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RESUMO  

Introdução: O coronavírus canino (CCoV) é um vírus envelopado, RNA fita simples e  
pertencente ao gênero Coronavírus, da família Coronaviridae. É um vírus endêmico, o qual 
cepas foram isoladas principalmente com a ocorrência de surtos de doenças diarréicas em 
cães. Quando a enfermidade associa-se com outras como a parvovirose, a doença é grave e 
frequentemente fatal para os filhotes. O tratamento é de suporte e consiste na restituição do 
equilíbrio hídrico- eletrolítico, além do controle de infecções parasitárias e bacterianas 
concomitantes. 

Objetivos: O objetivo do estudo foi estabelecer os critérios de diagnóstico, profilaxia e 
controle do coronavírus canino (CcoV) afim de ressaltar a importância do diagnóstico 
diferencial entre as mais diversas doenças de etiologia viral. 

Resultados: Para o diagnóstico, a detecção do vírus nas fezes é a forma mais utilizada. 
O isolamento viral tem sido utilizado com sucesso por alguns laboratórios e entre as técnicas 
sorológicas temos a soroneutralização (SN), imunoperoxidase (IPX) e ELISA, porém ambos 
com pouca utilidade diagnóstica, pois a detecção de anticorpos no soro não indica 
necessariamente exposição recente ao agente. A microscopia eletrônica pode ser usada para 
observação do agente nas fezes, entretanto, outros métodos diagnósticos como a técnica de 
RT-PCR, têm sido utilizados, mostrando-se capaz de detectar menores quantidades de vírus 
excretados nas fezes, por maiores períodos de tempo. Com relação ao controle e profilaxia, 
o essencial 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. 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. As vacinas atenuadas forma testadas com bons resultados e cães vacinados por 
via oral apresentaram títulos mais altos de IgA dos que os vacinados por via intramuscular, 
além de não excretarem o vírus nas fezes como foi observado nos animais que receberam a 
vacina por via intramuscular.  

Reflexões finais: Pode-se inferir diante do exposto, que o estudo do Coronavírus 
Canino tem extrema importância por acometer cães no mundo todo. Se seus sintomas não 
forem tratados no início da doença, o animal infectado pode vir a óbito. Os fatores que mais 
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contribuem para aumentar a chance de infecção do animal são estresse e a aglomeração de 
animais. Quanto ao diagnóstico, pode-se dizer que o isolamento viral e a técnica RT-PCR 
estão entre as técnicas mais eficazes para detecção do vírus. É importante fazer a profilaxia 
dessa doença e a mesma pode ser realizada através da administração de vacinas aos cães 
e a higienização dos locais. Além disso, o conhecimento da prevalência e da distribuição 
espacial, das amostras de vírus circulantes e dos fatores de risco associados às infecções 
pode auxiliar no controle, profilaxia da doença e no estabelecimento dos mais variados 
diagnósticos diferenciais. 
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