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RESUMO  

Introdução: A cinomose é uma enfermidade viral e sistêmica, causada por um 

Morbillivírus da família Paramyxoviridae. Acomete animais de todas as idades, principalmente 

os jovens, sem predileção por sexo ou raça. Sua principal forma de transmissão é por meio 

de aerossóis com exsudato respiratório, e também nas fezes e nos exsudatos conjuntivais, 

contendo o microrganismo. Sua manifestação clínica pode atingir as vias respiratórias, 

gastrintestinais e neurológicas. O objetivo deste trabalho é relatar um caso de cinomose em 

um animal jovem. Métodos: Um canino da raça cocker spaniel, fêmea, com 4 meses, pesando 

4,5 kg foi atendida em uma clinica veterinária localizada em Fortaleza – CE. O proprietário 

relata que o animal há 2 dias começou a apresentar secreção ocular e nasal, além de apatia 

e hiporexia. Na anamnese tutor informou que animal havia tomado apenas uma dose da 

vacina múltipla (V10), vermifugação e controle de ectoparasitas em dias. No exame físico 

animal apresentava secreção ocular mucopurulenta bilateral, além de secreção nasal e 

linfonodos submandibulares aumentados. Os demais parâmetros encontravam-se dentro da 

normalidade. Foi solicitado como exame complementar o snap test da marca Alere® 

(Cinomose Ag Test Kit), Para realização do teste, foi realizada a coleta da amostra de mucosa 

ocular. Resultados: O snap test teve resultado positivo para cinomose, sendo iniciado 

tratatamento com: cino-globulin/ 2 frasco de 10 ml, SID, por 2 dias, doxiciclina (10mg/kg BID), 

nutrifulll pet (2,5 ml SID), promo dog (2g SID), complexo vitamínico com cianocobalamina (1 

cápsula BID), acetilcisteína (10mg/kg BID), todos por 30 dias e gardenal gotas (5 gotas BID) 

em caso de convulsão. O animal retornou, após 15 dias apresentando melhora satisfatória. 
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Conclusão: A cinomose é uma enfermidade altamente contagiosa, principalmete para filhotes, 

como no caso relatado onde o animal ainda não tinha terminado o esquema vacinal. O snap 

test foi importante para o diagnóstico dessa enfermidade o que possibilitou iniciar o tratamento 

o mais breve possível, sem evolução dos sintomas da doença. 
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