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RELATO DE CINOMOSE EM FILHOTE DE TAMANDUÁ MIRIM 

 

 

RESUMO 
 
A superordem xenartha engloba várias espécies de mamíferos placentários  que 
ocorrem exclusivamente no continente americano. A ordem Pilosa compreende 
tamanduás e bichos-
tetradactyla) possui ampla distribuição geográfica ocorrendo em todos os 
biomas. É comumente encontrado em ambientes
cinomose canina (CDV) pertence à família 
RNA-vírus envelopado, helicoidal e polimórfico, sendo altamente contagioso. A 
população canina é a mais atingida pelo agente. Possui distribuição mundial e é 
capaz de causar profunda imunossupressão além de estar associado a
surtos envolvendo alta morbidade e mortalidade no cão doméstico. O vírus já foi 
descrito em outras famílias de mamíferos. Recentemente o CDV foi descrito em 
tamanduá-mirim e tamanduá
inalação e/ou ingestão de gotículas infectantes proveniente de fezes, urina, 
saliva, secreções de animais infectados
apresentar sinais respiratórios, gastrointestinais, cutâneos e neurológicos, 
simultaneamente, sequencialmente ou isoladamente.
como objetivo relatar um caso de cinomose em um filhote de tamanduá
(Tamandua tetradactyla
(CETAS) de Belo Horizonte/MG. Em maio de 2020 foi encaminhado ao CETAS, 
pela Polícia Militar de Meio Ambiente, um filhote de tamanduá
encontrado junto da sua mãe que veio a óbito devido ao ataque de cães 
domésticos. Ao dar entrada no CETAS o animal foi submetido a exame clínico 
constatando-se alta infestação por 
leve grau de desidratação, hiperemia e peso corporal avaliado em 600g. Dois 
dias após dar entrada no CETAS o filhote começou a apresentar crises 
convulsivas generalizadas, mesmo sendo medicado com anticonvulsivantes. A
crises não cessaram. Suspeitou
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A superordem xenartha engloba várias espécies de mamíferos placentários  que 
ocorrem exclusivamente no continente americano. A ordem Pilosa compreende 

-preguiça. No Brasil o tamanduá-mirim (
) possui ampla distribuição geográfica ocorrendo em todos os 

biomas. É comumente encontrado em ambientes antropizados.
cinomose canina (CDV) pertence à família Paramyxoviridae, gênero 

vírus envelopado, helicoidal e polimórfico, sendo altamente contagioso. A 
população canina é a mais atingida pelo agente. Possui distribuição mundial e é 
capaz de causar profunda imunossupressão além de estar associado a
surtos envolvendo alta morbidade e mortalidade no cão doméstico. O vírus já foi 
descrito em outras famílias de mamíferos. Recentemente o CDV foi descrito em 

mirim e tamanduá-bandeira. A transmissão viral ocorre através da 
gestão de gotículas infectantes proveniente de fezes, urina, 

saliva, secreções de animais infectados. Os animais acometidos podem 
apresentar sinais respiratórios, gastrointestinais, cutâneos e neurológicos, 
simultaneamente, sequencialmente ou isoladamente. O presente estudo tem 
como objetivo relatar um caso de cinomose em um filhote de tamanduá
Tamandua tetradactyla) recebido no Centro de Triagem de Animais Silvestres 

(CETAS) de Belo Horizonte/MG. Em maio de 2020 foi encaminhado ao CETAS, 
a Militar de Meio Ambiente, um filhote de tamanduá-mirim. O animal foi 

encontrado junto da sua mãe que veio a óbito devido ao ataque de cães 
domésticos. Ao dar entrada no CETAS o animal foi submetido a exame clínico 

se alta infestação por Tunga penetrans, Rhipicephalus sanguineus
leve grau de desidratação, hiperemia e peso corporal avaliado em 600g. Dois 
dias após dar entrada no CETAS o filhote começou a apresentar crises 
convulsivas generalizadas, mesmo sendo medicado com anticonvulsivantes. A
crises não cessaram. Suspeitou-se então de cinomose. Colheu
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A superordem xenartha engloba várias espécies de mamíferos placentários  que 
ocorrem exclusivamente no continente americano. A ordem Pilosa compreende 

mirim (Tamandua 
) possui ampla distribuição geográfica ocorrendo em todos os 

antropizados. O vírus da 
, gênero Morbillivirus; 

vírus envelopado, helicoidal e polimórfico, sendo altamente contagioso. A 
população canina é a mais atingida pelo agente. Possui distribuição mundial e é 
capaz de causar profunda imunossupressão além de estar associado a grandes 
surtos envolvendo alta morbidade e mortalidade no cão doméstico. O vírus já foi 
descrito em outras famílias de mamíferos. Recentemente o CDV foi descrito em 

bandeira. A transmissão viral ocorre através da 
gestão de gotículas infectantes proveniente de fezes, urina, 

Os animais acometidos podem 
apresentar sinais respiratórios, gastrointestinais, cutâneos e neurológicos, 

O presente estudo tem 
como objetivo relatar um caso de cinomose em um filhote de tamanduá-mirim 

) recebido no Centro de Triagem de Animais Silvestres 
(CETAS) de Belo Horizonte/MG. Em maio de 2020 foi encaminhado ao CETAS, 

mirim. O animal foi 
encontrado junto da sua mãe que veio a óbito devido ao ataque de cães 
domésticos. Ao dar entrada no CETAS o animal foi submetido a exame clínico 

penetrans, Rhipicephalus sanguineus, 
leve grau de desidratação, hiperemia e peso corporal avaliado em 600g. Dois 
dias após dar entrada no CETAS o filhote começou a apresentar crises 
convulsivas generalizadas, mesmo sendo medicado com anticonvulsivantes. As 

se então de cinomose. Colheu-se amostra de 
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urina para realização do Teste imunocromatográfico Ag (antígeno) e amostra 
sanguínea para análises laboratoriais. Nova coleta foi realizada, desta vez com 
amostra de líquor para re
hemograma do animal resultou em intensa leucopenia e anemia. Alguns autores 
observaram intensa anemia, outros obtiveram como principais achados 
hematológicos em dois trombocitopenia e intensa leucopenia, em anima
silvestres. Alguns autores relatam que em cão com sinais neurológicos e ou 
sistêmicos a RT-PCR é mais sensível que o teste imunocromatográfico Ag 
quando a amostra biológica examinada foi o líquor. O que contradiz o resultado 
encontrado no tamanduá

teste imunocromatográfico com amostra do líquor. A amostra de urina coletada 
no presente trabalho não foi reagente para cinomose, porém alguns trabalhos 
comprovam que o CDV é frequentemente excretado na urina, 
de eleição para diagnóstico, em cão doméstico. A cinomose é uma doença que 
pode ter rápida progressão ocasionando o óbito do animal em poucos dias. 
Representa um grande e grave risco para a saúde da população canina bem 
como a saúde e cons
conceito de saúde única deve ser aplicado em todas as esferas. Novas 
pesquisas devem ser realizadas para auxiliar no rápido diagnóstico e tratamento 
dos animais silvestres acometidos.
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urina para realização do Teste imunocromatográfico Ag (antígeno) e amostra 
sanguínea para análises laboratoriais. Nova coleta foi realizada, desta vez com 
amostra de líquor para realização de teste imunocromatográfico Ag. O 
hemograma do animal resultou em intensa leucopenia e anemia. Alguns autores 
observaram intensa anemia, outros obtiveram como principais achados 
hematológicos em dois trombocitopenia e intensa leucopenia, em anima

Alguns autores relatam que em cão com sinais neurológicos e ou 
PCR é mais sensível que o teste imunocromatográfico Ag 

quando a amostra biológica examinada foi o líquor. O que contradiz o resultado 
tamanduá-mirim, onde foi positivo tanto no RT-

teste imunocromatográfico com amostra do líquor. A amostra de urina coletada 
no presente trabalho não foi reagente para cinomose, porém alguns trabalhos 
comprovam que o CDV é frequentemente excretado na urina, sendo o material 
de eleição para diagnóstico, em cão doméstico. A cinomose é uma doença que 
pode ter rápida progressão ocasionando o óbito do animal em poucos dias. 
Representa um grande e grave risco para a saúde da população canina bem 
como a saúde e conservação dos animais silvestres, demonstrando que o 
conceito de saúde única deve ser aplicado em todas as esferas. Novas 
pesquisas devem ser realizadas para auxiliar no rápido diagnóstico e tratamento 

acometidos. 
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hematológicos em dois trombocitopenia e intensa leucopenia, em animais 

Alguns autores relatam que em cão com sinais neurológicos e ou 
PCR é mais sensível que o teste imunocromatográfico Ag 

quando a amostra biológica examinada foi o líquor. O que contradiz o resultado 
PCR quanto no 

teste imunocromatográfico com amostra do líquor. A amostra de urina coletada 
no presente trabalho não foi reagente para cinomose, porém alguns trabalhos 

sendo o material 
de eleição para diagnóstico, em cão doméstico. A cinomose é uma doença que 
pode ter rápida progressão ocasionando o óbito do animal em poucos dias. 
Representa um grande e grave risco para a saúde da população canina bem 

ervação dos animais silvestres, demonstrando que o 
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