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RESUMO 

 

O estágio curricular obrigatório consiste na última etapa de formação do acadêmico e 
possibilitando a vivência prática dos conhecimentos adquiridos ao longo da graduação e é de 
suma importância para a adequada formação pessoal e profissional. Este trabalho contempla a 
monografia, em que três casos clínicos acompanhados durante o estágio foram relatados. O 
presente estágio foi realizado com ênfase em clínica e cirurgia de pequenos animais na 
Clínica Veterinária Utan (Blumenau, SC). Os três casos clínicos escolhidos foram: Diabetes 
Mellitus tipo 1 em cão: Relato de caso; Micoplasmose felina: Relato de Caso e Coronavirose 
Canina: Relato de caso. 
 
Palavras-chave: Diabetes Mellitus. Micoplasmose felina. Coronavirose Canina. 
 

 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The compulsory curricular traineeship consists of the last stage of the academic formation 
making possible the practical experience of the knowledge acquired during the under 
graduation and is of paramount importance for the adequate personal and professional 
formation. This course completion work includes a monograph, in which three clinical cases 
followed during the internship have been reported. The present traineeship was carried out 
with emphasis on clinical and small animal surgery at  Utan Veterinary Clinics (Blumenau, 
SC). The three clinical cases chosen to be reported were: Type 1 diabetes mellitus in dogs: 
Case report; Feline mycoplasmosis: Case Report and Canine Coronavirosis: Case report. 
 
Keywords: Diabetes Mellitus. Mycoplasmosis felina. Canine Coronavirus. 
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1. RELATOS DE CASOS 

 

1.1 DIABETES MELLITUS TIPO 1 EM CÃO: RELATO DE CASO 

RESUMO 

O tipo de diabetes mellitus que mais acomete a espécie canina é do tipo 1 ou 
insulinodependente (DMID), caracterizada pela baixa ou nenhuma produção de insulina 
pelas células β (beta) do pâncreas. Foi atendido na Clínica Veterinária Utan uma fêmea 
canina, castrada, Fox Paulistinha, com oito anos de idade e 7,5Kg. A paciente 
apresentava poliúria e polidipsia. Foi confirmado o diagnóstico de diabetes mellitus com 
exames laboratoriais e iniciou-se o tratamento com aplicação de insulina contínua na 
dose de 0,5 UI/Kg BID. Este relato tem o objetivo ressaltar a responsabilidade do médico 
veterinário em proceder o diagnóstico e tratamento correto. 

Palavras-chave: Poliúria. Polidipsia. Glicemia  

 

ABSTRACT 

The type of diabetes mellitus that most affects the canine species is type 1 or insulin-
dependent (IDDM) characterized by low or no insulin production by β (beta) cells of the 
pancreas. It was attended at the Veterinary Clinic Utan a female canine, castrated, Fox 
Paulistinha, with eight years of age and 7.5 kg. The patient had polyuria and polydipsia. The 
diagnosis of diabetes mellitus with laboratory tests was confirmed and treatment with 
continuous insulin application at the dose of 0.5 IU BID was started. This report aims to 
highlight the responsibility of the veterinarian to carry out the correct diagnosis and treatment. 

Keywords: Polyuria. Polydipsia. Blood glucose 

 

INTRODUÇÃO 

O pâncreas endócrino é delimitado morfologicamente por células contidas nas ilhotas 

de Langerhans. Há uma variedade de células especializadas em tais ilhotas, no entanto, a 

anormalidade funcional mais comum, que é a diabetes mellitus, envolve as células β (beta), as 

quais compreendem de 60 a 80% de todas as células da ilhota e são responsáveis pela 

produção de insulina (THRALL, 2012). 

O Diabetes Mellitus (DM) é considerado um dos distúrbios endócrinos mais comuns 

em cães e gatos (Nelson, 2014), sendo a principal causa de hiperglicemia nessas espécies. 

Segundo Thrall (2012), o DM pode ter duas causas: deficiência na produção de insulina (tipo 

1 - insulinodependente) ou interferência na ação da insulina em seus tecidos-alvo (tipo 2 – 

não insulinodependente). 



14 

 

Virtualmente, todos os cães diabéticos apresentam, no momento do diagnóstico, a 

tipo-1, ou seja, Diabetes Mellitus Insulino-Dependente (DMID) (SCHULMAN, 2003). Por 

sua vez, apresentam uma alta concentração basal de glicose sanguínea e são incapazes de 

responder a esse aumento da glicemia com a liberação de insulina. 

A maior incidência ocorre em fêmeas com mais de sete anos de idade (GUPTILL; 

GLICKMAN; GLICKMAN, 2003). Diversos fatores predispõem ao desenvolvimento da 

doença, sendo os mais importantes insulite imunomediada, pancreatite, obesidade, 

antagonismos hormonais (hiperadrenocorticismo, diestro, acromegalia), fármacos 

(glicocorticóides, estreptozootocina e aloxano), infecções, doenças intercorrentes 

(insuficiência renal, doença cardíaca), hiperlipidemia, amiloidose nas ilhotas pancreáticas e 

predisposição genética (FELDMAN E NELSON, 2004). 

Segundo Nelson e Couto (2015), o histórico de praticamente todos os cães diabéticos 

inclui polidipsia, poliúria, polifagia e perda de peso. A poliúria e a polidipsia não se 

desenvolvem até que a hiperglicemia resulte em glicosúria e, para Nelson (2014), a gravidade 

desses sinais clínicos está relacionada com a gravidade da hiperglicemia. Quando estes 

tornam-se evidentes para o tutor, o veterinário é procurado. Ocasionalmente, os tutores não 

percebem esses sinais iniciais no seu cão e, com o progresso da doença não tratada, o risco de 

graves complicações diabéticas aumenta. 

Uma das complicações mais frequentes em cães diabéticos é a catarata, que se 

desenvolve de maneira rápida, devido à alta permeabilidade do cristalino à glicose, 

convertendo-a em frutose e sorbitol, o que desencadeia acúmulo osmótico de água, 

intumescência e agregação de proteínas no cristalino causando opacidade. Pode haver também 

infecções, principalmente no trato urinário, cetoacidose diabética e desordens do sistema 

nervoso (OLIVEIRA, 2003). 

O protocolo correto para os caninos recém-diagnosticados é a hospitalização 

(NELSON E COUTO, 2015). O monitoramento inicial da terapia insulínica é importante para 

medir a glicemia, a qual deve ser realizado a cada 2-3 h, com curvas seriadas de glicemia após 

a alimentação do animal e a administração da insulina, evitando assim a hipoglicemia (<80 

mg/dL). O objetivo da terapia é alcançar uma glicemia entre 120 a 250 mg/dL e eliminar os 

sinais clínicos. Se o nadir da curva for acima de 250 mg/dL, deve-se aumentar a dose de 

insulina; em contrapartida se for menor que 80 mg/dL, deve-se reduzir a dose. É importante 

realizar a curva seriada de glicemia para avaliar a duração do efeito que a insulina exerce no 

animal, o qual depende do tipo de insulina utilizado (CORRÊA; GONZÁLEZ; SILVA, 2010).  
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O propósito de utilizar a terapia insulínica é eliminar os sinais clínicos observados 

pelo proprietário. A sequência desses sinais e o surgimento de complicações crônicas estão 

associados com a hiperglicemia, que pode ser controlada pelo uso de insulina, atividades 

físicas, alimentação balanceada, controle de doenças concomitantes e minimizar o uso de 

medicamentos que irão causar resistência à insulina. Com a adequada insulinoterapia, busca-

se evitar uma possível hipoglicemia (NELSON E COUTO, 2015). 

O objetivo deste trabalho foi relatar um caso de Diabetes Mellitus em um canino 

atendido na Clínica Veterinária Utan. 

 

RELATO DE CASO 

Foi atendido na Clínica Veterinária Utan uma fêmea esterilizada canina, da raça Fox 

Paulistinha, com 8 anos de idade e peso de 7,5Kg. Na anamnese foi relatado que o animal 

havia sido atendido há trinta dias por outro profissional médico veterinário, com a queixa de 

poliúria, onde recebeu antibioticoterapia para cistite, porém sem alcançar o resultado 

esperado. O proprietário relatou que, além dos sinais de poliúria ainda estarem presentes, o 

animal apresenta polidipsia, polifagia, perda de peso e episódios de deambular cambaleante. 

No exame físico, apresentou frequência cardíaca de 140 batimentos por minuto, 

frequência respiratória de 40 movimentos por minuto, pulso síncrono, escore corporal 

adequado, linfonodos inalterados, temperatura retal 38,0 ºC, desidratação leve (6 - 8%), 

estado consciente e alerta. Paciente vermifugado e vacinado. 

Como exames complementares foram solicitados: hemograma completo e bioquímica 

sérica, a qual incluía: uréia, creatinina, ALT (alanina aminotransferase), FA (fosfatase 

alcalina), PPT (proteínas plasmáticas totais), frutosamina e glicose. Tendo em vista o 

histórico, anamnese e exame clínico, suspeitou-se de um quadro clássico de diabetes mellitus. 
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Tabela 1. Resultados dos exames hematológicos e bioquímicos de uma fêmea canina da 
raça Fox Paulistinha, com 8 anos de idade, acometida por Diabetes Mellitus, atendida na 
Clínica Veterinária Utan. 
HEMOGRAMA COMPLETO Valor obtido Valor de 

referência* 

Eritrograma   
Hemácias 6,67 5,5-8,5 x106/μL 
Hemoglobina 14,2 12-18g/dL 
Hematócrito 42,8 37-55% 
V.C.M 64,2 60-77pg 
C.H.C.M 33,2 32-36% 
R.D.W. 15,5 10-15% 
   

Leucograma   
Leucócitos 8,94 6,0-17,0 x103/μL 
Bastonetes 0 0-300 
Segmentados 6.616 3.000-11.500 
Eosinófilos 89 100-1.250 
Basófilos 0 Raro 
Linfócitos 2.146 1.000-4.800 
Monócitos 89 150-1.350 
Plaquetas 408 200-500 x103/μL 
   

PERFIL BIOQUÍMICO   

Uréia 49 21,4-59,92 mg/dL 
Creatinina 0,87 0,5-1,5mg/dL 
ALT 110 4,8-24UI/L 
FA 413 20-156UI/L 
PPT 6,99 6,0-8,0g/dL 
Frutosamina 366 170-339 μmol/L 
Glicose 391 65-122mg/dL 

Fonte: elaborado pelo autor. 
*Valores obtidos por Jain (1996) e Kaneko (2008). 

 

DISCUSSÃO 

Como podemos observar nos resultados dos exames complementares na Tabela 1, o 

RDW está alto, revelando uma anemia regenerativa mascarada, já que é um parâmetro 

espelho de anisocitose anterior às alterações de VCM, considerando que o animal estava 

desidratado, causando uma hemoconcentração. 

Com a atividade aumentada de ALT e FA podemos suspeitar que a paciente avaliada 

apresentava alteração hepática, possivelmente por lipidose hepática, através da ativação da 

gliconeogênese e glicogenólise, distúrbio comum em pacientes diabéticos. É importante 
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destacar que valores de FA acima 500 UI/L são compatíveis com hiperadrenocorticismo 

concomitante (PÖPPL E GONZÁLEZ, 2005) ou liberação de cortisol endógeno, decorrente 

do estresse crônico, o que vai de encontro à eosinopenia observada no hemograma. 

A hiperglicemia (391 mg/dL) é efeito direto da deficiência de insulina para estimular a 

captação de glicose nas células, assim como para antagonizar os efeitos do glucagon, que 

promove uma maior produção endógena de glicose na deficiência de insulina. Estes valores 

de glicemia superam o limiar tubular de reabsorção de glicose, que está entre 180 a 220 

md/dL de glicemia. Se uma urinálise tivesse sido realizada, possivelmente revelaria 

glicosúria, além de algumas alterações comuns a esta condição patológica, como cistite 

(NELSON E COUTO, 2015). O animal relatado no presente estudo apresentou cistite como o 

primeiro diagnóstico, o que poderia ter sido causado pela presença constante de glicose no 

trato urinário, estimulando o crescimento bacteriano, porém, naquele momento, não foram 

realizados exames laboratoriais para testar esta hipótese. 

As frutosaminas são proteínas glicolisadas que resultam de uma ligação irreversível e 

não enzimática, entre a glicose e uma proteína sérica, independente de insulina (NELSON E 

COUTO, 2015). O nível sérico de frutosamina expressa a concentração sérica de glicose nas 

últimas 2 a 3 semanas, refletindo a meia-vida da albumina, a principal proteína ligada à 

glicose (THRALL, 2012). A extensão da glicosilação de proteínas séricas está diretamente 

relacionada com a concentração de glicose no sangue, e quanto maior for a glicemia média 

durante as últimas 2 a 3 semanas, maior será a concentração de frutosamina no soro, 

apresentando um importante papel no diagnóstico e monitoração do paciente diabético 

(NELSON E COUTO, 2015). 

Além disso, a concentração de frutosamina sérica não sofre interferência de aumentos 

agudos na glicemia como ocorre com a hiperglicemia induzida por agitação ou estresse 

reduzindo muito as probabilidades de erro no diagnóstico. No presente relato, a mensuração 

da frutosamina foi essencial para avaliar o animal diabético. Conforme Tabela 1, a 

frutosamina no animal em questão está aumentada (366 μmol/L), indicando que o animal 

esteve hiperglicêmico por um período mínimo de duas a três semanas. 

Baseado nos relatos da anamnese, exame físico e os resultados dos exames 

complementares, foi instituído o tratamento com insulina humana (Humulin NPH®) [100 

UI/ml]. Com base na literatura, a dose recomendada é 0,5 a 1,0 UI/Kg pela via SC BID 

(VIANA, 2014). Para confirmação do diagnóstico se utilizou da resposta terapêutica, em que 

o animal cessou com os sinais clínicos anteriormente relatados, após o início do tratamento 
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insulínico. No entanto, Oliveira (2013) relata que para o diagnóstico e classificação do tipo de 

diabetes faz-se necessária a realização uma curva glicêmica com estímulo de insulina, e se os 

valores retornarem à glicemia basal ou próximo dela, é confirmado DM tipo 1. 

Também foi recomendada restrição dietética inicialmente com ração específica para 

diabéticos, uma dieta que ajuda a minimizar o aumento da glicemia pós-prandial visando 

prevenir a obesidade (NELSON, 2009). Os mecanismos pelos quais dietas ricas em fibras 

podem afetar a glicose plasmática pós-prandial incluem prolongado esvaziamento gástrico e 

tempo de trânsito intestinal e demora na absorção de glicose presente no alimento e na 

liberação para o sangue num período longo de tempo. Este efeito pode complementar a ação 

da insulina exógena (FARIA, 2007).  

Para o fornecimento de ração recomendou-se dividir em duas refeições ao dia, sempre 

antes das aplicações da insulina. 

O sucesso no tratamento de diabetes mellitus nos animais, segundo Bondarenco et al. 

(2017), é um trabalho de parceria entre tutor e médico veterinário, portanto é importante 

orientá-lo sobre a aplicação da insulina e monitoramento da glicemia de maneira adequada. 

Além disso, Corrêa et al. (2010) mencionam a importância de ensinar o proprietário a saber 

reconhecer sinais clínicos importantes e monitorar seu animal em casa para qualquer 

eventualidade. 

 

CONCLUSÃO 

O diagnóstico de animais acometidos por diabetes mellitus é fácil, como se observa 

nesse caso relatado. Por se tratar de uma enfermidade antiga e já amplamente estudada, 

acredita-se que os médicos veterinários já sejam plenamente aptos para promover o 

tratamento correto ao paciente. 

No entanto, surpreendentemente, esse relato trata de um caso negligenciado à primeira 

consulta. Isto mostra a importância dos exames complementares para um diagnóstico correto. 

Neste caso, uma simples urinálise revelaria glicosúria, o que seria suficiente para a correta 

suspeita clínica, além de ser o exame de eleição para elucidar a primeira suspeita, de cistite, a 

qual poderia ter sido causada pela própria diabetes mellitus. 

Enfim, o caso terminou sendo devidamente tratado e alcançou os resultados esperados 

tendo como confirmação apenas a resposta terapêutica relatada pelo tutor após o início do 

tratamento. 
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1.2 MYCOPLASMOSE FELINA: RELATO DE CASO 

RESUMO 

Três espécies de micoplasmas hemotrópicos infectam gatos em todo o mundo: 
Mycoplasma haemofelis (Mhf), Candidatus Mycoplasma haemominutum (Mhm) e 
Candidatus Mycoplasma turicensis (Mtc). O Mhf é o mais patogênico e causa anemia 
hemolítica. A microscopia óptica revela com maior frequência a espécie Mhf e menos 
comumente pode ser observado o Mhm, embora esfregaços de sangue não sejam 
confiáveis para o diagnóstico de hemoplasmose devido à falta de sensibilidade e 
especificidade. O PCR é o teste diagnóstico mais sensível e específico disponível para 
detectar esses organismos, porque eles não podem ser cultivados em laboratórios. Foi 
atendido na Clínica Veterinária Utan um felino macho apresentando apatia, 
inapetência, hipertermia e icterícia sendo sinais condizentes de infecção por 
hemoparasita. Além das características hematológicas clássicas de anemia hemolítica, na 
avaliação morfológica do esfregaço sanguíneo observaram-se estruturas compatíveis 
com Mhf. O animal foi tratado com doxiciclina e se recuperou. É importante que os 
profissionais entendam o significado clínico de um resultado de teste positivo para cada 
espécie de hemoplasma. Outros diagnósticos diferenciais para anemia hemolítica devem 
ser considerados em gatos com testes positivos para Mtc e Mhm, porque a presença 
desses organismos nem sempre estão associados à anemia. 

Palavras-chave: Anemia hemolítica. Hemoparasita. Doxiciclina. 
 

ABSTRACT 

Three species of hemotropic mycoplasmas infect cats worldwide: Mycoplasma haemofelis 
(Mhf), Candidatus Mycoplasma haemominutum (Mhm) and Candidatus Mycoplasma 
turicensis (Mtc). Mhf is the most pathogenic and causes hemolytic anemia. Optical 
microscopy reveals more frequently the Mhf species and less frequently Mhm, although blood 
smears are not reliable dueto it lack of sensitivity and specificity. PCR is the most sensitive 
and specific diagnostic tool to detect these organisms since they can not be cultivated. A male 
cat with apathy, inappetence, hyperthermia and jaundice was examinedat Utan Veterinary 
Clinic. Such clinical signs were consistent with hemoparasite infection. Be sides classical 
hematological characteristics of hemolitic anemia, structures compatible with Mhf were 
observed at microscopy. The animal was treated with doxycycline to recovery. It is important 
for practitioners to understand the clinical significance of a positive test result for each type of 
hemoplasm. Other differential diagnoses for hemolytic anemia should be considered in cats 
with positive tests for Mtc and Mhm, because the presence of these organisms is not always 
associated with anemia. 

Keywords: Hemolytic anemia. Hemoparasite. Doxycycline 
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INTRODUÇÃO 

Os micoplasmas hemotrópicos são pequenos, medindo 0,3 – 0,8μm (Sykes, 2010), 

considerados bactérias sem parede celular, com capacidade de infectar várias espécies de 

mamíferos (BAUMANN et al., 2013). 

Três espécies de micoplasmas hemotrópicos infectam os felinos em todo o mundo: 

Mycoplasma haemofelis (Mhf), Candidatus Mycoplasma haemominutum (Mhm) e 

Candidatus Mycoplasma turicensis (Mtc) (HAWLEY et al., 2017), sendo que o Mhf é o mais 

patogênico entre eles induzindo a severa anemia hemolítica com potencial fatal se não tratado 

(HICKS et al., 2015; SUGIARTO et al., 2016).  

Em um estudo experimental, gatos infectados com Mhm seguido por Mhf tiveram 

doença clínica mais significativa do que gatos infectados com qualquer um dos organismos 

sozinhos. Dupla infecção por Mhm e Mhf ou coinfecção pelo vírus da imunodeficiência felina 

(FIV) ou vírus da leucemia felina (FeLV) pode piorar os sinais clínicos da doença. Muitos 

gatos sobrevivem ao estágio inicial da infecção e se tornam portadores latentes (REAGAN et 

al., 2016). 

A transmissão natural do Mycoplasma spp. entre os felinos ainda não está totalmente 

elucidada, mas as interações agressivas (mordidas, arranhões) e a presença de artrópodes 

sugadores de sangue, como pulgas e carrapatos, têm sido estabelecidos como os principais 

meios de transmissão (SUGIARTO et al., 2016). Segundo Sykes (2010) observou-se uma 

forte associação entre infecção pelo Mhf e os felinos do sexo masculino, num estudo realizado 

nos EUA cerca 90% dos animais infectados eram machos. 

A principal característica patogênica do Mycoplasma haemofelis é a hemólise 

(SUGIARTO et al., 2016) levando aos sinais clínicos: apatia, inapetência ou anorexia, 

mucosas pálidas, hipertermia, icterícia, perda de peso, esplenomegalia (Baumann et al., 2013) 

e linfoadenopatia. Sem o correto tratamento, a infecção pode resultar na morte do animal 

(HICKS et al., 2015). 

O diagnóstico é feito de maneira direta com a detecção do hemoparasita no sangue. 

A sua observação no esfregaço sanguíneo tem baixa sensibilidade devido a alguns fatores, 

como níveis variados de bacteremia em animais doentes (Hawley et al., 2017); e 

desprendimento dos organismos dos eritrócitos, em sangue estocado em EDTA (SYKES, 

2010). 
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Outro agravante são os diagnósticos falso-positivos que podem ocorrer se o 

observador não tem experiência, confundindo-se com precipitado tintorial, pontilhado 

basofílico e ainda corpúsculos de Howell-Jolly (SYKES, 2010). 

No entanto, é uma técnica ainda muito usada e quando os organismos são vistos nos 

esfregaços de sangue, eles são geralmente Mhf. O Mtc nunca foi visto em esfregaços de 

sangue, enquanto que o Mhm geralmente não é visível em gatos cronicamente infectados e, 

embora menor que o Mhf, pode ser difícil ou impossível distingui-lo da Mhf com base apenas 

no tamanho (SYKES, 2010). 

Atualmente a melhor técnica para diagnóstico é o PCR (reação em cadeia da 

polimerase), que foi projetado para detectar e diferenciar os agentes infecciosos (Baumann et 

al., 2015), alcançando sensibilidade de 94,4% e especificidade de 96% (HARLEY et al., 

2017). 

Gatos infectados atingem o pico de carga parasitária (108–109 cópias / mL de sangue) 

aos 17–63 dias pós-infecção, dependendo da rota de inoculação (BAUMANN et al., 2013; 

HICKS et al., 2015).  

Embora o tratamento com antibióticos geralmente ajude a aliviar os sinais clínicos, 

eles não são totalmente eficazes na eliminação completa do hemoparasita, resultando em 

gatos portadores latentes (permanentemente PCR positivo). A reativação da infecção continua 

sendo uma possível ameaça e repetidas fases de bacteremia foram relatadas em animais 

imunossuprimidos (HICKS et al., 2015). 

O objetivo deste trabalho foi relatar um caso de Mycoplasma haemofelis em um felino 

atendido na Clínica Veterinária Utan. 

 

RELATO DE CASO 

Foi atendido na Clínica Veterinária Utan um felino macho inteiro, SRD, com 1 ano de 

idade e peso de 3,0Kg. Na anamnese foi relatado que o animal apresentava perda de peso 

progressiva, inapetência, poliúria, e extrema apatia na manhã anterior à consulta. O tutor não 

soube prestar informações sobre o controle parasitário e vacinação anual do animal. 

No exame físico, apresentou frequência cardíaca de 120 batimentos por minuto, 

frequência respiratória de 22 movimentos por minuto, pulso síncrono, escore de condição 

corporal baixo, linfonodos inalterados, temperatura retal 38,6 ºC, desidratação moderada (8 - 

10%), extrema icterícia, estado de consciência diminuída e apatia grave. 
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Prosseguiu-se com atendimento emergencial, internamento do paciente, o qual recebeu 

fluidoterapia com Ringer com Lactato acrescido de 10 mL de antitóxico (Mercepton®) e 3 

mL de complexo vitamínico (Bionew®), na taxa de 60mL/h, diminuindo-se para 30mL/h após 

duas horas. 

Nesse mesmo dia, ou seja, dia 1, após receber fluidoterapia, coletou-se sangue para os 

exames complementares: hemograma completo e bioquímica sérica, a qual incluía: uréia, 

creatinina, ALT (alanina aminotransferase), FA (fosfatase alcalina), PPT (proteínas 

plasmáticas totais), bilirrubina total, bilirrubina direta, bilirrubina indireta e glicose. 

Após avaliação do quadro clínico, consideraram-se os seguintes diagnósticos 

diferenciais: cirrose hepática, anemia hemolítica imunomediada ou anemia hemolítica 

causada por hemoparasitas. Apresentava prognóstico desfavorável. 

O protocolo de tratamento inicial, anterior à obtenção do resultado dos exames 

complementares foi doxiciclina (Doxiciclina®) na dose 7 mg/Kg SID via IV, dexametasona 

(Dextar®) na dose 0,33mg/Kg SID via IV, dipropionato de imidocarb (Imizol®) na dose de 

4mg/Kg SID via SC e 1 mL de suplemento vitamínico (Glicosol Cat Dog®) BID via oral. 

A Tabela 2 mostra os resultados obtidos nos exames laboratoriais. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 

 

Tabela 2. Resultados dos exames hematológicos e bioquímicos, realizados no dia 1, de 
um felino macho, SRD, com 1 ano de idade, acometido por Mycoplasma haemofelis, 
atendido na Clínica Veterinária Utan. 
HEMOGRAMA COMPLETO Valor obtido Valor de 

referência* 

Eritrograma   
Hemácias 1,60 5,0-10,0 x106/μL 
Hemoglobina 2,8 8-15g/dL 
Hematócrito 9,0 24-50% 
V.C.M 56,3 39-55pg 
C.H.C.M 31,1 30-36% 
R.D.W. 25 14-19% 
   

Leucograma   
Leucócitos 6.040 5.500-19.500/μL 
Bastonetes 181 0-300 
Segmentados 3.262 2.500-12.500 
Eosinófilos 60 0-1.500 
Basófilos 0 Raro 
Linfócitos 2.476 1.500-7.000 
Monócitos 60 0-850 
Plaquetas 108 150-600 x103/ μL 
   

PERFIL BIOQUÍMICO   

Uréia 59 42,8-64,2 mg/dL 
Creatinina 0,50 0,8-1,8mg/dL 
ALT 123 6,0-83UI/L 
FA 38 25-93UI/L 
PPT 5,19 6,0-8,0g/dL 
Bilirrubina total 17,37 0,15-0,20mg/dL 
Bilirrubina direta 11,26 --- 
Bilirrubina indireta 6,11 --- 
Glicose 142 65-122mg/dL 

Fonte: elaborado pelo autor. 
*Valores obtidos por Jain (1996) e Kaneko (2008). 

 

Conforme Tabela 2, observa-se uma anemia regenerativa macrocítica normocrômica 

com alto índice de anisocitose (RDW) e trombocitopenia. Em nota ao exame veio a seguinte 

observação: policromatofilia e anisocitose acentuada, presença de numerosos metarrubrícitos, 

e observação de estruturas na superfície dos eritrócitos compatíveis com Mycoplasma 

haemofelis. Estas observações são características de anemia por perda de sangue ou hemólise 

há mais de 48 a 72h (THRALL, 2012; NELSON E COUTO, 2015). 
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Segundo Congresso Brasileiro da Anclivepa (2017) a anemia regenerativa macrocítica 

normocrônica com policromasia e anisocitose, são achados laboratoriais comuns da infecção 

por Mycoplasma haemofelis. Porém, Sykes (2010) destaca que trata-se de uma bactéria 

oportunista, sendo a co-infecção uma possibilidade modificando a apresentação da anemia. 

Outra característica importante da doença, é a trombocitopenia em graus variáveis 

observado na Tabela 2 e por Congresso Brasileiro da Anclivepa (2017).  

O valor das proteínas plasmáticas totais estava abaixo do valor de referência, 

provavelmente em decorrência da inapetência relatada pelo tutor e quando associado a 

informação de perda de peso progressiva suspeita-se que seja por longo período. 

Os valores obtidos de bilirrubina total (17,37mg/dL), bilirrubina direta (11,26 mg/dL) 

e indireta (6,11 mg/dL) analisados juntamente com as enzimas hepáticas (ALT e FA), as quais 

apresentaram atividade sérica normal, evidencia a hemólise extravascular causada pelo M. 

haemofelis, ou seja, uma icterícia pré-hepática. 

Baseado nos relatos da anamnese, exame físico e os resultados dos exames 

complementares, confirmou-se o diagnóstico de Mycoplasma haemofelis, onde deu-se 

continuidade com o tratamento iniciado anteriormente, até o animal recuperar a condição de 

se alimentar. 

Durante o internamento, o paciente permaneceu recebendo fluidoterapia na taxa de 

20mL/h com Ringer com Lactato acrescido de 10 mL de antitóxico (Mercepton®) e 3 mL de 

complexo vitamínico (Bionew®). 

No dia 5, o tratamento foi alterado para administração de enrofloxacino 

(Kinetomax®), na dose de 5mg/Kg BID via IV e dexametasona (Azium®), na dose 

0,13mg/Kg SID via IV. 

No dia 6, aplicou-se apenas enrofloxacino (Kinetomax®), na dose de 10mg/Kg SID 

via IV. O animal iniciou lentamente a ingerir alimento palatável e água. 

No dia 7, coletou-se sangue para os exames complementares comparativos: 

hemograma completo e bioquímica sérica, a qual incluía: ALT (alanina aminotransferase), 

AST (aspartato aminotransferase), FA (fosfatase alcalina), GGT (gama-glutamiltransferase), 

PPT (proteínas plasmáticas totais), bilirrubina total, bilirrubina direta, bilirrubina indireta. 

A Tabela 3 apresenta os resultados dos exames laboratoriais realizados no 7º dia desde 

a admissão do animal na clínica. 
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Tabela 3. Resultados dos exames hematológicos e bioquímicos, realizados no dia 7, de 
um felino macho, SRD, com 1 ano de idade, acometido por Mycoplasma haemofelis, 
atendido na Clínica Veterinária Utan. 
HEMOGRAMA COMPLETO Valor obtido Valor de 

referência* 

Eritrograma   
Hemácias 4,50 5,0-10,0 x106/μL 
Hemoglobina 7,5 8-15g/dL 
Hematócrito 23,6 24-50% 
V.C.M 52,4 39-55pg 
C.H.C.M 31,8 30-36% 
R.D.W. 21 14-19% 
   

Leucograma   
Leucócitos 17.900 5,5-19,5 x103/μL 
Bastonetes 0 0-300 
Segmentados 14.678 2.500-12.500 
Eosinófilos 358 0-1.500 
Basófilos 0 Raro 
Linfócitos 2.685 1.500-7.000 
Monócitos 179 0-850 
Plaquetas 480 150-600 x103/ μL 
   

PERFIL BIOQUÍMICO   

ALT 228 6,0-83UI/L 
AST 94 6,7-11 UI/L 
FA 143 25-93UI/L 
GGT < 5 1,3-5,1 UI/L 
PPT 6,32 6,0-8,0g/dL 
Bilirrubina total 7,70 0,15-0,20mg/dL 
Bilirrubina direta 5,2 --- 
Bilirrubina indireta 2,5 --- 

Fonte: elaborado pelo autor. 
*Valores obtidos por Jain (1996) e Kaneko (2008). 

 

Conforme Tabela 3, comparando-se os resultados com os primeiros exames realizados 

(Tabela 2), o animal permaneceu com uma leve anemia regenerativa, no entanto, esta anemia 

apresentou melhora, demonstrando que o tratamento realizado está sendo efetivo contra o 

hemoparasita. Além disso, houve a recuperação do número de plaquetas e da hipoproteinemia, 

desde o primeiro hemograma. No leucograma, desenvolveu-se uma neutrofilia madura, 

provavelmente decorrente do estresse ou dos anti-inflamatórios esteroidais utilizados no 

tratamento. 
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A atividade sérica de AST (94UI/L) apresentou um aumento clinicamente 

significativo. Este aumento pode ser explicado pelo extravasamento da enzima do interior das 

hemácias, lesão letal ou subletal de hepátocitos na região periacinar ou de células musculares. 

A atividade sérica de ALT e FA, apesar de não apresentarem elevação clinicamente 

significativa, estão mais altas do que no dia 1. O fígado apresenta papel fundamental na 

fagocitose de hemácias parasitadas, o que pode ter levado a alterações no órgão, com 

liberação de enzimas de vazamento, o que é compatível com o aumento na atividade de AST 

relatada anteriormente. Outra possibilidade que não pode ser descartada é a indução da 

atividade destas enzimas (ALT, AST e FA) induzido pelo tratamento esteroidal. A atividade 

normal de GGT descarta o aumento da isoenzima hepática FA (THRALL, 2012). 

Os valores obtidos de bilirrubina total (7,70mg/dL), bilirrubina direta (5,2 mg/dL) e 

indireta (2,5 mg/dL) ainda acima do requerido, mas mostra uma projeção de melhora do 

quadro clínico, em que o animal está conseguindo metabolizar a bilirrubina excedente, ao 

passo que a “produção” está sendo controlada com o tratamento eficaz. 

Considerando vários fatores, entre eles, condição financeira do tutor optou-se por dar 

alta ao animal e continuar com o tratamento à domicílio, uma vez que o animal já se 

alimentava sozinho e fazia suas necessidades fisiológicas normais. 

No entanto, foram tomadas todas as precauções possíveis, alertando ao tutor que o 

quadro clínico e a enfermidade eram graves e o melhor seria o animal permanecer sob 

cuidados médicos intensos. Não sendo possível, receitou-se enrofloxacino na dose de 5mg/Kg 

SID via oral (Baytril®), por 20 dias. 

 

DISCUSSÃO 

As reduções drásticas e rápidas do hematócrito de felinos podem estar diretamente 

associadas à multiplicação eritrocitária do Mycoplasma haemofelis (BAUMANN et al., 2013), 

sendo necessária antibioticoterapia para que o animal supere a crise hemolítica.  

Antibiótico eficaz no tratamento é, portanto, de grande importância clínica. O uso de 

tetraciclina e quinolonas são mais frequentemente relatados no tratamento de infecções por 

Mycoplasma spp. (Braddock; Tasker; Malik, 2004), não havendo diferenças significantes na 

eficiência da ação entre elas.  

Os protocolos de antibioticoterapia propostos pela literatura melhoram os sinais 

clínicos relacionadas à infecção por hemoplasma e diminuem o número de hemoplasmas no 

sangue, avaliado por PCR em tempo real (DOWERS et al., 2009). 
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Entretanto, embora nenhum desses estudos possa comprovar a eliminação completa 

dos Mycoplasmas spp. nos gatos tratados, um estado negativo de PCR a longo prazo após 

tratamento com doxiciclina foi relatado em um gato (BRADDOCK; TASKER; MALIK, 

2004). 

Na maioria dos estudos experimentais, poucos gatos foram negativos após término do 

tratamento com antibiótico. Em outros casos, os gatos se tornaram PCR-positivos novamente 

após o teste de imunossupressão para avaliar depuração completa de M. haemofelis. Nestes 

casos, deu-se continuidade com o tratamento com altas doses de metilprednisilona (14 a 

20mg/Kg) até alcançar o objetivo de estes gatos estarem negativo (NOVACCO et al., 2018). 

Mecanismos envolvidos na reativação da infecção ainda não estão claros. 

Hipoteticamente, sob antibioticoterapia, o Mhf é sequestrado pelos tecidos, o que é menos 

provável ou permanece no sangue em níveis indetectáveis, o que é mais provável 

(NOVACCO et al., 2018).  

A eliminação completa de Mhf pode ser crítica e imprescindível em alguns casos, 

como em gatis onde os demais gatos não tiveram contato com Mhf, já que a infecção primária 

aguda pode levar a anemia hemolítica severa, para gatos com imunodeficiência, para gatos 

usados como doadores de sangue, para gatos que vivem com humanos imunocomprometidos, 

como já que o Mhf tem potencial zoonótico (Santos et al., 2008) ou para gatos de estudos 

experimentais que serão colocados em uma residência particular, como requisito de 

biossegurança (NOVACCO et al., 2018). 

Dada a importância de buscar um protocolo de tratamento eficaz aos animais 

infectados que garantam testes de PCR negativo em longo prazo, outro estudo recente, 

Novacco et al., 2018, propôs um protocolo de antibioticoterapia que consiste em doxiciclina 

(10mg/kg até 28 dias) para depuração da infecção por M. haemofelis e monitorização das 

cargas bacterianas por PCR em tempo real. Apenas se a bacteremia persistir ou ocorrer 

reinfecção, o tratamento com antibióticos deve ser mudado para marbofloxacina (2mg/kg SID 

por 14 dias). 

No presente caso, o felino retornou para casa com as recomendações necessárias de 

supervisão quanto a ingestão de ração e água, e suas necessidades fisiológicas. O tratamento 

medicamentoso à domicílio apenas com enrofloxacina obteve sucesso para recuperação 

clínica do animal. 
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CONCLUSÃO 

A micoplasmose felina é uma doença que afeta gravemente os felinos, levando-os a 

uma condição extremamente debilitante, faz-se necessário buscar tratamento especializado 

para recuperação completa do animal. 

As análises laboratoriais são importantes para avaliar a condição de saúde que o 

paciente se encontra e definir um diagnóstico conciso a cerca da doença apresentada. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BAUMANN, Julia et al. Establishment and characterization of a low-dose Mycoplasma 
haemofelis infection model. Veterinary Microbiology, [s.l.], v. 167, n. 3-4, p.410-416, dez. 
2013. Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/j.vetmic.2013.07.033. 
 
BAUMANN, Julia et al. Lack of cross-protection against Mycoplasma haemofelis infection 
and signs of enhancement in “Candidatus Mycoplasma turicensis”-recovered cats. Veterinary 
Research, [s.l.], v. 46, n. 1, p.1-16, 24 set. 2015. Springer Nature. 
http://dx.doi.org/10.1186/s13567-015-0240-x. 
 
BRADDOCK, J.A., TASKER, S., MALIK, R., 2004. The use of real-time PCR in the 
diagnosis and monitoring of Mycoplasma haemofelis copy number in a naturally 
infected cat. J. Feline Med. Surg. 6, 161–165. 
 
CONGRESSO BRASILEIRO DA ANCLIVEPA, 38., 2017, Recife. Micoplasmose em 
felinos de Cuiabá, Mato Grosso - Relato de Casos. Recife: Anclivepa, 2017. 5 p. 
 
DOWERS, Kristy L. et al. Use of pradofloxacin to treat experimentally inducedMycoplasma 
hemofelisinfection in cats. American Journal Of Veterinary Research, [s.l.], v. 70, n. 1, 
p.105-111, jan. 2009. American Veterinary Medical Association (AVMA). 
http://dx.doi.org/10.2460/ajvr.70.1.105. 
 
HAWLEY, Jennifer et al. Amplification of Mycoplasma haemofelis DNA by a PCR for point-
of-care use. Journal Of Veterinary Diagnostic Investigation, [s.l.], v. 30, n. 1, p.140-143, 
14 set. 2017. SAGE Publications. http://dx.doi.org/10.1177/1040638717729187. 
 
HICKS, C. A. E, et al. 2015. Protective immunity against infection with Mycoplasma 

haemofelis. Clin Vaccine Immunol 22:108 –118. 
 
NELSON, Richard W.; COUTO, C. Guilhermo. Medicina Interna de Pequenos Animais. 5. 
ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 1474 p. 
 
NOVACCO, Marilisa et al. Consecutive antibiotic treatment with doxycycline and 
marbofloxacin clears bacteremia in Mycoplasma haemofelis -infected cats. Veterinary 
Microbiology, [s.l.], v. 217, p.112-120, abr. 2018. Elsevier BV. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.vetmic.2018.03.006. 
 



30 

 

REAGAN, Krystle L et al. Assessment of the ability of Aedes species mosquitoes to transmit 
feline Mycoplasma haemofelis and ‘Candidatus Mycoplasma haemominutum’. Journal Of 
Feline Medicine And Surgery, [s.l.], v. 19, n. 8, p.798-802, 14 jul. 2016. SAGE 
Publications. http://dx.doi.org/10.1177/1098612x16658317. 
 
SANTOS, Andrea Pires dos et al. HemoplasmaInfection in HIV-positive Patient, 
Brazil. Emerging Infectious Diseases, [s.l.], v. 14, n. 12, p.1922-1924, dez. 2008. Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC). http://dx.doi.org/10.3201/eid1412.080964. 
 
SUGIARTO, Sarah et al. Passive immunization does not provide protection against 
experimental infection with Mycoplasma haemofelis. Veterinary Research, [s.l.], v. 47, n. 1, 
p.1-14, 5 ago. 2016. Springer Nature. http://dx.doi.org/10.1186/s13567-016-0361-x. 
 
SYKES, Jane E.. Feline Hemotropic Mycoplasmas. Veterinary Clinics Of North America: 
Small Animal Practice, [s.l.], v. 40, n. 6, p.1157-1170, nov. 2010. Elsevier BV. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.cvsm.2010.07.003. 
 
THRALL, Mary Anna et al. Hematologia e Bioquímica: Clínica Veterinária. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 678 p. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 

 

1.3 CORONAVIROSE CANINA: RELATO DE CASO 

RESUMO 

O coronavírus canino (CCoV) infecta cães em todo o mundo. Foi classificado em pelo 
menos dois genótipos, CCoV-I e CCoV-II. Causa doenças respiratórias, entéricas e 
generalizadas em humanos e animais domésticos. O RT-PCR é o teste diagnóstico mais 
sensível e específico disponível para detectar esses organismos, durante a manifestação 
da doença clínica. Foi atendido na Clínica Veterinária Utan uma fêmea canina com 
sessenta e um dias de vida, apresentando apatia, inapetência, hipertermia sendo sinais 
condizentes de infecção entérica viral. O diagnóstico foi confirmado a partir do uso de 
um teste rápido. O animal foi tratado com terapia de suporte e antibioticoterapia e se 
recuperou. Outros diagnósticos diferenciais para gastroenterites em filhotes devem ser 
considerados; como principais tem-se a verminose, mudança na dieta e parvovirose 
canina. 

Palavras-chave: Enterite viral.  Filhote canino. Teste rápido. 

 

ABSTRACT 

Canine coronavirus (CCoV) infects dogs around the world: it was classified in at least two 
genotypes, CCoV-I and CCoV-II. The virus causes respiratory, enteric and generalized 
diseases in humans and domestic animals. RT-PCR is the most sensitive and specific 
diagnostic test available to detect these organisms during the clinical manifestation. A female 
canine aging sixty-one days-old was attended at Utan Veterinary Clinics, presenting apathy, 
inappetence, hyperthermia, whose signs are consistent with viral enteric infection. The 
diagnosis was achieved through a rapid test. The animal was treated with supportive and 
antibiotic to recovered. Other differential diagnoses for gastroenteritis in puppies should be 
considered, as we have major vermin, dietary change and canine parvovirus. 

Keywords: Viral enteritis. Puppies. Rapid test 

 

INTRODUÇÃO 

O coronavírus canino (CCoV) (família Coronaviridae, gênero Alphacoronavirus, 

espécie Alphacoronavirus-I) geralmente causa enterite leve e autolimitante em cães, embora 

doença fatal tenha sido observada com uma variante pantrópica do CCoV (DECARO; 

BUONAVOGLIA, 2011). Os CCoV são vírus envelopados com um genoma de RNA positivo 

de cadeia única (27–31 kb) (DECARO; BUONAVOGLIA, 2008). A membrana do CCoV é 

formada pela proteína (M) sendo a proteína estrutural mais abundante e demonstrou induzir 

anticorpos, enquanto a glicoproteína de espículas (S) é a principal indutora de anticorpos 

neutralizadores do vírus (NAVARRO et al., 2017). 

Com base na análise dos genes codificadores da proteína M e/ou S, as cepas de CCoV 

foram classificadas em pelo menos dois genótipos, CCoV-I e CCoV-II (DECARO; 
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BUONAVOGLIA, 2011). Recentemente, as cepas de CCoV-II foram classificadas em dois 

subtipos, CCoV-IIa (cepas clássicas) e CCoV-IIb (cepas decorrentes de supostos eventos de 

recombinação entre o CCoV-II e o vírus da gastroenterite transmissível de suínos) (POWER, 

2011).  

Na classificação taxonômica, a espécie Alphacoronavirus-I, dada a sua estreita relação 

genética (similaridade em 96% dos aminoácidos nos locais de replicação), TGEV (vírus da 

gastroenterite transmissível de suínos), CCoV (coronavírus canino) e FCoV (coronavírus 

felino) são agora considerados não como vírus separados, mas sim como variantes da gama de 

hospedeiros da mesma espécie (DECARO E BUONAVOGLIA, 2011). 

O primeiro relato de coronavirose canina foi na Alemanha em 1971, com isolamento 

do vírus de cães com enterite aguda (BINN et al., 1974). No entanto, apenas no ano de 2002, 

após o surgimento da síndrome respiratória aguda (SARS) em humanos, que ocorreu na China 

foi estimulado o interesse renovado nas pesquisas de coronavírus de animais como potenciais 

agentes zoonóticos diretos e indiretos. Os coronavírus são vírus grandes que causam doenças 

respiratórias, entéricas e generalizadas em humanos e animais domésticos. (AVCI et al., 

2016). 

Os CCoVs foram detectados em populações caninas em todo o mundo, embora seja 

mais frequente na Europa e Ásia, foi recentemente descrito no Brasil (NAVARRO et al., 

2017; DECARO; BUONAVOGLIA, 2011).  

No Brasil, o primeiro estudo que identificou o CCoV-II na população canina é recente 

(PINTO, 2013). Neste estudo, o CCoV-IIa foi encontrado nas fezes e em diversos órgãos 

como cérebro, coração, pulmão, baço, fígado, rim, entre outros, em 3 de um total de 5 cães 

com até 6 meses de idade que vieram à óbito com gastroenterite hemorrágica no sul do país 

(VIEIRA, 2015) 

Enquanto os animais infectados por CCoV-I manifestam sinais clínicos leves a 

moderados, a infecção por CCoV-II é caracterizada por sintomas e lesões mais graves, 

independentemente da co-infecção por outros agentes (VIEIRA, 2015). Os sinais clínicos tem 

início de 1 a 4 dias pós-infecção apresentando febre, letargia, anorexia, êmese, diarreia 

(hemorrágica ou não), sinais neurológicos (ataxia, convulsões) e acentuada leucopenia, 

principalmente por linfopenia. Buonavoglia et al. (2006), relataram severas lesões no trato 

gastrointestinal, fígado, baço, pulmões e rins (VIEIRA, 2015). 

A via de transmissão é fecal-oral e a replicação ocorre nas vilosidades, assim que o 

vírus atinge o intestino delgado. Após dois dias da infecção as partículas virais já são 
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eliminadas pelas fezes e o óbito pode ocorrer de 2 a 3 dias após o início dos sinais clínicos 

(VIEIRA, 2015). 

Tem-se observado que CCoV possui alta diversidade genética tendo propiciado o 

aparecimento de variantes altamente virulentas que causam doença sistêmica e fatal em 

filhotes de cães (DECARO et al., 2009; PINTO et al., 2014). 

O diagnóstico de infecção por CCoV não pode ser feito com base em descobertas post-

mortem (DECARO; BUONAVOGLIA, 2011). O RT-PCR tem sido utilizado como método 

de escolha para detecção do CPV em fezes de cães, por ser mais específico e sensível quando 

comparado a outras técnicas como ELISA, HA e isolamento viral (Vieira, 2015), sendo 

reforçado por Pinto (2013) que a sorologia tem pouca utilidade diagnóstica, haja vista a 

distribuição do vírus na população canina e a grande quantidade de infecções subclínicas. 

Com relação ao controle e profilaxia, o primordial é que se evite o contato de cães 

soronegativos com animais infectados. Condições de estresse ocasionadas por 

superpopulação, desmame precoce e infecções concomitantes por outros agentes, causam 

imunossupressão e favorecem o desenvolvimento de enterite nos animais infectados 

(BRANDÃO; LOVATO; SLHESSARENKO, 2012). Por se tratar de um vírus envelopado, no 

ambiente é facilmente inativado por calor e solventes lipídicos. Em temperaturas baixas pode 

manter-se viável por longos períodos (VIEIRA, 2015). 

Até o momento, a vacinação contra o CCoV é considerada uma questão controversa, 

dependendo muito da população de risco (Ntafis et al., 2013) porque é sabido que as vacinas 

disponíveis no mercado não apresentam os subtipos virais em sua formulação e alguns 

trabalhos mostram que subtipos de CCoV-II tem uma limitada reação cruzada com o genótipo 

CCoV-I presente nas vacinas comerciais disponíveis atualmente, comprometendo a eficiência 

vacinal (DECARO et al., 2009). Já segundo Avci et al. (2016), a vacinação é essenciais para a 

prevenção. 

O objetivo deste trabalho foi relatar um caso de Coronavírus canino em um filhote de 

cão atendido na Clínica Veterinária Utan. 

 

RELATO DE CASO 

Foi atendido na Clínica Veterinária UTAN um canino, fêmea inteira, da raça Shih Tzu, 

com 61 dias de vida e peso de 1,050Kg. Na anamnese foi relatado que o animal havia sido 

comprado há uma semana em uma clínica veterinária e petshop, após dois dias retornou ao 

mesmo local para receber vermífugo, pois a primeira dose vacinal de filhotes já havia 
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recebido com 45 dias de vida. No outro dia, apresentou sinais de apatia e anorexia, o tutor 

informou a clínica, que procedeu com internamento do animal onde permaneceu por quatro 

dias. Não havendo melhora no quadro clínico o tutor achou por bem buscar atendimento com 

outro profissional. 

Ao chegar na Clínica Veterinária Utan, no exame físico apresentou frequência 

cardíaca de 140 batimentos por minuto, frequência respiratória de 36 movimentos por minuto, 

pulso síncrono, escore corporal magro, linfonodos inguinais superficiais aumentados, 

temperatura retal 39,0 ºC, desidratação leve (6 - 8%), estado consciente e apático. 

Como exames complementares foram solicitados: hemograma completo e bioquímica 

sérica, a qual incluía: uréia, creatinina, ALT (alanina aminotransferase), FA (fosfatase 

alcalina), PPT (proteínas plasmáticas totais) e glicose. Tendo em vista o histórico, anamnese e 

exame clínico, suspeitou-se de um quadro clássico de enterite aguda viral. Apresentava 

prognóstico desfavorável a ruim. 

Uma maneira rápida de investigar e talvez confirmar o agente causal, é o teste rápido 

de fluxo lateral comercialmente disponível, baseado em técnicas de imunoensaio 

cromatográfico (Alere®) possibilitando testar dois agentes, o vírus da parvovirose canina 

(CPV-2) e o vírus da coronavirose canina (CCoV). O teste manifestou positividade para o 

Coronavírus Canino (CCoV). 
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Tabela 4. Resultados dos exames hematológicos e bioquímicos de uma fêmea canina da 
raça Shih Tzu, com 61 dias de vida, acometida por Coronavírus canino, atendida na 
Clínica Veterinária Utan 
HEMOGRAMA COMPLETO Valor obtido Valor de 

referência* 

Eritrograma   
Hemácias 4,48 5,5-8,5 x106/μL 
Hemoglobina 8,3 12-18g/dL 
Hematócrito 27 37-55% 
V.C.M 60,3 60-77pg 
C.H.C.M 30,7 32-36% 
R.D.W. 14,9 10-15% 
   

Leucograma   
Leucócitos 19.140 6,0-17,0 x103/μL 
Bastonetes 191 0-300 
Segmentados 15.503 3.000-11.500 
Eosinófilos 191 100-1.250 
Basófilos 0 Raro 
Linfócitos 3.062 1.000-4.800 
Monócitos 191 150-1.350 
Plaquetas 680 200-500 x103/μL 
   

PERFIL BIOQUÍMICO   

Uréia 97 21,4-59,92 mg/dL 
Creatinina 1,02 0,5-1,5mg/dL 
ALT 14 4,8-24UI/L 
FA 533 20-156UI/L 
PPT 3,2 6,0-8,0g/dL 
Glicose 110 65-122mg/dL 

Fonte: elaborado pelo autor. 
*Valores obtidos por Jain (1996) e Kaneko (2008). 

 

Houve o internamento do paciente com tratamento inicial à base de fluidoterapia na 

taxa de 30mL/h com Ringer com Lactato acrescido de 10 mL de antitóxico (Mercepton®) e 3 

mL de complexo vitamínico (Bionew®). Após doze horas diminui-se a taxa de fluidoterapia 

para 15mL/h. 

Conforme Tabela 4, podemos observar uma anemia regenerativa normocítica (com 

tendência a microcitose) hipocrômica. E em nota ao exame veio a seguinte observação: 

hipocromia discreta, leucocitose por neutrofilia e presença discreta de granulação tóxica. 

Segundo Buonavoglia et al. (2006), na infecção por CCoV ocorre acentuada 

leucopenia, principalmente por linfopenia. No entanto, não é o observado na Tabela 4, onde 
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há leucocitose por neutrofilia, que para Thrall (2012) indica uma reação inflamatória, devido 

às granulações tóxicas observadas. A imunossupressão causada pelo vírus deve ter induzido 

alguma infecção bacteriana ou inflamação tecidual. 

O valor das proteínas plasmáticas totais está abaixo do valor de referência, 3,20g/dL, 

sendo esperado pelo histórico de anorexia. Podemos afirmar que a hipoproteinemia é mais 

acentuada do que o valor observado pela hemoconcentração advinda da desidratação que o 

animal se encontrava no momento da coleta. 

O valores elevados de uréia (97mg/dL) porém sem o aumento concomitante dos 

valores de creatinina é devido à desidratação causando azotemia pré renal. Já o valor de FA 

(533 UI/L) é considerado normal para a idade (filhote) associado a isso temos os valores de 

ALT normais para confirmar que não há lesão hepática (THRALL, 2012). 

No dia 2, o tratamento com ondansetrona (Ondansetrona ampola) na dose 0,22 mg/Kg 

SID via IV, metronidazol (metronidazol genérico) na dose de 15mg/Kg BID via IV, sulfa com 

trimetropim (Borgal®) na dose 20mg/Kg SID via IV, ceftriaxona (Ceftriaxona) na dose 

50mg/Kg BID IV, administração de suplemento vitamínico 1,5mL BID via oral (Glicosol Cat 

Dog®) e probiótico (Vetnil®) 2g BID via oral. Ainda se observou diarreia e êmese, sinais não 

relatados anteriormente. 

No dia 3 manteve-se o mesmo protocolo de tratamento com apenas a alteração da 

ondansetrona para citrato de maropitant (Cerenia®) na dose 1,0mg/Kg SID via SC. 

Durante o internamento, a paciente permaneceu recebendo fluidoterapia na taxa de 

15mL/h com Ringer com Lactato acrescido de 10 mL de antitóxico (Mercepton®) e 3 mL de 

complexo vitamínico (Bionew®).  

O animal permaneceu internado por oito dias até a plena recuperação. 

 

DISCUSSÃO 

Não há tratamento específico para infecções causadas por CCoV . Assim, como outras 

doenças virais em cães, o tratamento deve ser baseado em promover suporte para manter o 

equilíbrio hidroeletrólitico. Assim, agentes antimicrobianos de amplo espectro podem ser 

administrados para tratar infecções bacterianas secundárias (DECARO; BUONAVOGLIA, 

2011). 

Embora os resultados laboratoriais não tenham sido compatíveis com leucograma 

viral, o diagnóstico foi confirmado pelo teste rápido. Yoon; Seo; Song (2018), ao avaliarem a 

eficiência do kit comercial como sendo confiável, apresentando 93,1% de sensibilidade e 

97,5% de especificidade. 
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 Em se tratando de um estudo in vivo não se pode descartar a possibilidade de haver 

etiologias múltiplas para o desencadeando da doença apresentada. 

A coronavirose canina é uma doença emergente que está ganhando atenção dos 

pesquisadores em todo o mundo, devido à sua capacidade zoonótica e diversidade genética, 

causando desconforto e receio no que diz respeito a saúde pública mundial. 

Assim, estudos da prevalência viral e transmissões interespécies na interface animal-

humano são criticamente importantes para se preparar para possíveis pandemias humanas (LU 

et al., 2016). 

Constata-se leves aumentos na sua prevalência entre a população canina ao longo dos 

anos (NTAFIS et al., 2013; VIEIRA, 2015; AVCI et al., 2016; NAVARRO et al., 2017). E 

ainda Avci et al. (2016) observou que a prevalência varia conforme os hábitos de vida dos 

animais, onde os cães de rua não vacinados apresentaram ser soropositivos (indicado como 

infecção natural) em contraste aos animais que nascem e vivem no mesmo local (residência) 

mostraram ser antígenos negativos. Soma et al. (2012) também observou comportamento 

semelhante no Japão, indicando que muitos cães são infectados com o CCoV enquanto estão 

alojados em criadores ou em lojas de animais. 

Ressalta-se que as infecções por CCoV podem ocorrer facilmente como co-infecções 

com outros patógenos, sejam agentes virais, bacterianos ou parasitários. Assim, o diagnóstico 

rápido e um programa de vacinação nos animais sadios com os tipos endêmicos específicos o 

mais rápido possível são essenciais para o controle das epidemias de CCoV (AVCI et al., 

2016). 

 

CONCLUSÃO 

Existem muitas maneiras de realizar o diagnóstico de animais acometidos por 

coronavirose canina, porém com suas limitações. Por se tratar de uma enfermidade emergente, 

muito está sendo estudado, para alcançar o seu controle e prevenção pelo método de 

imunização vacinal. 

O vírus é um agente causal muitas vezes negligenciado, por sua baixa prevalência e 

virulência, comparado ao vírus da parvovirose, que atinge caninos, preferencialmente filhotes 

causando mesma sintomatologia clínica. No entanto, o coronavírus se mostra mais 

mutagênico e zoonótico, exigindo mais cuidado epidemiológico.  

No caso relatado, o teste rápido simples e facilmente disponível às clínicas veterinárias 

permitiu o diagnóstico correto, finalizando o caso com a recuperação do animal. 
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2. CONCLUSÃO 

O estágio curricular obrigatório possibilitou o acompanhamento completo de casos 

que foram estudados, aprofundados e relatados. Alcançou-se o objetivo de exercitar o 

conhecimento adquirido durante a graduação, acompanhar na prática procedimentos 

cirúrgicos os quais foram vistos previamente apenas em teoria e aprofundar o conhecimento 

em diversas áreas da clínica e cirurgia de pequenos animais e animais selvagens.  

O acompanhamento de casos, desde a chegada no tutor buscando atendimento até a 

completa resolução com diagnóstico, tratamento e satisfação do tutor pelo trabalho realizado 

com sucesso possibilita que o acadêmico acompanhe pontos de vista, técnicas, explicações, 

resultados e situações diversas, de forma que possa desenvolver o próprio senso crítico, cuja 

importância é inquestionável. 
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