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RESUMO: A Cinomose é uma doença febril que apresenta distribuição mundial, acometendo 

diversas espécies de carnívoros domésticos e selvagens, no entanto, são os cães domésticos 

(Canis familiaris) os principais acometidos. Essa enfermidade viral é conhecida por ser 

altamente contagiosa. A forma de infecção é rápida principalmente em filhotes. A disseminação 

do vírus da Cinomose Canina (VCC) percorre os sistemas respiratório, gástrico, cutâneo e 

nervoso causando graves lesões que podem levar o animal a óbito ou deixar sequelas. O objetivo 

deste trabalho é abordar a patogenia da Cinomose Canina, descrevendo todas as etapas do 

processo saúde-doença. Para tanto, realizou-se uma revisão de literatura baseada em livros 

nacionais atuais (últimos cinco anos) que abordassem o tema de doenças infecciosas em animais 

de companhia. Constatou-se que a enfermidade ocorre principalmente em cães jovens, com três 

a seis meses de idade, depois que a imunidade passiva materna acaba. Não há predileção por 

sexo, raça e sazonalidade, porém, observa-se normalmente uma maior ocorrência dos cães 

durante os meses de inverno, devido a maior sobrevivência do vírus no meio ambiente. Cães 

mais velhos também podem ser afetados devido a não vacinação, falhas imunológicas ou 

ausência prévia de contato com o vírus. Cães com infecção aguda liberam o vírus em suas 

excreções como fezes, saliva, urina, exsudatos nasal e conjuntival, que se dissemina 

rapidamente entre animais jovens e susceptíveis. As partículas virais inaladas alcançam o trato 

respiratório superior, com o passar dos dias o vírus se dissemina para outros órgãos linfóides 

(baço, timo, linfonodos, medula óssea) o que leva ao aumento da temperatura corporal e 

leucopenia. Entre o 6º e 9º dia após a exposição, o animal pode desenvolver anticorpos contra 

o agente. Em animais que não forem capazes de desenvolver anticorpos, o VCC continuará se 

replicando até atingir o Sistema Nervoso Central (SNC), a partir daí as lesões podem ser fatais, 

evoluírem durante semanas e tornar-se letal, ou estabilizar-se sem comprometimento maior. A 

manifestação clássica da cinomose na pele é chamada de doença do coxim, em que o cão 

desenvolve hiperqueratose. A mioclonia que é caracterizada por movimentos espasmódicos 
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rítmicos e repetitivos já foi considerada patognomônica dessa doença. Convulsões são comuns, 

juntamente com espasmos musculares e salivação abundante. Estes sinais clínicos são 

indicativos para o diagnóstico da cinomose canina, porém é necessário para segurança do 

diagnóstico exames laboratoriais complementares, dos quais vem se destacando o PCR por sua 

rapidez na obtenção dos resultados. Embora a cinomose seja uma enfermidade muito estudada, 

não existe tratamento antiviral específico e ainda hoje a terapêutica é basicamente de suporte e 

sintomático, dependendo diretamente da imunidade do animal. A prevenção continua sendo a 

melhor estratégia contra a cinomose, baseada em uma adequada vacinação dos filhotes em idade 

determinada. 
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