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A cinomose é uma doença infectocontagiosa

causada pelo Morbillivirus canino e acomete cães,

canídeos silvestres e diversos mamíferos.

Introdução

Um filhote de tamanduá-mirim (Tamandua

tetradactyla) de um mês de idade foi resgatado na

cidade de Bom Despacho – MG e encaminhado

para o CETAS de Belo Horizonte. Após três dias o

animal iniciou um quadro de diarreia, dor

abdominal e convulsões. Foi realizada terapia de

suporte, mas não houve melhora no quadro

neurológico. Cinco dias após o início dos sinais

clínicos, devido a piora clínica e prognóstico

desfavorável, foi realizada a eutanásia.

Figura 1: Pulmão de tamanduá-mirim (Tamandua

tetradactyla) não colapsado, difusamente vermelho-claro,

hipocrepitante e com áreas vermelho-escuras multifocais

acrepitantes.

Depleção linfoide em timo e baço. Corpúsculos de

inclusão viral intracitoplasmáticos foram

visualizados no epitélio de bexiga, conjuntiva,

cavidade nasal, túbulos renais, estômago e

intestinos. Tecidos de encéfalo e baço foram

avaliados por qPCR com resultados positivos para

Morbillivirus canino (CDV). A análise filogenética

dos produtos amplificados identificou o genótipo

Europe 1/South America 1, cujo alinhamento

revelou alta similaridade genética (91,7 %) com

estirpes de Morbillivirus de infecções em outros

tamanduás no Brasil, e com amostras brasileiras de

Canis lupus familiaris (92,6% - 94,0 %).

Relato de caso

Resultados

Conclusão

Macroscopicamente, os pulmões não estavam

colapsados, eram difusamente vermelho-claros,

hipocrepitantes e com áreas vermelho-escuras

multifocais acrepitantes (Figura 1). O conteúdo

intestinal era pastoso e amarelado. O encéfalo

estava hiperêmico e as circunvoluções estavam

discretamente achatadas e brilhantes (edema).

A infecção por Morbillivirus canino é uma causa

importante de mortalidade na população de animais

silvestres e deve ser considerada nos diagnósticos

diferenciais em animais que apresentarem sinais

gastrointestinais e neurológicos.

No exame histopatológico do telencéfalo,

predominantemente em lobo parietal e hipocampo,

havia encefalite necrosante linfo-histiocitária

multifocal acentuada com microgliose, astrocitose

(Figura 2) e múltiplos corpúsculos de inclusão

eosinofílicos intracitoplasmáticos e intranucleares

em neurônios (Figura 3) e astrócitos. Havia

também pneumonia intersticial linfo-histiocitária

com múltiplos corpúsculos de inclusão

eosinofílicos intracitoplasmáticos no epitélio de

brônquios e bronquíolos (Figura 4).

Figura 2: Telencéfalo. Necrose neuronal (setas) com gliose

e astrocitose multifocal. HE, 400X. Figura 3. Telencéfalo.

Setas indicam corpúsculos de inclusão eosinofílicos

intracitoplasmáticos em neurônios. HE, 400X. Figura 4:

Pulmão. Epitélio bronquiolar com corpúsculos de inclusão

eosinofílicos intracitoplasmáticos (setas). HE, 400X.
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