diferenciação de células tronco (adaptado de Dias et al., 2019). 

 

3.1.2. Classificação quanto à origem 

 

3.1.2.1. Células tronco embrionárias 

 

As células tronco embrionárias (CTE) são mais frequentemente obtidas a partir da 

massa interna do blastocisto expressando, desta forma, um amplo potencial de diferenciação 

(Morales, 2007; Neto, 2010; Rocha et al., 2012; Marx et al., 2015; Nakazato, 2017).  

O que estabelece o seu potencial de diferenciação é a fase em que se encontra o 

embrião quando as células são isoladas. Por isso, quanto mais jovem o embrião, mais 

indiferenciadas serão as suas células, sendo maior a sua vida útil e maior o seu potencial de 

diferenciação, tanto na cultura in vitro, como no organismo (Wodewotzky, 2008).  



Quando são mantidas em condições adequadas de cultura, como na presença de 

fatores que impedem a sua diferenciação (Schwindt et al., 2018), as CTE podem replicar-se 

indefinidamente in vitro sem a sua pluripotência ser afetada (Dias et al., 2014; Huang et al., 

2015; Cambria et al., 2016; Schwindt et al., 2018).  

Uma desvantagem destas células é que quando são transplantadas no indivíduo têm 

capacidade de responder a diferentes estímulos in vivo e de se diferenciar 

desordenadamente, podendo levar à formação de teratomas (Vita et al., 2012; Pinheiro et al., 

2016; Song et al., 2018). Por este motivo, um dos maiores desafios na utilização das CTE em 

terapias celulares é o controlo sobre a sua diferenciação, daí ser necessário o uso dos fatores 

tróficos, visto que, na sua ausência, as CTE diferenciam-se espontaneamente em todos os 

tipos de tecidos (Schwindt et al., 2018).  

Sendo assim, as pesquisas envolvendo o uso destas células para fins terapêuticos 

devem ser realizadas com cuidado, porque embora apresentem um enorme potencial para a 

terapia celular e para obtenção de materiais para transplantes, não se conhece bem o seu 

mecanismo biológico in vivo, tornando o seu uso inseguro, o que requer que se continuem a 

realizar estudos sobre elas (Huang et al., 2015). 

As complicações do uso das CTE levaram à identificação de diversas fontes de células 

tronco adultas, uma vez que estas representam uma boa alternativa ao uso de embriões para 

além de possuírem características que as tornam promissoras em terapia celular (Vita et al., 

2012; Pereira, 2016).  

3.1.2.2. Células tronco adultas ou somáticas 

 

As células tronco adultas ou somáticas (CTA) são células indiferenciadas encontradas 

em tecidos adultos especializados, que apresentam capacidade de autorrenovação e que 

mantém o seu potencial de diferenciação multipotente (Wagers & Weissman, 2004; Leung et 

al., 2006). 

A sua utilização é menos controversa e mais vantajosa quando comparadas às CTE 

relativamente a: questões éticas e culturais na forma de obtenção (uma vez que não envolve 

o uso de embriões); maior facilidade de isolamento; possibilidade de obtenção a partir de 

diversas fontes; menor imunogenicidade e menor probabilidade de formação de teratomas, 

devido ao seu potencial de diferenciação limitado, visto que se tratam de células multipotentes 

(Wagers & Weissman, 2004; Leung et al., 2006; Asanuma et al., 2010). Contudo, a sua 

habilidade imunossupressora pode causar, indiretamente, o crescimento tumoral e 

proliferação metastática (Asanuma et al., 2010). 



No entanto, ao contrário das CTE, não são capazes de manter as suas propriedades 

por longos períodos in vitro e a sua diferenciação pode ser induzida com a administração de 

fatores de crescimento apropriados ou através outros sinais externos, que não existem no seu 

ambiente de origem e que alteram o seu comportamento. Posto isto, muitos dos estudos 

realizados in vitro não devem ser extrapolados para modelos in vivo (Schwindt et al., 2018). 

As células tronco adultas (CTA) estão presentes em todos os tecidos do organismo, 

incluindo o tecido nervoso. Têm a função de repor as células lesadas ou que vão morrendo 

durante a vida do indivíduo, reparando e mantendo a integridade dos órgãos e tecidos (Zago 

& Covas, 2006). Para isto acontecer os recetores de superfície enviam informação às células, 

( Wodewotzky, 2008; Martins 

et al., 2012; Kirby et al., 2015), sobre a lesão do tecido ou órgão e estas migram para o local 

de forma a regenerar as áreas afetadas (Walsh et al., 2003). 

As pesquisas realizadas nas últimas décadas resultaram na descoberta de uma 

grande variedade de CTA, podendo, de acordo com o tecido de origem, ser divididas em 

grupos distintos, sendo que os dois mais estudados e utilizados na terapia celular são as 

células tronco hematopoiéticas (CTH) e as células tronco mesenquimatosas (CTM) (Wagers 

& Weissman, 2004; Nardi, 2007; Vita et al., 2012). As CTH são responsáveis por originar e 

repor todos os tipos de células sanguíneas, enquanto que as células tronco mesenquimatosas 

(CTM) dão origem a várias linhagens celulares e tecidos (Nardi, 2007; Darabi et al., 2008; 

Neto, 2010; Maia et al., 2013).  

A plasticidade, ou seja, a capacidade de originar diferentes tipos de células maduras, 

é muito elevada nas CTM comparativamente com outras CTA (Nardi, 2007; Maia et al., 2013), 

sendo talvez uma das razões para terem ganho cada vez mais espaço nos trabalhos 

científicos (Grinfeld & Gomes, 2004; Bajada et al., 2008). 

 

3.1.2.2.1. Células tronco hematopoiéticas  

 

As CTH são utilizadas frequentemente na medicina humana, sendo desta forma as 

células tronco mais bem estudadas (Weissman, 2000). Em cães, têm sido utilizadas na terapia 

celular para doenças hematológicas, metabólicas, imunológicas e neoplasias (Nakage et al., 

2009; Ryu et al., 2012; Stolfi et al., 2016; Gomes et al., 2017; Song et al., 2019). 

A sua colheita é feita, geralmente a partir da medula óssea, uma vez que se trata do 

maior reservatório de CTH. No entanto, podem ser isoladas de outras fontes como sangue 

periférico e sangue do cordão umbilical (Azevedo & Ribeiro, 2000; Huss et al., 2000; Canesin, 

2005; Bini-Antunes et al., 2006; Muller, 2013) tendo estas fontes uma colheita menos invasiva 



e maior compatibilidade entre dador e recetor, respetivamente (Bini-Antunes et al., 2006; 

Nakage et al., 2009). 

A sua principal característica é a capacidade de autorrenovação, produzindo células 

percursoras capazes de se diferenciarem em todos os tipos de células sanguíneas (Figura 3), 

sendo responsáveis pela reposição de células maduras no sangue em resposta a 

emergências, como perda sanguínea (Muller, 2013). Isto é, em resposta a estímulos 

específicos, as CTH diferenciam-se em CT linfoides ou mieloides, preservando as 

características de proliferação, replicação e diferenciação de uma CT multipotente 

(Wodewotzky, 2008; Eaves, 2015; Gomes et al., 2017). 

 

 

Figura 3- Linhagem de células tronco hematopoiéticas (adaptado de Criovida, 2019). 

3.1.2.2.2. Células tronco mesenquimatosas  

 

As primeiras fontes de CTM a surgir para serem usadas clinicamente foram as CTM 

derivadas da medula óssea (CTM-MO) e ainda hoje são muito utilizadas. No entanto, com a 

evolução dos estudos científicos verificou-se que estas últimas apresentavam diversas 

limitações. Uma das razões que levou os cientistas a procurarem outra alternativa de CTM foi 

o facto de a medula óssea possuir uma população de células muito heterogénea dificultando 

a sua cultura e quantidade obtida e a colheita deste tecido ser mais invasiva. Para além disso, 



o número e capacidade de diferenciação destas células diminui com a idade, logo o seu 

potencial terapêutico também declina com o tempo requerendo, assim, dadores mais jovens 

(Mueller & Glowacki, 2001; Gómez-Gaviro et al., 2012; Vita et al., 2012; Dias et al., 2019). 

Além do estroma da medula óssea as CTM foram identificadas em diversos tecidos 

tanto no indivíduo adulto no tecido adiposo, pericitos, derme, trabéculas ósseas, periósteo, 

polpa dentária de dentes decíduos, cartilagem articular, membrana sinovial, fluido sinovial, 

músculo-esquelético e diversos outros tecidos e órgãos; como no feto no líquido amniótico, 

sangue do cordão umbilical, placenta, geleia de Wharton, fígado, baço, timo e pulmão 

(Campagnoli et al., 2001; Bobis et al., 2006; Zucconi et al., 2009; Neto, 2010; Stewart & 

Stewart, 2011; Taghizadeh et al., 2011; Dalous et al., 2012; Gade et al., 2012; Webster et al., 

2012; Muller, 2013; Dias et al., 2014). 

São uma população multipotente, capazes de autorrenovação e que apresentam 

potencial de diferenciação em diversas linhagens celulares e tecidos (Nardi, 2007; Darabi et 

al., 2008; Neto, 2010; Stewart & Stewart, 2011; Maia et al., 2013). Caracterizam-se por um 

pool te situado próximo aos vasos 

sanguíneos (nicho perivascular), e que está presente na maioria dos tecidos do organismo. 

Normalmente essas células encontram-se num estado quiescente no indivíduo adulto, 

multiplicando-se somente em momentos de necessidade do organismo (Fortier, 2005; Zago 

& Covas, 2006; Stewart & Stewart, 2011;).  

As CTM apresentam propriedades imunomoduladoras e anti-inflamatórias. São 

capazes de autorregular os fatores da cascata da inflamação, incluindo as citocinas pro-

inflamatórias, interleucinas- rose tumoral- ão- Adicionalmente, 

essas células também secretam fatores de crescimento que promovem a efetiva 

revascularização tecidual e apresentam efeito antiapoptótico (importante na restauração e 

manutenção da função tecidual). São igualmente capazes de inibir a formação de tecido 

cicatricial (fibrose), estimular a angiogénese e recrutar células progenitoras, potencializando, 

desta forma, as possibilidades de regeneração do tecido danificado (Nöth et al., 2010; Maia 

et al., 2013; Pascucci et al., 2014; Marx et al., 2015; Iacono et al., 2018; Dias et al., 2019). 

As citocinas libertadas nos locais de inflamação ou lesão promovem a sinalização 

química de forma a orientar a migração das células implantadas (Iacono et al., 2018). 

Ao cultivarmos as CTM in vitro sob a ação de estímulos específicos para cada 

linhagem, elas podem-se diferenciar em adipócitos, osteoblastos e condrócitos (Zuk et al., 

2003; Marti et al., 2010; Zhu & Feng, 2018). No entanto, estudos revelam que também são 

capazes de o fazer em outros tipos celulares maduros, como por exemplo: neurais, 

vasculares, musculares, cardíacos, entre outros (Campagnoli et al., 2001; Hermann et al., 

2004; Zago & Covas, 2006; Yarak & Okamoto, 2010).  



A capacidade de originarem diferentes tipos celulares, ou seja, a sua plasticidade, é 

muito elevada (Nardi, 2007; Maia et al., 2013) e sugere que as CTM são as responsáveis pelo 

turnover e pela manutenção de todos os tecidos do organismo (Meireles et al. 2008; Caplan, 

2009). Esta é uma das razões para terem vindo a ganhar cada vez mais impacto nos trabalhos 

científicos (Grinfeld & Gomes, 2004; Bajada et al., 2008) e por serem as células mais usadas 

atualmente na engenharia de tecidos (Dionigi & Fauza, 2012). Para além disso, as CTM são 

de especial interesse na terapia celular por apresentarem uma colheita e isolamento 

relativamente simples quando compradas às demais, pela facilidade de cultura e por 

apresentarem uma extensa habilidade proliferativa in vitro (Wodewotzky, 2008; Maia et al., 

2013; Song et al., 2018). 

A sua capacidade de adesão a substratos plásticos, como tubos e frascos de cultura, 

é muito importante, uma vez que o mesmo não acontece nas CTH por não possuírem essa 

capacidade. Sendo assim, esta propriedade de adesão pode ser usada como um método de 

identificação e isolamento das CTM (Bittencourt et al., 2006; Wodewotzky, 2008; Viscondi et 

al., 2013). 

De um modo geral e de acordo com a Sociedade Internacional de Terapia Celular 

(International Society for Cellular Therapy  ISCT), para que uma CT seja considerada 

mesenquimatosa deve obedecer a 3 critérios mínimos. O primeiro é que as CTM sejam 

isoladas de uma população de células mononucleares com base na sua adesão seletiva ao 

plástico; segundo, os marcadores de membrana necessitam de ser positivos para CD105, 

CD73 e CD90 e negativas (> 95% das células em cultura) para CD34, CD45, CD14 ou CD11b, 

-II; e terceiro devem ser capazes de se diferenciar in vitro em 

osteoblastos, condroblastos e adipócitos (Dominici et al., 2006; Santos, 2011; Spencer et al., 

2011; Taghizadeh et al., 2011; Marx et al., 2015; Queiroz, 2017; Borghesi et al., 2019).  

É importante realçar que, atualmente, não existe uma distinção clara entre marcadores 

de superfícies das CTM da medula óssea, do tecido adiposo e fibroblastos, já tendo sido 

demonstrado que as CTM da medula óssea e do tecido adiposo têm marcadores muito 

semelhantes. Além disso, a caracterização da expressão de marcadores para CTM de 

animais é desafiadora porque não estão disponíveis marcadores comerciais para as 

diferentes espécies, e nem todos os anticorpos de humanos e ratos apresentam reação 

cruzada com as outras espécies (Tapp et al., 2009). 

Além destas células estarem envolvidas nos processos de reparação e homeostase 

dos tecidos, as CTM apresentam também habilidade de modular a resposta inflamatória local 

(Uccelli et al., 2011; Gómez-Gaviro et al., 2012). Possuem tropismo, sendo esta característica 

a base para que, após ser feita a sua administração, as células tronco possam atingir os 



tecidos afetados substituindo as células lesadas e auxiliando, desta forma, na reparação do 

tecido (Carrade et al., 2011).  

A principal desvantagem para o uso das CTM é o facto de não serem capazes de 

permanecer num estado indiferenciado por longos períodos de tempo quando cultivadas in 

vitro, o que dificulta sua utilização (Wodewotzky, 2008; Veloso, 2010). 

As CTM caninas foram descritas como fibroblásticas com formato fusiforme, podendo 

ser facilmente identificadas na histologia pelo seu tamanho, citoplasma basófilo e núcleo 

hipercromático esférico que acompanha o formato das células (Patricio, 2010; Cheng et al., 

2012; Gómez-Gaviro et al., 2012; Trindade, 2014). Geralmente elas fornecem suporte 

estrutural, além de regular a passagem de células através dos tecidos (Marques, 2016).  

O tamanho da célula depende do tipo celular e do seu estadio no ciclo. O controlo do 

tamanho da célula é um aspeto importante do seu desenvolvimento, assim como o controlo 

da morfologia é essencial para a diferenciação das células e para o desenvolvimento de 

órgãos e tecidos (Patricio, 2010). 

Estas células são seguras para transplantes alogénicos (Ryan et al., 2005; Gonçalves 

et al., 2014), uma vez que não induzem resposta imunitária e são menos propensas à 

formação de teratomas (Li & Fu, 2012). Podem ser transplantadas logo após a ocorrência da 

lesão tecidual e podem ser aplicadas tanto na forma indiferenciada, recebendo o estímulo do 

meio para posterior diferenciação, como sofrer diferenciação em cultura antes da implantação 

(Carlo et al., 2009). No entanto, a observação de que apenas um pequeno número de células 

transplantadas sobrevive e se integra no tecido danificado pelo hospedeiro, destacou a 

possibilidade de que existe um mecanismo alternativo. Atualmente, sabe-se que as CTM 

criam condições ambientais ideais para a regeneração de tecidos através de um mecanismo 

parácrino (Pascucci et al., 2014; Crivelli et al., 2017; Iacono et al., 2018).  

 

Figura 4- Células tronco mesenquimatosas e algumas das possíveis linhagens (adaptado de Criovida, 
2019). 



3.1.2.2.2.1. Células tronco mesenquimatosas derivadas do 

tecido adiposo  

 

Embora a medula óssea tenha sido a primeira e clássica fonte para o isolamento de 

CTM , o tecido adiposo vem se mostrando, mais recentemente, como uma importante fonte 

de obtenção deste tipo celular, o que tem permitido grandes avanços no conhecimento sobre 

aspetos básicos e possíveis aplicações terapêuticas das mesmas (Pereira, 2016). Quando 

são comparadas com as CTM- MO, as CTM derivadas do tecido adiposo (CTM-TA) são 

igualmente capazes de se diferenciar em células e tecidos de origem mesodérmica abrindo 

inúmeras e promissoras perspetivas na medicina regenerativa (Bajada et al., 2008; Martinello 

et al., 2011).  

O tecido adiposo do cão é uma boa fonte de células tronco mesenquimatosas, uma 

vez que possibilita o isolamento das células a partir de pequenas quantidades de tecido 

(Patricio, 2010; Requicha et al., 2012), possui uma grande capacidade de diferenciação e 

revela vantagens em relação à medula óssea. Um exemplo disso, é o procedimento cirúrgico 

para extração de tecido adiposo uma vez que pode ser realizado rapidamente e com mínima 

morbilidade, o que é especialmente importante em doentes idosos que necessitam de um 

tempo anestésico e de recuperação mais curtos (Bajada et al., 2008; Astor et al., 2013). Para 

além disso, a quantidade de material colhido é abundante, possui uma elevada proporção de 

células tronco e uma alta taxa de proliferação e expansão in vitro comparativamente com a 

medula óssea (Schäffler & Büchler, 2007; Neupane et al., 2008; Maia et al., 2013; Iacono et 

al., 2018). Contudo, uma das desvantagens do uso desta fonte é a questão estética devido à 

ferida cirúrgica que possa resultar da colheita, podendo desencorajar alguns tutores de 

animais de alto valor a realizar este procedimento (Maia et al., 2013). No entanto é um 

problema que pode ser facilmente ultrapassado, uma vez que podemos obter o material 

necessário através da realização de procedimentos simples de rotina como 

ovariohisterectomias, cesarianas e orquiectomias sem que haja a necessidade de efetuar 

intervenções exclusivas (Martinello et al., 2011; Marques, 2016).  

Para além disso, há a possibilidade de realização de transplante alogénico de CTM, 

que é possível independentemente do tecido de origem, uma vez que se trata de células com 

uma baixa imunogenicidade in vitro e 

reconhecimento dos aloantigénios, não induzindo, desta forma, uma resposta inflamatória 

exuberante no hospedeiro recetor (Ryan et al., 2005; Bajada et al., 2008; Carrade et al., 2011; 

Zhang et al., 2015; Marques, 2016). 

Em cães, contrariamente aos humanos (Yarak & Okamoto, 2010), foi relatado que o 

isolamento de CT tem mais sucesso quando é feito do tecido adiposo subcutâneo visto que 



apresenta uma capacidade de proliferação superior quando comparado com tecido adiposo 

do omento ou da gordura inguinal (Neupane et al., 2008). Apesar da falta de estudos clínicos, 

o número de CTM-TA parece não se alterar com a região anatómica. No entanto, dependendo 

da localização onde se encontram, estudos em humanos revelaram que o tecido adiposo 

apresenta diferenças de metabolismo e em ratos diferenças na composição celular e na 

capacidade de diferenciação (Yarak & Okamoto, 2010). 

Além disso, outro fator que pode interferir na composição celular é a idade uma vez 

que foi observado um maior número de CTM-TA em indivíduos mais jovens comparativamente 

com animais mais velhos (Sharpless & DePinho, 2007; Bajada et al., 2008), para além de que 

nestes últimos a eficiência do transplante e da migração pós-transplante é drasticamente 

afetada (Fabian et al., 2017). 

Podem ser mantidas in vitro por longos períodos de tempo com duplicação estável da 

população e baixos níveis de senescência (Bajada et al., 2008), para além de que a sua 

viabilidade não parece ser alterada após criopreservação (Pu et al., 2006; Yarak & Okamoto, 

2010; Martinello et al., 2011). 

No entanto, quando falamos de células tronco a preocupação com a instabilidade 

genética e o potencial de transformação maligna está sempre presente. Recentemente, um 

estudo realizado com CTM-TA em humanos revelou que as CTM podem ser manipuladas in 

vitro de uma forma segura até um período de seis a oito semanas sendo que, depois disso, 

podem passar por transformações deletérias como anormalidades cromossómicas 

generalizadas, fenótipo modificado e morfologia alterada, deixando assim de ser seguras e 

viáveis (Rubio et al., 2005; Souza et al., 2010). 

Embora as CTM-TA possuam um grande potencial para a regeneração dos tecidos, o 

conhecimento cientifico sobre estas células ainda se apresenta incompleto e por isso é 

necessário a realização de mais estudos para conseguirmos obter resposta e estabelecer 

protocolos de utilização seguros (Marx et al., 2015).  

 

3.2. Transplante autólogo e alogénico 

 

O tratamento com CTM autólogas consiste no transplante de células provenientes do 

próprio animal. Apresentam como vantagem menor probabilidade de rejeição e como 

desvantagem o tempo necessário para cultura das mesmas, o que dificulta a sua utilização 

em processos agudos (Carrade et al., 2011). Outra dificuldade está na obtenção de CTM 

suficientes de alguns doentes, nomeadamente em doentes magros pela baixa quantidade de 

tecido adiposo; em doentes idosos, devido à diminuição na quantidade, proliferação e 

potencial de diferenciação destas células; e em doentes com doenças sistémicas, uma vez 



que há alteração das propriedades intrínsecas das CTM, podendo prejudicar a sua função 

protetora (Borjesson & Peroni, 2011; Carrade et al., 2011; Zhang et al., 2015; Fabian et al., 

2017). 

Por outro lado, o tratamento com CTM alogénicas consiste no transplante de células 

provenientes de um animal da mesma espécie, idealmente jovem e saudável (Zhang et al., 

2015; Fabian et al., 2017). Apresenta como vantagem a possibilidade de realização de um 

transplante imediato ou mais rápido, visto que as células já estão cultivadas e disponíveis. 

Para além disso, a produção comercial de CTM alogénicas deve garantir o controlo de 

qualidade e reduzir o custo das terapias celulares. Este tipo de transplante é possível devido 

ao facto das CTM possuírem baixa imunogenicidade (Borjesson & Peroni, 2011; Barberini et 

al., 2014; Zhang et al., 2015).  

Segundo estudos realizados, as CTM autólogas e alogénicas podem ser 

transplantadas com probabilidade mínima de rejeição imunológica uma vez que na sua 

superfície possuem baixa ou nula expressão do complexo principal de histocompatibilidade 

de classe II (MHC-II) (Jiang et al., 2005; Ryan et al., 2005; Krampera et al., 2006; Shi et al., 

2012; Barberini et al., 2014; Trindade, 2014; Borghesi et al., 2019). 

Estas células não são totalmente imunoprivilegiadas, no entanto o sistema imunitário 

não consegue eliminá-las imediatamente. Desta forma, as CTM sobrevivem por um curto 

período de tempo, não sendo efetivas a longo prazo (Zhang et al., 2015). 

 Jung et al. (2009) ao compararem o tratamento com células autólogas e alogénicas, 

as células de natureza autóloga revelaram maior eficácia, embora também tenham constatado 

bons resultados com o uso de células de natureza alogénica. 

 

3.3. Terapia celular associada à neurologia  

 

Os cães são frequentemente afetados por doenças neurológicas deixando muitas 

vezes sequelas que prejudicam a sua qualidade de vida, sendo regularmente este o motivo 

para se proceder à eutanásia destes animais (Greene, 2012). 

As lesões do sistema nervoso são bastante limitantes e muitas vezes não existe um 

tratamento efetivo. Devido a isso, várias doenças do foro neurológico têm suscitado interesse 

para o uso de terapia celular mostrando efeitos benéficos e encorajadores, surgindo como 

esperança no tratamento de lesões degenerativas e traumáticas (Lindvall & Kokaia, 2006; 

Karussis et al., 2013; Besalti et al., 2015; Hansmann et al., 2018; Song et al., 2018; Kamelska-

Sadowska et al., 2019).  

Geralmente, causam lesões irreversíveis e não possuem um prognóstico favorável, 

uma vez que o sistema nervoso é extremamente complexo apresentando alta especificidade 



e uma baixa capacidade de regeneração após a lesão. Mesmo que o SNC abrigue células 

com potencial regenerativo, ele não consegue recrutá-las de maneira efetiva (Paula, 2005; 

Carrion et al., 2009).   

As células nervosas maduras apresentam-se incapazes de se regenerar e as células 

tronco neurais, embora existam, apresentam uma capacidade limitada de gerar neurónios 

funcionais em resposta a uma lesão. Por esta razão, há um grande interesse na possibilidade 

de reparação do sistema nervoso por parte das células tronco (Paula, 2005).  

Até à pouco tempo acreditava-se que não ocorria regeneração do tecido nervoso, 

porém estudos demonstraram que o SNC possui capacidade de responder à lesão através do 

aumento da produção celular e da tentativa de regeneração (Rice & Scolding, 2009; Schwindt 

et al., 2018).  

Como já referido anteriormente, uso de CTM pode estimular a angiogénese, recrutar 

células progenitoras, reduzir a inflamação e minimizar a fibrose (Borjesson & Peroni, 2011), 

aumentando, desta forma, as probabilidades de reparação do tecido danificado e auxiliando 

na recuperação desses doentes (Karussis et al., 2013). Em relação às doenças do sistema 

nervoso central, pouco é conhecido sobre os mecanismos responsáveis pela melhoria 

funcional na terapia celular. No entanto, acredita-se que alguns processos podem envolver a 

indução da neurogénese no local da lesão, a fusão celular, a transdiferenciação celular e o 

efeito parácrino (Wagers & Weissman, 2004; Paula, 2005;). 

A libertação de mediadores inflamatórios é um dos fatores que interfere com a 

migração e ação das CT. Posto isto, é importante compreender como ocorre a sua libertação 

no sistema nervoso de cães infetados com o vírus da esgana (Uccelli et al., 2011; Marques, 

2016). 

Segundo Enciu et al. (2011), os três pontos de referência que marcam a 

neurorregeneração são a proteção endógena por fatores de crescimento, a neurogénese e a 

neurorrestauração e devem ser inter-relacionados e não vistos como eventos isolados. 

As evidências científicas mostram que a terapia celular pode tornar-se uma ferramenta 

terapêutica em vários distúrbios do sistema nervoso, uma vez que tanto as células tronco 

adultas, como as embrionárias, têm demonstrado capacidade de se diferenciarem em 

neurónios e células da glia (Paula, 2005), como demonstrado na Figura 5. 

 



 

Figura 5- Potenciais células tronco com capacidade neural: células tronco de mamíferos que podem 
originar neurónios (Gage, 2000). 

Existem estudos que mostram que as CTM, quando são aplicadas no SNC, migram, 

são integradas e desenvolvem características neurais (Muñoz-Elias et al., 2004; Schwindt et 

al., 2018). Outros mostram que as CTM possuem capacidade de se transdiferenciar em 

células neurais e migrar para o sistema nervoso central, ainda que numa extensão limitada  

(Uccelli et al., 2011). 

As CTM-TA são capazes de se diferenciar noutras células, como progenitores neurais 

e oligodendrócitos (Schwindt et al., 2018; Abdallah et al., 2019). Estudos anteriores sugerem 

que estas células podem ser uma fonte celular ideal para terapias regenerativas, pois podem 

melhorar sinais neuropatológicos e a função motora (Kimiskidis & Fassas, 2013).  

A pesquisa intensiva que tem como objetivo curar a doença de Parkinson com células 

tronco é um bom exemplo para as várias estratégias, resultados bem-sucedidos e desafios 

da restauração cerebral baseada em células tronco (Panchision, 2006). 



Num estudo realizado por Ryu et al. (2009) em cães que apresentavam lesão medular 

aguda, foram demonstradas melhorias significativas na função dos membros pélvicos e na 

velocidade de condução nervosa após a aplicação de CTM-TA. Estes resultados sugerem que 

estas melhorias da função neurológica podem ser, em parte, devido à diferenciação neuronal 

das células tronco aplicadas.  

A utilização da terapia com CTM em cães infetados pelo vírus da esgana que 

apresentam quadro multissistémico e envolvimento do sistema nervoso central 

(encefalomielite), é justificada devido à capacidade de diferenciação destas células em células 

neurais e não-neurais que podem favorecer a reparação tecidual causada pelo vírus, além de 

controlar a resposta inflamatória sistémica devido à sua ação imunomoduladora (Pinheiro, 

2014). 

Um estudo realizado por Brito (2010) com aplicação de células mononucleares de 

medula óssea alogénicas, evidenciou que o tratamento durante a fase de viremia da doença 

é ineficaz. No entanto, esta opção terapêutica mostrou ser segura e promissora para o 

tratamento das sequelas neurológicas provocadas pelo vírus da esgana em cães.  

Num outro estudo realizado em cães com sequelas neurológicas originadas pelo 

mesmo vírus, após aplicações heterólogas de células mononucleares de medula óssea, 

observou-se remissão dos sinais clínicos na maior parte dos indivíduos e ausência de 

neoplasias durante o acompanhamento (Muller, 2013). 

Alguns investigadores têm vindo a desenvolver estudos e pesquisas sobre uma nova 

abordagem terapêutica com CT no tratamento das sequelas neurológicas da esgana. Porém, 

ainda existem poucos estudos que relacionem o uso destas células na esgana, mesmo sendo 

uma das principais doenças que atingem o SNC dos cães (Muller, 2013). 

 



4. OBJETIVOS 

 

Este trabalho consiste num estudo retrospetivo que envolve animais tratados no 

ambulatório de acupuntura e dor crónica do Hospital Veterinário da Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia da UNESP / Campus Botucatu, São Paulo, Brasil e teve os seguintes 

objetivos:  

 Analisar a eficácia do tratamento com células tronco mesenquimatosas derivadas do 

tecido adiposo em cães que apresentavam sequelas neurológicas originadas pela 

esgana; 

 Determinar a percentagem de animais em estudo que teve recuperação total e a 

percentagem que teve recuperação parcial; 

 Avaliar a evolução dos animais submetidos ao tratamento com CTM-TA, a partir dos 

scores obtidos, utilizando uma tabela de avaliação neurológica e a análise de um 

questionário respondido pelos tutores;  

 Avaliar a qualidade de vida com base na análise dos scores obtidos no final do 

tratamento, de forma a evitar a eutanásia a que os animais com estas sequelas estão 

normalmente destinados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



5. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1. Amostra em estudo e critérios de seleção e de exclusão 

 

Para a realização deste trabalho foram selecionados seis animais com alterações 

neurológicas compatíveis com infeção pelo vírus da esgana, sujeitos a terapia celular entre 

os meses de julho de 2018 e julho de 2019, com células tronco mesenquimatosas derivadas 

do tecido adiposo.  

Os animais foram diagnosticados previamente em outras instituições ou em outros 

departamentos da universidade como o ambulatório de Moléstias Infeciosas do 

Departamento de Higiene e Saúde Pública da FMVZ/UNESP Botucatu , tendo sido 

reencaminhados, posteriormente, para o ambulatório de Acupuntura e Dor Crónica da mesma 

faculdade apenas para realização de células tronco e tratamentos complementares. A seleção 

dos animais foi efetuada neste departamento tendo em conta os sinais neurológicos 

apresentados, devendo estes sugerir lesões multifocais como paresias, ataxia, sinais 

vestibulares e cerebelares, envolvimento dos pares cranianos, convulsões, mioclonias, entre 

outros como alteração de comportamento, apatia e anemia.  

A inclusão dos animais no estudo foi feita independentemente da idade, género, raça 

e porte.  

Todos os animais apresentavam idades compreendidas entre os 7 meses e os 4 anos 

e lesões com tempo de evolução variável.  

Para a realização deste estudo foram selecionados os seguintes fatores de exclusão: 

 Animais sem alterações do foro neurológico;  

 Animais que se encontravam na fase de viremia da doença (fase aguda); 

 Animais diagnosticados com neoplasia ou outras comorbilidades; 

 Animais que apresentavam um estado mental de estupor ou coma; 

 Animais que desistiram do tratamento antes da sua conclusão;  

 Animais que fizeram menos ou mais de quatro aplicações de CT;  

 

5.2. Recolha de dados clínicos  

 

Os dados clínicos utilizados nesta dissertação foram recolhidos a partir das fichas de 

terapia celular individuais de cada animal (Anexo I) e das fichas de exame neurológico (Anexo 

III) que contam com os seguintes dados:   



 Ficha de terapia celular que inclui identificação do animal: RG (número identificativo), 

nome, espécie, raça, idade, peso; diagnóstico e doenças anteriores; tratamentos 

anteriores (incluindo terapias complementares previamente realizadas); tipo de 

alimentação; exames complementares: diagnósticos por imagem (se realizados) e 

exames laboratoriais (em que apenas são registados os valores alterados); anamnese; 

exame físico (Tº, FC, FR, TRC, pulso, coloração das mucosas, hidratação); número 

de células e código do animal dador; via de aplicação e quantidade, outras terapias 

realizadas, recomendações e datas de retorno.  

 

 Ficha de retorno: uma ficha igual à presente no anexo II é preenchida sempre que o 

animal volta para realizar uma nova aplicação. Para além dos dados acima referidos 

possui ainda o número da sessão, evolução entre sessões e efeitos adversos à terapia 

(24h-48h depois da aplicação das células tronco); 

 

 Ficha de Exame neurológico que inclui informações sobre: o estado de consciência, 

postura, marcha, pares cranianos e como são avaliados, palpação muscular e óssea, 

micção, defecação, reações posturais (ex. propriocepção), reflexos espinhais, 

sensibilidade e local da lesão.   

 

5.3. Células tronco 

 

5.3.1. Obtenção das células tronco 

 

As CTM utilizadas foram obtidas no banco de células tronco do Laboratório de 

Reprodução Avançada e Terapia Celular (LANÇA) do departamento de Reprodução Animal 

e Radiologia Veterinária da FMVZ/UNESP Botucatu. São provenientes de amostras de tecido 

adiposo abdominal de cães dadores jovens e saudáveis submetidos a cirurgias eletivas, como 

ovariohisterectomia (OVH) no departamento de Cirurgia Veterinária da FMVZ/UNESP 

Botucatu.  

Após a colheita das amostras, elas são reencaminhadas para o LANÇA, para 

isolamento, multiplicação, diferenciação, caracterização e marcação das CTM segundo os 

protocolos desenvolvidos pelo laboratório.  

Desta forma, foi possível a criação de um banco de células disponibilizando-as de uma 

forma rápida e segura quando necessário.  

 



5.3.2. Caracterização das células tronco   

 

As células provenientes do LANÇA, já previamente caracterizadas, são enviadas num 

tubo próprio (apenas células em PBS - solução tampão fosfato), refrigeradas e dentro de um 

recipiente térmico com gelo seco, para o ambulatório de Acupuntura Veterinária da 

FMVZ/UNESP Botucatu, na data da sua utilização, já lavadas e prontas a serem utilizadas.  

Cada recipiente vem devidamente identificado com a espécie do dador, número do 

dador (E), passagem (P) e o número de células. No tubo onde se encontram as CT também 

está presente a informação referente ao número de células e possui no seu interior uma 

quantidade em mililitros (ml) que varia mediante o número de animais dessa espécie que vai 

receber terapia celular nesse dia. Por exemplo, tendo em conta que cada animal recebe 1 ml 

de células tronco se tivermos quatro cães nesse dia, o ambulatório recebe um tubo com 4 ml.  

As células são aspiradas com o auxílio de uma agulha de grande calibre (18 G), de 

forma a não haver dano das células durante a sua aspiração, e com uma seringa de insulina 

(1 ml), como representado na Figura 6. 

 

Figura 6- Seringa de insulina (1 ml) e agulha descartável hipodérmica (40 mm de comprimento x 1,20 
mm de diâmetro, 18 Gauge e cor rosa) 

 

 

Figura 7- Tubo com CTM-TA para realização da terapia celular (fotografia gentilmente cedida por: 
Doutor Jean Joaquim). 



5.3.3. Metodologia de aplicação 

 

Cada animal recebe 1ml de CTM-TA alogénicas em cada tratamento e mediante a via 

de aplicação o procedimento varia:  

 

 Aplicação Epidural (EP): normalmente o animal passa por um processo prévio de 

sedação, no entanto se possuir paralisia e consequentemente não houver 

sensibilidade à dor, este não é necessário. Depois disso, o animal é colocado em 

posição de esfinge e é realizada tricotomia, limpeza e desinfeção da zona. 

Seguidamente é localizado o espaço L7-S1, coloca-se a agulha de um cateter e aplica-

se uma gota de soro fisiológico estéril na ponta, quando a agulha estiver no espaço 

(vácuo). Posteriormente, a seringa que possui as células é levemente agitada, 

acoplada e as células são injetadas cuidadosamente (Figura 8).   

Quando realizados, os procedimentos de sedação mostraram-se eficazes, seguros e 

de fácil execução, não evidenciando complicações durante o procedimento; 

 

 

Figura 8- Aplicação epidural de CTM-TA (fotografia gentilmente cedida por: Doutor Jean Joaquim). 

 

 Aplicação Intravenosa (IV): Um cateter é colocado no animal geralmente na veia 

cefálica. A correta colocação do cateter é confirmada através de um flushing e 

seguidamente o sistema de soro é acoplado e aberto. Posteriormente, e com o auxílio 

de um sistema de soro com ponta de injeção em Y ou com uma torneira de três vias, 

vai-se fazendo a administração das células lentamente e intercalando como o soro 

(que pode ser NaCl ou Lactato de Ringer), durante aproximadamente 15 minutos 

(Figura 9). Deve-se ter em conta que antes de iniciar a sua administração, a seringa 

onde as células se encontram deve ser levemente agitada.  



 

Figura 9- Aplicação intravenosa de CTM-TA (fotografia gentilmente cedida por: Doutor Jean 

Joaquim). 

5.3.4. Protocolo de aplicação  

 

A quantidade de CTM-TA alogénicas injetadas nos doentes selecionados para o 

tratamento variou entre 6 x 106 e 10 x 106 de células por mililítro aplicado. Esta variação nada 

tem a ver com o peso vivo ou porte do animal, mas sim com o crescimento e a forma de 

preparo das CT em laboratório e com o número de animais em que vai ser feita a aplicação 

nesse dia, sendo esta a razão para que o número de células utilizadas varie em todas as 

aplicações. Por exemplo, se o tubo contém 20 x 106 de células e tivermos dois animais, serão 

10 x 106 para cada animal, se tivermos quatro animais apenas receberão 5 x 106 de células.  

 

A aplicação das células foi realizada de trinta em trinta dias, durante quatro meses, 

perfazendo um total de quatro aplicações: 

 Dia 0  1ª Aplicação de CTM-TA 

 Dia 30  2ª Aplicação de CTM-TA 

 Dia 60  3ª Aplicação de CTM-TA 

 Dia 90  4ª Aplicação de CTM-TA 

 

5.4. Monitorização clínica dos animais em estudo  

 

O tratamento com as células tronco, bem como o acompanhamento dos animais, 

foram realizados no ambulatório de acupuntura e dor crónica da FMVZ/UNESP Botucatu.  

De forma a obter uma amostra representativa e o mais homogénea possível, a 

evolução dos animais foi avaliada e registada previamente a cada transplante de CTM-TA, 

através de exames clínicos e neurológicos completos. Desta forma, nas tabelas exibidas na 



interpretam da seguinte forma:  

 

 D0: Monitorização do animal no dia da 1ª aplicação de CTM-TA (Dia 0) 

 D30: Monitorização do animal no dia da 2ª aplicação de CTM-TA (Dia 30) 

 D60: Monitorização do animal no dia da 3ª aplicação de CTM-TA (Dia 60) 

 D90: Monitorização do animal no dia da 4ª aplicação de CTM-TA (Dia 90) 

 

A avaliação foi realizada por um médico veterinário (capacitado para a execução do 

exame neurológico) em todos os momentos, de forma a avaliar o comprometimento da função 

neurológica tendo por base a ficha de exame neurológico.  

De forma a compreender e avaliar melhor a evolução clínica dos animais e o sucesso 

da terapia, adaptou-se uma escala de avaliação neurológica (Tabela 1) em que foram 

categorizadas determinadas sequelas neurológicas decorrentes da infeção pelo vírus da 

esgana. 

 

Tabela 1- Critérios de sucesso do tratamento realizado com células tronco de cães com sequelas 
neurológicas resultantes da esgana com base no exame neurológico (adaptado de Figueiredo et al., 

2018) 

Grau Locomoção 

I Marcha Funcional 
II Ataxia  Caminha com incoordenação 
III Paresia  Fica em estação, mas não caminha 
IV Paresia  Não fica em estação e não se levanta 
V Paralisia  Ausência de dor profunda e com os sinais de grau IV 

Grau Pares Cranianos 

I Sem envolvimento de pares cranianos 
II Com envolvimento de um par craniano 
III Com envolvimento de um ou mais pares cranianos 

Grau Sistema Nervoso  Encéfalo 

I Normal 
II Alteração comportamental 
III Crises convulsivas 

Grau Mioclonia 

I Ausentes 
II Apenas em momentos de agitação 
III Ligeiras 
IV Moderadas 
V Graves 

Grau Sistema Geniturinário 

I Normal 
II Retenção urinária ou Incontinência urinária com relaxamento de esfíncter 



A graduação da tabela foi realizada de um a três ou de um a cinco de acordo com cada 

parâmetro a ser avaliado. O score de 18 representa o máximo valor possível da tabela e o 

pior cenário em termos de envolvimento do sistema nervoso. Considera-se que há 

recuperação total quando o animal apresenta grau I em todos os parâmetros no final do 

tratamento, exceto em relação às mioclonias, no qual foi considerado que o animal revela 

resposta positiva quando há redução do grau IV ou V para os graus I, II ou III.   

Para além disso, os animais foram observados diariamente pelos seus tutores, sendo 

por isso importante a inclusão da sua opinião neste estudo. Desta forma, é sugerido que o 

mesmo tutor responda a um questionário realizado a partir de escalas pré-validadas (Anexo 

IV), rotineiramente utilizado no ambulatório de acupuntura, de forma a complementar 

informações sobre o seu estado e auxiliar na avaliação da sua evolução e na eficácia do 

tratamento. É importante ter em conta que os tutores não têm acesso às respostas dadas na 

sessão anterior de forma a torná-las o mais fiáveis possível.  

Este questionário tem como principal objetivo avaliar a dor e a qualidade de vida em 

cães e é composto por três partes: Índice de Dor Crónica de Helsínquia (IDCH), escala de 

Avaliação da Qualidade de Vida (AQV) e Escalas Analógicas Visuais (EAV) para dor e 

locomoção. 

O Índice de Dor Crónica de Helsínquia (IDCH), representado na Tabela 2, serve para 

avaliar a dor crónica em cães e é composto por 11 questões cuja máxima pontuação é 44 e 

corresponde à maior intensidade de dor. Considerou-se sucesso quando a soma da 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 2- Índice de Dor Crónica de Helsínquia (IDCH) (adaptado de Hielm-Björkman et al., 2009). 

 
 

 
0 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 
 

1. Estado de 
ânimo: 

Muito ativo Ativo 
Nem ativo, 

nem abatido 
Abatido Muito abatido 

2. O animal 
brinca: 

Com muita 
vontade 

Com 
vontade 

Com má 
vontade 

Com muita má 
vontade 

Nunca 

3. O animal 
chora de 

dor: 
Nunca Raramente Às vezes Frequentemente 

Muito 
frequentemente 

4. O animal 
anda: 

Com muita 
facilidade 

Com 
facilidade 

Com 
dificuldade 

Com muita 
dificuldade 

Nunca 

5. O animal 
trota (anda 
depressa): 

Com muita 
facilidade 

Com 
facilidade 

Com 
dificuldade 

Com muita 
dificuldade 

Nunca 

6. O animal 
galopa 
(corre): 

Com muita 
facilidade 

Com 
facilidade 

Com 
dificuldade 

Com muita 
dificuldade 

Nunca 

7. O animal 
salta (por 

exemplo no 
sofá, carro): 

Com muita 
facilidade 

Com 
facilidade 

Com 
dificuldade 

Com muita 
dificuldade 

Nunca 

8. O animal 
deita-se: 

Muito 
facilmente 

Facilmente Razoavelmente Dificilmente 
Muito 

dificilmente 

9. O animal 
levanta-se 

de uma 
posição 
deitada: 

Muito 
facilmente 

Facilmente Razoavelmente Dificilmente 
Muito 

dificilmente 

10. Após um 
longo 

descanso o 
animal 

move-se: 

Muito 
facilmente 

Facilmente Razoavelmente Dificilmente 
Muito 

dificilmente 

11. Após um 
esforço 
físico ou 
esforço 

intenso, o 
animal 

move-se: 

Muito 
facilmente 

Facilmente Razoavelmente Dificilmente 
Muito 

dificilmente 

 

A escala para Avaliação da Qualidade de Vida (AQV), representada na Tabela 3, é 

composta por 12 questões, sendo que a pontuação máxima é 36 e corresponde à melhor 

qualidade de vida possível, e a mínima é 0 (zero) e corresponde à pior. Considerou-se 

boa qualidade de vida. 



Tabela 3- Escala para Avaliação da Qualidade de Vida (AQV) (adaptado de Yazbek & Fantoni, 2015). 

 

 

A Escala Analógica Visual para dor (EAVdor) e locomoção (EAVloc), representadas 

na Figura 9, são linhas com 100 mm de comprimento, na qual a extremidade esquerda, que 

  
0 
 

 
1 

 
2 

 
3 

1. A doença 
atrapalha a vida 
do seu animal: 

Muitíssimo Muito Um pouco Nada 

2. O seu animal 
continua a fazer 
as coisas que 

gosta: 

Nunca Raramente Frequentemente Normalmente 

3. Como está o 
temperamento do 

seu animal: 

Totalmente 
alterado 

Alguns episódios 
de alteração 

Mudou pouco Normal 

4. O seu animal 
manteve os 
hábitos de 

higiene: 

Não Raramente 
Menos do que 

antes 
Normal 

5. Acha que o seu 
animal sente dor: 

Sempre Frequentemente Raramente Nunca 

6. O seu animal 
tem apetite: 

Não 
Só come 

forçado/só o que 
gosta 

Pouco Normal 

7. O seu animal 
cansa-se 

facilmente: 
Muito Frequentemente Raramente Normal 

8. Como está o 
sono do seu 

animal: 
Muito mau Mau Bom Normal 

9. O seu animal 
tem vómitos: 

Sempre Frequentemente Raramente Nunca 

10. Como esta o 
intestino seu 

animal: 

Muito mau/ 
Funciona 

com 
dificuldade 

Mau Quase normal Normal 

11. O seu animal 
consegue-se 

posicionar 
sozinho para 

urinar ou defecar: 

Nunca Raramente Por vezes Sim 

12. Quanta 
atenção o animal 
está a dar para 

família: 

Nenhuma/ 
está 

indiferente 
Pouca Muita (carência) Normal 



indica o 0 (zero), representa a melhor condição possível e a direita, que indica os 100 mm, a 

pior condição possível. Considerou-  

 

Figura 10- Escala Analógica Visual para dor (EAVdor) e locomoção (EAVloc) (adaptado de Hielm-
Björkman et al., 2011). 

Os critérios de sucesso para o índice e escalas referidas anteriormente estão 

apresentados de uma forma simplificada na Tabela 4.  

 

Tabela 4- Critérios de sucesso referentes aos quatro componentes do questionário respondido pelos 
tutores dos animais em estudo. 

Índice/Escala Critério de Sucesso (score) 

IDCH -44) 

AQV -36) 

EAVdor -100) 

EAVloc -100) 

 

Os exames laboratoriais (hemograma e bioquímica sérica) foram realizados antes de 

cada aplicação, tendo sido registados apenas os valores alterados. Nem todos os animais em 

estudo realizaram este procedimento com esta frequência por motivos socioeconómicos, pelo 

que este fator não foi incluído no estudo.  

 

 

 

 



5.5. Análise de dados 

 

Para análise dos dados foi realizada uma estatística descritiva com recurso ao 

Microsoft® Office Excel 2013. As variáveis consideradas importantes para o estudo foram as 

seguintes:  

 Género; 

 Idade;  

 Raça; 

 Porte;  

 Tempo de sequelas neurológicas à altura do tratamento; 

 Número de aplicações e via de administração das CTM-TA;  

 Avaliação da evolução do quadro neurológico após a realização das CTM-TA, 

com base no score obtido no início e no final do tratamento; 

 Percentagem de recuperação total e parcial dos animais;  

 Relação entre o tempo de sequela neurológica e a recuperação dos animais; 

 Avaliação da evolução dos animais com base no score obtido para cada um 

dos constituintes do questionário respondido pelos tutores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



6. RESULTADOS  

 

6.1. Caracterização da população em estudo  

 

A população estudada foi constituída por seis cães cujas características principais se 

encontram descritas na seguinte tabela: 

 

Tabela 5- Principais características da população em estudo. 

Animal Género Idade Raça Peso Porte 

A1 Fêmea 7 meses SRD 6.600 Kg Pequeno 

A2 Fêmea 16 meses Pastor Alemão 30 kg Grande 

A3 Macho 24 meses SRD 11,200 kg Médio 

A4 Fêmea 48 meses SRD 10,400 kg Médio 

A5 Fêmea 12 meses Shih Tzu 5 Kg Pequeno 

A6 Macho 18 meses Blue Heeler 10,800 kg Médio 
 

 

Em relação ao género, 66,67 % dos animais eram fêmeas (4/6) e 33,33 % eram 

machos (2/6) como representado na Figura 11. 

 

Figura 11- Prevalência dos animais em estudo em relação ao género. 



A média de idade dos animais em estudo foi de aproximadamente 21 meses, ou seja, 

1 ano e 9 meses, estando representado na Figura 12 a distribuição das idades, em meses, 

dos animais em estudo.  

 

Figura 12- Distribuição das idades dos animais em estudo. 

Em relação à raça, 50 % dos cães não tinham raça definida (SRD) (3/6), 16,67 % eram 

da raça Shih Tzu (1/6), 16,67 % eram da raça Pastor Alemão (1/6) e 16,67 % eram da raça 

Blue Heeler (1/6), como representado na Figura 13. 

 

Figura 13- Distribuição racial dos animais em estudo. 



Tendo em conta o porte, 33,33 % dos cães apresentavam pequeno porte (2/6), 50 % 

médio porte (3/6) e 16,67 % grande porte (1/6), como representado na Figura 14. 

 

 

Figura 14- Distribuição relativa ao porte dos animais em estudo. 

A Tabela 6 foi realizada de forma a identificar a duração das sequelas neurológicas no 

momento em que os animais em estudo iniciaram a terapia celular, o número de aplicações 

de células tronco e a via de administração. 

 

Tabela 6- Informação dos seis animais em estudo relativamente à duração das sequelas 
neurológicas, número de aplicações e via de administração. 

Animal 
Duração das sequelas 
neurológicas à altura 

do tratamento 

Número de 
aplicações 

de CT 

Via de 
administração das 

CT 

A1 4 meses 4 Epidural 

A2 7 meses 4 Epidural 

A3 16 meses 4 Epidural 

A4 36 meses 4 Epidural 

A5 6 meses 4 Intravenosa 

A6 12 meses 4 Epidural 



A média de tempo de sequela neurológica foi de 13,5 meses, estando representada, 

na Figura 15, a distribuição relativa ao tempo de sequelas neurológicas, em meses, dos 

animais em estudo.  

 

Figura 15- Distribuição do tempo de sequelas neurológicas dos animais em estudo. 

 

Relativamente ao número de aplicações de células tronco, 100% animais (6/6) 

realizaram 4 aplicações (Figura 16). 

 

Figura 16- Distribuição relativa ao número de aplicações de células tronco nos animais em estudo. 



No que toca à via de administração das células tronco, 83,33 % dos animais (5/6) 

fizeram a administração via epidural e 16,67 % dos animais (1/6) fizeram a administração via 

intravenosa (Figura 17). 

 

Figura 17- Distribuição relativa à via de administração das células tronco nos animais em estudo. 

6.2. Descrição da evolução clínica 

 

Nos gráficos seguintes, encontram-se registados os parâmetros neurológicos 

observados nos seis cães em estudo e os dados referentes aos questionários respondidos 

pelos tutores dos mesmos. Estes foram registados antes da primeira administração das CTM-

TA e a cada trinta dias após o início do tratamento, perfazendo um total de quatro avaliações.  

Não ocorreu resposta imunológica após os transplantes com CTM-TA alogénicas, nem 

foram evidenciados sinais clínicos de rejeição após a sua aplicação.  

No que diz respeito ao estado mental, todos os animais se apresentavam alerta 

durante todo o tratamento com células tronco.  



 

Figura 18- Evolução clínica do animal 1 (score neurológico), segundo a Tabela 1. 

 D0: Paraparesia; Marcha com ataxia e incoordenação dos membros pélvicos (MP) e 

presença de head-tilt ligeiro; Envolvimento do nervo ótico (D e E) e nervo oculomotor 

(D e E); Mioclonias moderadas nos membros pélvicos; Incontinência urinária. 

 D30: Marcha com ataxia e incoordenação dos MP; Envolvimento do nervo ótico (D e 

E) e oculomotor (D); Mioclonias moderadas nos MP com a mesma frequência e 

intensidade; Incontinência urinária mais controlada. 

 D60: Marcha com ataxia ligeira; Envolvimento do nervo ótico (D e E); Mioclonias 

ligeiras no membro pélvico direito (MPD); Micção normal. 

 D90: Marcha funcional; Sem envolvimento de pares cranianos; Mioclonias ligeiras no 

MPD; Micção normal. 

 



 

Figura 19- Evolução clínica do animal 1, segundo a análise do questionário respondido pelos tutores. 

 

Figura 20- Evolução clínica do animal 2 (score neurológico), segundo a Tabela 1. 

 D0: Paraparesia; Incapacidade de levantar e de ficar em estação; 3 crises convulsivas 

por mês; Mioclonias de nível moderado no MPD; Envolvimento do nervo ótico (D e E), 

oculomotor (D e E) e facial (D e E); Retenção urinária. 

 D30: Incapacidade de levantar e de ficar em estação, apresenta tónus de cauda; 2 

crises convulsivas no mês menos intensas (mais leves e de menor duração); 

Envolvimento do nervo ótico (D e E), oculomotor (D e E) e facial (D e E); Mioclonias 

ligeiras no MPD; Micção normal.  



 D60: Fica em estação, mas não caminha, apresenta capacidade para se levantar; 

Crises convulsivas sem alterações notórias relativamente à sessão anterior; 

Envolvimento do nervo ótico (D e E) e facial (D e E); Mioclonias de nível moderado no 

MPD; Micção normal.  

 D90: Fica em estação, mas não caminha; 2 crises convulsivas menos intensas que 

nos meses anteriores (mais leves e de menor duração); Envolvimento do nervo ótico 

(D e E) e facial (D e E); Mioclonias ligeiras no MPD; Micção normal. 

 

 

Figura 21- Evolução clínica do animal 2, segundo a análise do questionário respondido pelos tutores. 

 

Figura 22- Evolução clínica do animal 3 (score neurológico), segundo a Tabela 1. 



 D0: Paralisia dos MP/paraplegia; Incapacidade de levantar e de ficar em estação, 

associada a ausência de dor profunda dos MP; Envolvimento do nervo ótico (D e E), 

oculomotor (D e E), abducente (D e E) e facial (D e E); Mioclonias intensas 

generalizadas; Incontinência urinária.  

 D30: Incapacidade de levantar e de ficar em estação, associada a ausência de dor 

profunda dos MP; Envolvimento do nervo ótico (D) oculomotor (D e E), abducente (D 

e E) e facial (D); Mioclonias moderadas generalizadas; Retenção urinária.  

 D60: Incapacidade de levantar e de ficar em estação, com presença de dor profunda; 

Envolvimento do nervo oculomotor (D e E) e abducente (D e E); Mioclonias moderadas 

nos membros e músculos faciais; Retenção urinária. 

 D90: Incapacidade de levantar e de ficar em estação, com presença de dor profunda; 

Envolvimento do nervo oculomotor (D e E); Mioclonias ligeiras nos membros e 

músculos mastigatórios; Incontinência urinária. 

 

 

Figura 23- Evolução clínica do animal 3, segundo a análise do questionário respondido pelos tutores. 



 

Figura 24- Evolução clínica do animal 4 (score neurológico), segundo a Tabela 1. 

 D0: Paraparesia; Marcha com ataxia, consegue dar alguns passos com presença de 

quedas (falta de equilíbrio), consegue levantar-se; 1 crise convulsiva por mês (por 

vezes não apresenta e umas vezes é mais intensa do que outras); Envolvimento do 

nervo ótico (D e E), nervo oculomotor (D e E) e nervo facial (D e E); Mioclonias ligeiras 

nos músculos faciais; Incontinência urinária. 

 D30: Marcha com ataxia, consegue dar alguns passos, presença de quedas, consegue 

levantar-se, apresenta melhorias nem relação à falta de equilíbrio; Ausência de crises 

convulsivas; Envolvimento do nervo ótico (D e E), trigémeo (D e E) e nervo facial (D e 

E); Mioclonias ligeiras nos músculos faciais; Incontinência urinária. 

 D60: Marcha com ataxia, consegue dar mais passos com menos quedas; Ausência de 

crises convulsivas; Envolvimento do nervo ótico (D e E) e nervo oculomotor (E); 

Mioclonias ligeiras nos músculos faciais; Incontinência urinária mais controlada. 

 D90: Marcha com ataxia ligeira - marcha funcional; Envolvimento do nervo ótico (D e 

E); Ausência de crises convulsivas; Mioclonias ligeiras nos músculos faciais; 

Incontinência urinária praticamente ausente.  

 



 

Figura 25- Evolução clínica do animal 4, segundo a análise do questionário respondido pelos tutores. 

 

Figura 26- Evolução clínica do animal 5 (score neurológico), segundo a Tabela 1. 

 D0: Tetraparesia não ambulatória; Incapacidade de levantar e de ficar em estação; 4 

crises convulsivas no mês; Mioclonias de nível moderado no membro pélvico esquerdo 

(MPE); Envolvimento do nervo ótico (D e E), oculomotor (E) e facial (D e E); 

Incontinência urinária. 

 D30: Incapacidade de levantar e de ficar em estação; 1 crise convulsiva no mês 

(menos intensa e de menor duração); Mioclonias ligeiras no MPE; Envolvimento do 

nervo ótico (D e E), e facial (D e E); Incontinência urinária.  



 D60: Fica em estação, mas não caminha; 2 crises convulsivas no mês com intensidade 

e duração semelhantes ao mês anterior; Mioclonias ligeiras no MPE; Sem 

envolvimento de pares cranianos; Incontinência urinária. 

 D90: Fica em estação, mas não caminha; Ausência de crises convulsivas; Sem 

envolvimento dos pares cranianos; Ausência de mioclonias; Micção normal.  

 

 

Figura 27- Evolução clínica do animal 5, segundo a análise do questionário respondido pelos tutores. 

 

Figura 28- Evolução clínica do animal 6 (score neurológico), segundo a Tabela 1. 



 D0: Tetraparesia; Animal fica em estação, mas não caminha; Envolvimento do nervo 

ótico (D e E); Mioclonias moderadas no membro torácico direito (MTD); Retenção 

urinária. 

 D30: Animal fica em estação, mas não caminha; Sem envolvimento de pares 

cranianos; Mioclonias moderadas no MTD; Retenção urinária. 

 D60: Marcha funcional, com monoparesia do membro torácico direito (MTD); Sem 

envolvimento de pares cranianos; Mioclonias ligeiras no MTD; Micção normal. 

 D90: Marcha Funcional, com monoparesia do membro torácico direito (MTD), 

começou a correr; Sem envolvimento de pares cranianos; Ausência de mioclonias; 

Micção normal. 

 

 

Figura 29- Evolução clínica do animal 6, segundo a análise do questionário respondido pelos tutores. 

Relativamente ao score neurológico obtido no início (D0) e no final do tratamento 

(D90), 100% dos animais obtiveram diminuição do score. Os resultados obtidos em cada 

monitorização encontram-se representados na tabela seguinte:  

 

 

 

 

 

 



Tabela 7- Score neurológico obtido pela população em estudo no início (D0) e no final do tratamento 
(D90) com CT. 

  
Score neurológico 

D0 (Início) 
 

 
Score neurológico 

D90 (Fim) 

A1 12/18 7/18 

A2 16/18 13/18 

A3 16/18 12/18 

A4 13/18 9/18 

A5 16/18 7/18 

A6 13/18 5/18 

 

No que concerne aos scores obtidos no início (D0) e no final do tratamento (D90) tendo 

em conta a tabela de avaliação neurológica, foi possível quantificar o número de animais que 

que melhoraram, pioraram, ou mantiveram o score inicial em D90 e o número de animais que 

atingiu ou manteve os critérios de sucesso para cada parâmetro individualmente. Desta forma 

foi possível atribuir percentagens para cada um dos 5 parâmetros avaliados (locomoção, 

pares cranianos, encéfalo, mioclonias e função urinária) como está representado na Tabela 

8, de forma a permitir uma melhor avaliação da evolução dos animais em estudo. 

 

Tabela 8- Evolução dos animais em estudo, comparando o início (D0) e final do tratamento (D90), 
segundo o score obtido na avaliação neurológica (percentagem). 

Legenda: A relação entre o número de animais e a percentagem é: 1= 16,67%; 2= 33,33%; 3= 50%; 
4= 66,67%; 5= 83,33%; 6= 100%. 

 
  

Melhorou (%) 
 

 
Piorou (%) 

 
Manteve (%) 

 
Sucesso (%) 

Locomoção 100 0 0 50 

Pares 
cranianos 

83,33 0 16,67 50 

SN - Encéfalo 33,33 0 66,67 83,33 

Mioclonias 83,33 0 16,67 
33,33 (score I) 

50 (score II e III) 

Função 
urinária 

66,67 0 33,33 66,67 

 

Tendo em conta que para considerarmos que o animal obteve recuperação total este 

tem de possuir, no final do tratamento (D90), score I em todos os parâmetros da tabela de 



, 33,33% dos animais (2/6) 

apresentaram recuperação total (animal A1 e A6) e 66,67% dos animais (4/6) apresentaram 

apenas recuperação parcial (Figura 30). 

 

Figura 30- Distribuição em relação à recuperação dos animais em estudo. 

Para tentar estabelecer uma relação entre o tempo de sequelas neurológicas e a 

recuperação dos animais (total ou parcial) realizou-se um gráfico de dispersão representado 

na figura 31.   

 

Figura 31- Distribuição em relação ao tempo de sequelas neurológicas e à recuperação dos animais 
em estudo. 



Tendo em conta os scores obtidos no início (D0) e no final do tratamento (D90) nos 

questionários respondidos pelos tutores, foi possível quantificar o número de animais que em 

D90 melhoraram, pioraram ou mantiveram o score inicial e o número de animais que atingiu 

ou manteve os critérios de sucesso. Desta forma foi possível atribuir percentagens para cada 

um dos quatro componentes do questionário (IDCH, AQV, EAVdor, EAVloc) como está 

representado na Tabela 9, de forma a permitir uma melhor avaliação da evolução dos animais 

em estudo.  

 

Tabela 9- Evolução dos animais em estudo, comparando o início (D0) e final do tratamento (D90), 
segundo o score obtido no questionário respondido pelos tutores (percentagem).  

Legenda: A relação entre o número de animais e a percentagem é: 1= 16,67%; 2= 33,33%; 3= 50%; 
4= 66,67%; 5= 83,33%; 6= 100%. 

 
  

 Melhorou (%) 
 

 
Piorou (%) 

 
Manteve (%) 

 
Sucesso (%) 

IDCH 83,33 16,67 0 66,67 

AQV 100 0 0 100 

EAVdor 16,67 33,33 50 100 

EAVloc 83,33 0 16,67 33,33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



7. DISCUSSÃO 

 

A esgana continua a ser uma das doenças infeciosas com mais relevância no cão, 

apresentando uma elevada taxa de mortalidade que pode variar entre os 25 e os 75% (Appel 

& Summers, 1999; Silva et al., 2007; Nelson & Couto, 2015). Esta doença apresenta grande 

destaque na medicina veterinária uma vez que é de fácil transmissão, difícil tratamento e na 

maioria dos casos o seu prognóstico é reservado, conduzindo, frequentemente, à eutanásia 

dos animais (Catroxo, 2003; Martella et al., 2008; Portela et al., 2017; Gonçalves et al., 2019).  

A apresentação clínica da doença pode ser bastante variável, tanto na duração como 

na gravidade dos sinais clínicos apresentados. Martella e colaboradores (2008), afirmam que 

quando a resposta imunitária do animal infetado não é eficaz, a infeção pode propagar-se 

acabando por atingir o SNC. Quando os animais acometidos por este vírus apresentam a fase 

neurológica da doença, estão sujeitos a um grande risco de ficarem com sequelas 

neurológicas como head tilt, paralisia, paresia dos membros posteriores, mioclonias, 

convulsões, entre outras (Mangia & Paes, 2008; Martella et al., 2008; Muller, 2013; Portela et 

al., 2017), como se verificou neste estudo, confirmando o caráter multifocal da lesão 

neurológica.  

Como descrito anteriormente, não existe uma terapia específica para o tratamento de 

lesões neurológicas decorrentes da esgana (Nelson & Couto, 2015; MacLachlan & Dubovi, 

2017) levando muitos clínicos a optar pela eutanásia, o que despoletou interesse na busca de 

outras terapias. Nesse sentido, vários estudos foram realizados de forma a entender o papel 

das células tronco na regeneração do SNC. Até há pouco tempo acreditava-se que as lesões 

no tecido nervoso eram permanentes, no entanto já foi documentado que a terapia com 

células tronco pode ajudar a interromper a progressão de doenças degenerativas do SNC e 

a melhorar a função neurológica (Rivera & Aigner, 2012; Barberini et al., 2014; Kamelska-

Sadowska et al., 2019).  

Com a realização deste trabalho pretendeu-se avaliar o potencial das células tronco 

derivadas do tecido adiposo no tratamento de seis cães com sequelas neurológicas 

decorrentes de infeção pelo vírus da esgana.  

A população estudada foi constituída por animais de diferentes idades (1 jovem, 5 

adultos), raças (3 SRD, 1 Pastor alemão, 1 Blue Heeler, 1 Shi-Tzu) e géneros (4 fêmeas, 2 

machos), o que está de acordo com Martella et al. (2008) que afirmam que se trata de uma 

doença sem aparente predisposição para idade, raça ou género. No entanto os nossos 

resultados contrastam com os de Freitas-Filho et al. (2014) que mostram que animais de raça 

pura e de pequeno porte são mais suscetíveis e, neste estudo, apenas um dos animais (A5) 

apresenta estas características.  



A maior parte dos animais afetados foram animais adultos (mais de doze meses), ao 

contrário do que é descrito na literatura que menciona que embora todos possam ser afetados 

independentemente da idade, animais entre os três e os seis meses são mais suscetíveis de 

contrair a infeção (Dezengrini et al., 2007; Hartmann et al., 2007; Martella et al., 2008; Del 

Puerto et al., 2010; Côté, 2011; Greene, 2012).  

Uma possibilidade que pode justificar a alta prevalência de animais adultos neste 

estudo é o facto destes animais não terem sido vacinados, não terem realizado revacinação 

periódica (Marques, 2016) ou nunca terem contactado com o virus até então (Martella et al., 

2008). Por outro lado, este trabalho incide sobre as sequelas neurológicas que os animais 

apresentam e não sobre a fase aguda da doença, o que está de acordo com MacLachlan & 

Dubovi (2017). Estes autores consideram que os cachorros são a faixa etária que menos 

desenvolve alterações neurológicas pelo virus da esgana, uma vez que podem sobreviver à 

infeção inicial e, posteriormente, desenvolver imunidade parcial ao virus, correndo o risco de 

manifestar a doença do SNC na idade adulta, o que pode estar de acordo com o nosso 

trabalho.  

Teria sido interessante obtermos informação relativa à vacinação e castração dos 

animais em estudo, no entanto, tal não foi possível uma vez que estes dados não se 

encontravam descriminados na anamnese dos mesmos.  

Neste estudo foram realizadas quatro administrações de CTM-TA alogénicas por via 

epidural em cinco dos seis animais e por via intravenosa em apenas um dos seis (A5), com 

um intervalo de trinta dias entre elas.  

Um estudo realizado por Brito (2010) mostrou que a utilização de CTM-MO alogénicas 

é uma opção segura e promissora para o tratamento de sequelas neurológicas da esgana em 

cães, assim como outro publicado por Santos (2010) que demonstrou que a maior parte dos 

indivíduos em estudo apresentou remissão dos sinais clínicos após oito meses de 

acompanhamento. Para além disso, a terapia com CT alogénicas proporciona uma alternativa 

de baixo custo e alto rendimento e que tem vindo a evidenciar uma melhoria significativa na 

recuperação dos animais (Bakshi et al., 2006; Jung et al., 2009; Brito, 2010; Barberini, 2017) 

sem rejeição das mesmas (Ryan et al., 2005), tal como observado neste trabalho. Com base 

nestes autores a maioria dos cães tratados apresentaram remissão dos sinais neurológicos 

tendo a terapia com CTM revelado ser uma alternativa segura e eficaz quando o animal não 

se encontrava na fase de viremia da doença tal como também demostrado por Pinheiro et al. 

(2016). 

A via de administração das células tronco é uma variável importante que pode definir 

o sucesso da terapia celular uma vez que interfere diretamente com a entrega das células ao 

local de interesse (Pinheiro et al., 2019). Tanto a via epidural como a via intravenosa 



mostraram ser eficazes e seguras quando aplicadas nos animais em estudo submetidos ao 

tratamento. Resultados semelhantes foram obtidos por Jung e colaboradores (2009) que 

demonstraram que a aplicação intratecal de CTM para o tratamento de lesão medular em 

cães foi eficaz. Neste caso, as células não necessitam de passar a barreira hematoencefálica 

e a dispersão de células em áreas indesejadas é evitada, sendo por isso considerada entre 

alguns autores como a melhor via de administração para afeções do SNC, assim como a via 

epidural (Lindvall & Kokaia, 2006; Jung et al., 2009; Benavides, 2013; Karussis et al., 2013; 

Krueger et al., 2019). Relativamente à via intravenosa, existem autores que afirmam que 

existe uma perda de volume celular devido ao efeito da primeira passagem pulmonar, onde 

as CT se estabelecem nos alvéolos devido ao seu tamanho ou pela adesão aos recetores, 

podendo mesmo levar à ocorrência de tromboembolismo pulmonar (Fischer et al., 2009; 

Rivera & Aigner, 2012; Gonçalves et al., 2018; Pinheiro et al., 2019), no entanto todos os 

autores afirmaram ter resultados positivos sem contraindicações, tal como foi observado neste 

trabalho.  

Embora haja uma grande divergência na literatura estudada relativamente à dose 

terapêutica ideal para o SNC (Jung et al., 2009; Oliveri et al., 2014; Gonçalves et al., 2018; 

Pinheiro et al., 2019). Fischer e colaboradores (2009) demonstram que a terapia com células 

tronco, para ser eficaz, requer um número mínimo de 2 milhões de células (2x106), o que vai 

de acordo com este estudo, que mesmo tendo valores diferentes de células administradas, 

todas as administrações foram entre 6 a 10 milhões de células. Contudo, tudo indica que um 

maior número de células pode influenciar positivamente a resposta do animal à terapia, o que 

vai de encontro à bibliografia consultada onde dois estudos sugerem uma associação entre o 

aumento da dose de CTM e a recuperação locomotora (Li et al., 2010; Pal et al., 2010).  

Verificamos que em todas as avaliações após aplicação de células tronco (D30, D60, 

D90) todos os animais apresentaram alguma diminuição da intensidade das sequelas 

neurológicas. Esta melhoria foi mais notável após a segunda e terceira aplicação e sempre 

crescente de aplicação para aplicação. O mesmo sucedeu com Marques (2016) que usou 

duas ou três aplicações de CTM para tratamento de cães com sequelas de esgana e verificou 

que com apenas duas a recuperação dos indivíduos não foi alcançada, afirmando que três 

aplicações é o protocolo mínimo de tratamento destas sequelas. Porém, como neste estudo 

foram feitas quatro aplicações, teria sido interessante realizar a monitorização do animal trinta 

dias após a 4ª aplicação, isto é, no dia 120, para continuar a avaliar a evolução dos animais, 

uma vez que se supõe que o animal apresente sempre algum grau de melhoria após a terapia 

celular. No entanto, tal não ocorreu uma vez que, por razões variadas, não foi possível 

reavaliar todos os animais.  



No que toca ao exame neurológico, os parâmetros avaliados foram: locomoção,  

envolvimento dos pares cranianos, envolvimento do encéfalo, mioclonias e função urinária 

cujo objetivo era analisar a evolução neurológica tendo em conta a diminuição do score obtido 

inicialmente com base na Tabela 1. A variação na frequência dos sinais neurológicos e no seu 

grau pode estar relacionada com a forma de seleção dos animais estudados, o tempo de 

evolução da doença, estirpe viral, idade do animal e imunocompetência do mesmo.  

Relativamente ao parâmetro relacionado com a locomoção, no início do tratamento 

(D0), 100% dos animais apresentavam alterações na locomoção, sendo que 3 animais 

apresentavam paraparesia, 2 animais apresentavam tetraparesia, sendo uma não 

ambulatória, 1 animal apresentava Paralisia dos MP/paraplegia, 2 animais apresentavam 

ataxia, 1 animal apresentava ausência de dor profunda e 1 animal apresentava head-tilt. No 

final do tratamento (D90) 100% dos animais melhoraram o seu score neste parâmetro, sendo 

que desses animais 50% atingiram o score de sucesso. Estes resultados estão de acordo com 

Brito (2010) que avaliou o uso de CTM-MO em animais na fase neurológica da esgana com 

sinais motores que afetavam a deambulação e obteve resultados positivos em relação ao 

grupo controlo. Por outro lado, vai contra Monteiro (2017) que observou que 13 dos 30 animais 

com sequelas neurológicas da esgana, tratados com CTM, apresentaram score neurológico 

reduzido, embora alguns animais permanecessem sem dor profunda e com paralisia ou 

tetraparalisia, o que não aconteceu neste estudo. Outros trabalhos realizados em doenças 

neurológicas revelaram que os doentes melhoraram significativamente a locomoção após a 

aplicação de CTM (Jung et al., 2009; Uccelli et al., 2013; Barberini et al., 2014; Sarmento et 

al., 2014; Besalti et al., 2015; Lindsay et al., 2017; Abdallah et al., 2019; Krueger et al., 2019; 

Pinheiro et al., 2019). Segundo Cho et al. (2009) a ação parácrina das CTM é a principal 

contribuição desta terapia e evidências sugerem que estas têm capacidade de a exercer sem 

necessitar de contacto direto com as células (Colpo et al., 2015). Foi provado por vários 

autores (Kurozumi et al., 2004; Lu et al., 2005; Nomura et al., 2005) que as CTM são capazes 

de secretar fatores de crescimento como o fator de crescimento nervoso (NGF), fator 

neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) e fator de crescimento endotelial vascular (VEGF). 

Para além disto, são capazes de estimular as células da glia a produzir fatores neurotróficos 

como o NGF e o BDNF, o que modifica o microambiente da lesão e impede a progressão do 

dano tecidual devido a lesões secundárias, minimizando desta forma o tamanho da lesão e 

promovendo uma recuperação motora mais eficaz (Mahmood et al., 2002; Wang et al., 2002).  

No parâmetro relacionado com o envolvimento dos pares cranianos, no início do 

tratamento (D0), 16,67% dos animais (A6) apresentavam apenas envolvimento do nervo ótico 

(II); 16,67% dos animais (A1) apresentavam envolvimento do nervo ótico (II) e nervo 

oculomotor (III); 50% dos animais (A2, A4, A5) apresentavam envolvimento do nervo ótico (II), 



nervo oculomotor (III) e nervo facial (VII) e 16,67% dos animais (A3) apresentavam 

envolvimento do nervo ótico (II), nervo oculomotor (III), nervo abducente (VI) e nervo facial 

(VII). Destes animais 83,33% melhoraram o score inicial e 16,67% mantiveram o seu score 

em D90. Dos animais que melhoraram, 50% (A1, A5, A6) atingiram o score de sucesso em 

D90 não apresentando envolvimento de pares cranianos e 33,33% dos animais ainda 

apresentava envolvimento de um par craniano (A3  nervo oculomotor (III) e A4  nervo ótico 

(II)). O animal A2 já não apresentava envolvimento do nervo oculomotor (III) em D90, no 

entanto manteve o seu score uma vez que continuava a apresentar envolvimento do nervo 

ótico (II) e do nervo facial (VII). Isto indica que embora o score se tenha mantido o mesmo no 

A2 para este parâmetro, houve uma melhoria. Aguiar et al. (2017) no seu estudo mostrou que 

os pares cranianos mais afetados em animais com esgana foram os nervos trigémeo (V), 

oculomotor (III) e acessório (XI). Já Santos (2013) verificou que a maioria dos animais tinha 

lesão concomitante nos nervos oculomotor (III), troclear (IV), trigémeo (V) e abducente (VI). 

Esta bibliografia contraria os resultados obtidos neste trabalho, uma vez que os pares de 

nervos cranianos mais afetados foram os nervos ótico (II), oculomotor (III) e facial (VII). No 

entanto, ambos os estudos referem o envolvimento do nervo oculomotor como um dos mais 

frequentes, o que vai de acordo com os nossos resultados e os resultados de Silva et al. 

(2009) que observou corpúsculos de inclusão nos neurónios do núcleo deste nervo. Muito 

referida na bibliografia consultada, tal como neste estudo, é a lesão do nervo ótico (Toledo et 

al., 2011; Greene, 2012; Nelson & Couto, 2015). Lesões ou alterações nos pares cranianos 

podem causar grandes danos e até perda da função de algumas estruturas (Aguiar et al., 

2017). Este envolvimento observado em animais com esgana pode ser explicado pelo facto 

da lesão proveniente do vírus provocar uma irritação neural local nos neurónios motores da 

medula espinhal ou no núcleo dos nervos cranianos no tronco encefálico (Greene, 2012). A 

terapia celular é uma alternativa para estimular e auxiliar a regeneração de nervos periféricos, 

uma vez que as células tronco apresentam resultados promissores na regeneração nervosa 

por possuírem capacidade de diferenciação neural, tendo vindo a demonstrar resultados 

eficazes e funcionais (Sebben et al., 2011).  

No parâmetro relacionado com o envolvimento do encéfalo, no início do tratamento 

(D0), 50% dos animais apresentavam convulsões e 50% não apresentavam este sinal clínico 

(score I). Dos animais que apresentavam convulsões, 33,33% melhoraram para um score de 

I e os restantes 66,67% dos animais em estudo mantiveram o seu score inicial, o que perfaz 

um total de 83,33% dos animais com um score de sucesso em D90. Mesmo no animal que 

apresentava convulsões inicialmente e não alterou o seu score inicial (A2), observou-se uma 

diminuição na frequência e duração das crises durante o período de avaliação, tal como foi 

observado por Gonçalves et al. (2018). Segundo a bibliografia consultada (Giulia et al., 2006; 



Colpo et al., 2015; Gonçalves et al., 2018), o que provavelmente acontece relativamente às 

crises convulsivas é que a terapia com CTM afeta as atividades parácrinas associadas à sua 

capacidade de fusão em células neurais e o recrutamento funcional de neurónios intactos e 

células da glia, gerando mecanismos que estimulam a angiogénese, regulando a captação de 

glutamato e aumentando a produção de mais moléculas da matriz extracelular o que vai 

impulsionar o crescimento e extensão axonal. 

No parâmetro relacionado com as mioclonias, no início do tratamento (D0), 100% dos 

animais apresentavam mioclonias dos quais 33,33% apresentavam mioclonias graves, 50% 

apresentavam mioclonias moderadas e 16,67% apresentavam mioclonias ligeiras. Todos os 

animais com mioclonias graves ou moderadas (83,33%) melhoraram o seu score inicial e o 

animal que apresentava mioclonias ligeiras manteve o seu score, embora em D90 tivesse 

apenas mioclonias nos músculos mastigatórios. No final do tratamento (D90), 50% atingiram 

um score de sucesso de III e 33,33% dos animais atingiram um score de sucesso de I. Este 

estudo vai contra Greene, (2012) uma vez que 100% dos animais diminuíram o grau das 

mioclonias no final do tratamento, assim como Marques (2016) e Pinheiro et al. (2019) que 

mostraram que os animais nos seus estudos também melhoraram para este parâmetro com 

a aplicação de CTM. A fisiopatogenia das mioclonias na esgana ainda não está totalmente 

esclarecida (Headley & Graça, 2000; Toledo et al., 2011), no entanto foi proposto em estudos 

experimentais que a alteração ocorre na medula espinhal ou no tronco encefálico dentro de 

circuitos neurais, e que uma lesão nos núcleos basais pode funcionar como um marca-passo 

na medula espinhal ou no tronco encefálico e iniciar a mioclonia (Amude et al., 2006; Silva et 

al., 2007).  

No parâmetro relacionado com a função urinária, no início do tratamento (D0), 100% 

dos animais apresentavam alteração da mesma, sendo que 66,67% dos animais 

apresentavam incontinência urinária e 33,33% dos animais apresentavam retenção urinária. 

Em D90, 66,67% dos animais melhoraram e atingiram o score de sucesso e 33,33% dos 

animais mantiveram o seu score inicial. Amude e colaboradores (2007) relataram que a 

retenção ou incontinência urinária ocorriam apenas em 1,4% dos animais, e neste estudo a 

incidência de alterações urinárias foi bastante maior. A retenção e a incontinência urinária 

foram prontamente revertidas na maior parte dos animais, assim como no estudo realizado 

por Gonçalves et al. (2018) que utilizaram CTM-TA no tratamento de animais com sequelas 

neurológicas da esgana e observaram uma melhoria significativa nos sinais clínicos. Contudo, 

nesse estudo, apenas foi observada uma diferença estatisticamente significativa nas variáveis 

tratamento no restabelecimento das funções psicomotoras mínimas e na independência do 



doente. Num outro estudo realizado com CTM-TA em lesão medular crónica foi observada 

uma melhoria da função urinária (Silva et al., 2018), tal como neste trabalho.   

Na última avaliação realizada (D90), 100% dos animais tiveram uma diminuição do 

score neurológico geral, ou seja, em todos eles foi observada uma evolução positiva no quadro 

neurológico. Para além disso, há que ter em conta que por vezes o animal melhora para um 

determinado parâmetro, mas o score mantem-se o mesmo como é o caso do animal A2 que 

em D0 apresentava envolvimento do nervo ótico, nervo oculomotor e nervo facial e três crises 

convulsivas por mês e em D90 apresentava apenas envolvimento do nervo ótico e do facial e 

duas crises convulsivas menos intensas no mês. O mesmo ocorreu com o animal A4 que em 

D0 apresentava incontinência urinária e em D90 a incontinência estava praticamente ausente, 

conseguindo urinar normalmente na maioria das vezes. Isto indica que os animais 

apresentavam uma evolução maior do que a que é indicada e por isso seria interessante a 

elaboração de uma tabela mais detalhada de forma a aferirmos com maior certeza o score 

neurológico do animal e consequentemente obter uma informação mais precisa sobre a sua 

evolução.  

No que diz respeito ao tempo de permanência das sequelas neurológicas, 66,67% dos 

animais apresentavam alterações há menos de 1 ano e 33,33% evidenciavam alterações há 

mais de 1 ano. Dos seis animais em estudo, 33,33% atingiram uma recuperação total, tendo 

obtido um score de I em todos os parâmetros , e 66,67% 

atingiram apenas uma recuperação parcial. Não foi possível estabelecer uma relação linear 

entre o tempo de sequela neurológica e a recuperação, total ou parcial, dos animais tal como 

no estudo realizado por Marques (2016). No entanto, os resultados de Barros et al. (2014) 

sugerem que quando sequelas com até 12 meses são tratadas, a terapia celular com CTM é 

bastante eficaz, tendo havido uma notável recuperação da marcha dos animais em estudo. 

Já os que apresentavam sequelas com mais de 12 meses a eficácia do tratamento foi 

significativamente menor. Para além disso, um estudo realizado por Chandran et al. (2008) 

em animais com esclerose múltipla sugere que lesões mais precoces representam melhores 

alvos para a reparação de mielina através do transplante de células tronco.  

Relativamente à análise dos questionários respondidos pelos tutores, o Índice de Dor 

Crónica de Helsínquia (IDCH) foi validado para animais com osteoartrite e não para doenças 

neurológicas, no entanto foi considerado um questionário fácil, confiável e válido para 

avaliação de dor em cães (Hielm-Björkman et al., 2009). A maior parte da avaliação do IDCH 

envolve perguntas relacionadas com a locomoção, que normalmente também está 

comprometida em casos de sequelas da esgana, como verificado neste estudo, tendo sido 

por isso considerado um instrumento útil em casos neurológicos (Silva et al., 2017). Neste 

parâmetro 83,33% dos animais melhorou o score de IDCH, 16,67% piorou e 66,67% atingiram 



o score de sucesso de  22. O animal A3 piorou o score em apenas 1 ponto, passando de 22 

em D0 para 23 em D90, o que não é muito significativo uma vez que em D30 tinha piorado 

para um score de 30 e depois voltou a estabilizar num score de 23. No que toca ao score de 

sucesso apenas 66,67% dos animais o atingiram, visto que o animal A3 e A5 apresentavam 

valores superiores. No entanto, é preciso ter em consideração que o animal A5 passou de um 

score inicial de 35 para um score final de 25 o que indica uma melhoria significativa neste 

índice.  

Embora a escala para Avaliação da Qualidade de Vida (AQV) esteja validada para 

cães com dor secundária a neoplasia, foi considerada uma ferramenta importante para 

avaliação e tratamento de outras doenças crónicas, uma vez que incorpora os principais 

sinais, mudanças de comportamento e atividades diárias do animal, permitindo detetar 

alterações durante o tratamento, facilitar a interação médico-veterinária e aumentar a 

probabilidade de identificação de efeitos adversos associados ao tratamento (Yazbek & 

Fantoni, 2015). Outros benefícios de um questionário de qualidade de vida é o aumento da 

consciencialização dos tutores e do corpo clínico em relação aos fatores que influenciam o 

bem estar individual dos animais, permitindo uma monitorização de possíveis alterações na 

sua qualidade de vida ao longo do tempo (Lavan, 2013). Esta avaliação tem também um papel 

muito importante em decisões como a eutanásia, uma vez que a qualidade de vida é 

frequentemente citada pelos tutores como o fator mais importante na toma desta decisão 

(Freeman et al., 2005). Neste parâmetro 100% dos animais melhoraram o score inicial e 100% 

dos animais atingiram o score de sucesso de  em D90, sendo que em D0 apenas o animal 

A5 apresentava um score de 20, inferior ao de sucesso, o que reflete que todos os animais 

no final do tratamento apresentavam boa qualidade de vida.  

Para validar a Escala Analógica Visual para dor foi realizada uma investigação que 

concluiu que houve uma relação significativa entre o score de EAVdor e os scores de IDCH e 

AQV. Esta escala foi considerada válida e confiável, no entanto alguns tutores apenas se 

aperceberam que a dor do animal tinha diminuído após começar uma terapia com anti-

inflamatórios não esteroides e que tinha voltado a aumentar após a retirada dos mesmos, o 

que indicou que não se trata de uma boa ferramenta para tutores não treinados (Hielm-

Björkman et al., 2011). Neste parâmetro 16,67% dos animais melhorou o score de EAVdor, 

33,33% piorou, 50% manteve e 100% atingiram o score de sucesso de  33.  O animal A5 

melhorou passando o seu score inicial de 25 para um score final de 20; o animal A3 piorou de 

um score de 0 para 15 e o animal A6 piorou de um score de 0 para 10. Os animais A2 e A4 

mantiveram os seus scores de 5 e 10 respetivamente. Contudo, estas alterações não são 

muito significativas uma vez que apesar de poderem ter ocorrido alterações nos scores todos 

os animais estavam num score de sucesso em D0 e assim se mantiveram até D90.  



Relativamente à EAVloc não foi encontrada informação na bibliografia estudada que a 

relacione com os outros componentes do questionário e que vão de encontro a este estudo. 

Contudo, esta escala é formada por uma linha 

condição e  a pior condição possível (Hielm-Björkman et al., 2011), o que pode ter 

gerado uma interpretação errada por parte dos tutores que podem ter entendido o oposto 

aparentemente ocorreu no caso do animal A3, apesar da nota explicativa e dos 

esclarecimentos prestados durante o preenchimento sempre que solicitado. Outra 

interpretação incorreta que pode ter sido feita é que a escala fornecida ao tutor tem associada 

ao zero  anda normal não 

, o que pode levar a que a pessoa que está a responder tenha em conta a 

forma como o animal pousa as patas de uma sessão para a outra e não como está a sua 

locomoção no geral. Neste caso, o tutor pode estar mais atento a equilíbrio, reflexos, força, 

propriocepção, entre outros, como parece ser o caso do animal A6 em que o animal 

apresentava marcha funcional e por vezes corrida em D90 e mesmo assim o score de EAVloc 

atribuído pelo tutor , o que pode indicar que estava apenas a considerar a evolução 

do membro com monoparesia. Outros casos foram os animais A2 e A5, que mesmo não 

andando em D90, os tutores consideraram um score 

apresentavam incapacidade para se levantar e se manter em estação e em D90 já se 

mantinham em estação. Neste parâmetro 83,33% dos animais melhoraram o score de 

EAVloc, 16,67% mantiveram e 33,33% dos animais atingiram o score de sucesso de  33. O 

animal A3 manteve o seu score inicial de 0 (zero), no entanto, como já explicado 

anteriormente, provavelmente seria uma manutenção de um score de 100 e não de 0 (zero). 

Dos restantes animais todos melhoraram o seu score inicial, mas apenas o animal A1 atingiu 

verdadeiramente um score de sucesso, passando de um score inicial de 35 para um score 

final de 25.  

Há que ter em atenção que em ambas as Escalas Analógicas Visuais (EAVdor e 

EAVloc)

ainda mais complicado a expressão da opinião do tutor, posto isto, a adição de uma régua 

como apresentada na Figura 9 Materiais e Métodos , poderia ser uma mais valia se 

acrescentada ao questionário.  

De uma forma geral, as escalas de avaliação utilizadas nos questionários no 

ambulatório de acupuntura e dor crónica do Hospital Veterinário da Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia da UNESP, apesar de não ideais, aparentam ser as ferramentas 

disponíveis mais próximas do pretendido. Tudo indica que a utilização de um questionário 

simples é útil na avaliação do sucesso e prognóstico terapêutico. Uma limitação que parece 



ser transversal a todos os estudos baseados em questionários deste tipo, é que os tutores 

tendem a subestimar a condição do seu animal, por excesso ou por defeito, podendo muitas 

vezes relatar mais problemas ou uma maior gravidade dos mesmos, ou o oposto, tornando a 

suas respostas um pouco subjetivas. No entanto, embora isso aconteça, fornecem 

informações mais precisas com este tipo de questionários do que se pedirmos para avaliar o 

animal de 0 (zero) a 10 para um determinado parâmetro (Yazbek & Fantoni, 2015), como 

aparenta ser o caso da EAV. Segundo Hielm-Björkman et al. (2009), a primeira vez que um 

questionário deste tipo é respondido, os tutores podem não ter certeza da sua opinião sobre 

os itens questionados, uma vez que podem ainda não ter prestado muita atenção ao que é 

perguntado. Desta forma, quando o tutor for responder ao questionário pela segunda vez, as 

suas respostas vão ser provavelmente mais precisas, o que sugere que as respostas em D90 

neste estudo são, no geral, ponderadas e confiáveis, sendo relevantes na evolução da 

condição dos animais.  

Para auxiliar na recuperação de animais com estas alterações neurológicas originadas 

pelo vírus da esgana, e que ainda se encontram com restrição de movimentos, é importante 

manter o animal em decúbito esternal sempre que possível e de forma a que o animal receba 

estímulos propriocetivos do ambiente, quer sejam visuais, olfativos ou táteis, uma vez que 

estes estímulos melhoram substancialmente a recuperação dos animais com sequelas 

neurológicas. Esta também é a razão pela qual é recomendado o uso de uma cadeira de rodas 

adaptada ao animal quando este não se consegue mover sozinho.   

Dado o facto de se tratar de um estudo retrospetivo, com casos de animais cujos 

tutores recorreram a um tratamento num hospital escola, existiram algumas variáveis que não 

foram possíveis de controlar, como o número de células tronco administradas, a via de 

administração, a heterogeneidade dos dados populacionais e o diferente grau de lesão, o que 

constituem limitações deste estudo.  

Outra limitação é o facto de não existir um grupo controlo, no entanto tal não foi 

possível, uma vez que os tutores procuram o ambulatório na expectativa legítima de tratar o 

seu animal, o que inviabiliza a utilização de tratamentos placebo nestas circunstâncias.  

Pela mesma razão, em alguns dos animais em estudo foram utilizadas terapias 

complementares, de acordo com a necessidade específica de cada animal, embora seja difícil 

determinar com certeza o grau de contribuição destas terapias no âmbito geral do tratamento. 

No entanto, independentemente desta variável, o valor das células tronco na evolução dos 

animais em estudo é inegável e suportado pela bibliografia. De qualquer forma o objetivo 

principal desta terapia é evitar a eutanásia desnecessária de animais com estas sequelas, 

tendo sido esse objetivo cumprido nos animais representados neste trabalho.  



Apesar dos resultados promissores em relação ao alívio da gravidade das lesões 

incapacitantes da leucoencefalite desmielinizante causada pela esgana, o pequeno tamanho 

da amostra é um fator limitante deste trabalho. Posto isto, são necessários novos trabalhos, 

que envolvam uma maior amplitude de casos, para que se atinja uma melhor compreensão 

do mecanismo de ação destas células no tecido nervoso lesionado e na recuperação destes 

animais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



8. CONCLUSÃO 

 

Embora a esgana seja uma doença infeciosa deveras bem estudada e muito frequente 

nos cães ainda não existe um tratamento etiológico específico. Desta forma, o tratamento 

aplicado é sintomático e de suporte, estando a evolução do animal muito dependente da sua 

resposta imunitária.  

Ao longo do tempo, as CTM revelaram ser uma opção promissora no tratamento de 

doenças do sistema nervoso e consequentemente uma opção para sequelas neurológicas 

decorrentes da infeção pelo vírus da esgana. A elaboração deste trabalho pretendeu entender 

melhor como o uso de terapia celular poderia ser uma verdadeira alternativa no tratamento ou 

na atenuação destas sequelas.  

Ainda que não tenha sido possível justificar com maior precisão o envolvimento dos 

pares cranianos e a alteração da função urinária como sequelas decorrentes do vírus da 

esgana e justificar a melhoria destes parâmetros após o uso de células tronco, todos os 

objetivos inicialmente propostos foram cumpridos.  

O tratamento com CTM-TA revelou ser uma opção viável, segura e eficaz no 

tratamento ou na atenuação do grau das sequelas neurológicas originadas pelo vírus da 

esgana. A análise dos scores obtidos durante o tratamento, tanto na avaliação neurológica 

como nos questionários respondidos pelos tutores, mostraram ser ferramentas determinantes 

para avaliar a evolução dos animais de uma forma mais precisa e completa.   

O objetivo final deste trabalho foi cumprido, uma vez que tanto o médico veterinário 

responsável como os tutores consideraram que a terapia celular foi crucial na evolução dos 

animais e na obtenção de uma melhor qualidade de vida dos mesmos, evitando desta forma 

que fossem sujeitos a eutanásia.  

Ainda que não possamos afirmar prontamente que esta terapia conduza à cura dos 

animais, este estudo demonstrou resultados promissores, com uma taxa de recuperação 

bastante significativa, traduzida pela redução da dor e incremento da qualidade de vida em 

animais com sequelas neurológicas. 

Embora alguns investigadores tenham vindo a realizar trabalhos nesta área de forma 

a desenvolver um protocolo de uso de CT no tratamento destas sequelas, ainda há poucos 

artigos diretamente relacionados com este tema, mesmo sendo uma das principais doenças 

que atingem o SNC em cães.  

Estudos adicionais devem ser desenvolvidos para avaliar a via de administração mais 

eficaz, o número ideal de aplicações e o seu intervalo, o período de tratamento, o número de 

células tronco por administração, a fonte de CTM mais indicada para promover a eficácia do 

tratamento para esta condição e possíveis efeitos adversos. Idealmente estes devem ser 



realizados com um maior número de animais, uma vez que no presente estudo a amostra 

populacional é reduzida.  

Esperamos, desta forma, inspirar a realização de futuros trabalhos sobre este tema, 

para assim se poder recolher mais informações sobre a eficácia deste tipo de tratamento.  
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10.  ANEXO I - Ficha de terapia celular 



 

 

 

 



11. ANEXO II - Ficha de retorno para terapia celular  



 

 

 

 

 



12. ANEXO III - Ficha de exame neurológico 



 

 



13. ANEXO IV - Questionário de qualidade de vida 



 


