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RESUMO: O Parvo vírus canino (CPV, família Parvoviridae), é um vírus DNA fita simples, não 

envelopado, que em sua maioria, afeta cães entre 6 semanas à 6 meses de idade. Dentre as doenças que 

acometem os canídeos, a parvovirose canina se destaca como um dos problemas mais frequentes na 

rotina clínica em geral, sendo uma das principais causas de morte em animais jovens. Foram 

analisados hemogramas de 39 cães com parvovirose, diagnosticados pelo teste imunocromatográfico - 

Alere Parvovirose Ag Test Kit, entre 2011 e 2017, no município de Mineiros, estado de Goiás. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Parvovírus canino (CPV) pertence à família Parvoviridae, gênero Parvovirus, possui 

DNA de fita simples, sem envelope e hemaglutinante (PRATELLI et al. 2001). Desde sua 

descoberta no final da década de 70, mutações vantajosas ocorridas sucessivamente no CPV-2 

resultaram no surgimento de três subtipos, denominados CPV-2a, CPV-2b e CPV-2c 

(MIRANDA; THOMPSON, 2016). O CPV se dissemina rapidamente entre os cães pela via 

fecal-oral ou através do contato oronasal a fômites contaminados por fezes (SMITH et al. 

1997; HOSKINS 1997; SHERDING, 2003). 

Normalmente o primeiro sinal clínico apresentado é o vômito, seguindo-se de diarréia, 

anorexia, letargia, fraqueza e desidratação (GREENE; DECARO, 2012). O vírus pode 

também causar lesões em outros órgãos, contribuindo para múltiplos sintomas como 
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miocardite, linfopenia e quando atinge a faringe pode causar também sinais respiratórios 

(RODOSTITS, 2000). 

As formas de diagnóstico baseiam-se principalmente da detecção direta do CPV-2 nas 

fezes dos cães, sendo as mais utilizadas a hemaglutinação (HA), ELISA e PCR (DECARO; 

BUONAVOGLIA, 2012). O teste imunocromatográfico tem sido muito utilizado na rotina 

clínica, por ser rápido, seguro e de baixo custo (THINKY et al. 2015). O meio mais efetivo e 

determinante na prevenção da parvovirose canina é a vacinação (SELLON, 2005; MCCAW; 

HOSKINS, 2006). 

O presente estudo tem como objetivo analisar as alterações hematológicas de cães com 

parvovirose no município de Mineiros, estado de Goiás. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foram analisados 39 cães e seus respectivos hemogramas, todos com diagnóstico 

positivo para parvovirose, pelo teste imunocromatográfico - Alere Parvovirose Ag Test Kit, o 

qual se trata de um imunoensaio cromatográfico qualitativo do antígeno do parvovírus nas 

fezes caninas. 

Os hemogramas foram realizados em um laboratório do município, por contagem 

eletrônica pelo analisador hematológico Celtac α MEC 6500- Nihon Kohden, e os resultados 

foram dados de acordo com os valores de referência citados por Jain (1997). 

Os parâmetros hematológicos utilizados para determinar se o animal tinha anemia e se 

a mesma era regenerativa ou não, foram hematócrito, hemoglobina, hemácias, VCM e CHCM 

(GONZALES; SILVA, 2008). Os outros itens analisados foram leucócitos totais, bastonetes, 

neutrófilos, linfócitos, plaquetas e proteínas plasmáticas.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Dos 39 cães analisados, 56,4% (22) eram fêmeas e 43,6% (17) eram machos, 74,3% 

(29) eram raça definida, sendo as mais prevalentes shih tzu e rottweiler, e os demais (25,7%) 

eram sem raça definida. Apesar de não se saber ao certo as causas de susceptibilidade dessas 

raças, sugere-se que esses animais não sejam responsivos geneticamente ao CPV-2 (DAY et 

al. 2016). 



 

 

Do total de animais, 84,6% (33) eram jovens, 5,1% (2) eram era adultos e 10,2% (4) 

deles não tiveram a idade informada, o que sustenta a afirmação de Bird e Tappin (2013) os 

quais afirmaram que a doença acomete mais animais jovens pelo fato de ainda possuírem uma 

fraca resposta imunitária humoral à vacinação e persistência de anticorpos maternais que pode 

perdurar além da idade em que se conclui a primo vacinação. 

Na análise do eritrograma foi observado que 35% (14) dos cães tinham anemia, sendo 

12 destas classificadas como não regenerativa e 2 como regenerativa (GONZALES; SILVA, 

2008). A anemia pode ser explicada pelo tropismo que o parvovírus possui sobre as células 

progenitoras de eritrócitos (RIBEIRO; PROIETTI, 2005). Porém Hoskins (1997) e Jacobs, et 

al. (1980) afirmam que a anemia seja uma consequência da hemorragia intestinal e 

fluidoterapia, e outros autores afirmam que como os eritrócitos possuem uma alta meia-vida é 

incomum encontrar diminuição  dos mesmos no sangue periférico (PRITTLE, 2004). 

Na análise do leucograma 66,7% (26) dos animais apresentaram leucopenia, 5,1% (2) 

apresentaram leucocitose e 28,2% (11) encontravam-se dentro dos padrões da normalidade; 

64,1% (25) tiveram neutropenia, sendo 10 com desvio à esquerda, 10,2% (4) apresentaram 

neutrofilia sendo 3 com desvio à esquerda , e 25,6% (10) tiveram os neutrófilos dentro dos 

valores de referência, porém 8 deles possuíam  bastonetes aumentados; 51,3% (20) tinham 

linfopenia e 48,7% (19) estavam dentro dos valores de referência. 

A imunossupressão causada pelo parvovírus é explicada pela ação deste vírus sobre as 

células que estão em constante multiplicação, como é o caso da medula óssea, podendo 

provocar necrose tanto linhas mielóides como eritróides (MCCAW; HOSKINS, 2006). Essa 

destruição pode desencadear neutropenia transitória ou prolongada e linfopenia, fazendo com 

que o cão fique vulnerável a uma série de infecções bacterianas (NELSON, 2001; SETUBAL 

et al. 2001; CARVALHO; FERREIRA, 2000). 

Somente 17,9 % (7) dos animais apresentaram trombocitopenia, 5,1% (2) tiveram 

trombocitose e os demais (77%) estavam dentro dos padrões da normalidade estabelecidos 

para a espécie (JAIN, 1997). Essa baixa incidência de trombocitopenia contradiz alguns 

autores que afirmam que as plaquetas são tão afetadas quanto os eritrócitos e linfócitos 

(RIBEIRO & PROIETTI, 2005). 

As proteínas totais não tiveram grandes alterações, apenas 23% (9) apresentavam 

hipoproteínemia, 5,1% (2) apresentavam hiperproteínemia e os demais (71,9%) não tiveram 

alterações. A diminuição das proteínas ocorre porque a mucosa intestinal é destruída pelo 



 

 

vírus, fazendo com que as proteínas extravasem para o lúmen intestinal (MCCANDLISH et 

al. 1981), porém foram poucos os casos que tiveram alterações nos valores de proteínas. 

 

CONCLUSÃO 

 

A anemia esteve presente em 35 % dos casos, leucopenia foi um achado evidente, por 

conta de neutropenia e linfopenia, já as plaquetas e proteínas totais não tiveram alterações 

significativas.  

Concluímos portanto, que o hemograma pode sugerir ao médico veterinário uma 

infecção pelo parvovírus, contudo não se pode ter um diagnóstico baseado no hemograma, 

sendo indispensável o diagnóstico definitivo, seja pelo teste imunocromatográfico ou por 

testes de detecção de antígenos. 
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