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INTRODUÇÃO / OBJETIVO

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Doenças que inicialmente eram observadas somente
em animais domésticos estão sendo constatadas
também em animais silvestres, incluindo a infecção por
parvovírus. A parvovirose é uma doença viral com alto
potencial de contágio e caracteriza-se por causar
gastroenterite em animais jovens, sendo o parvovírus
canino tipo 2 (CPV-2) o agente etiológico da doença.
Com isso, este trabalho de revisão visa compilar
informações sobre infecção por parvovírus em animais
silvestres, incluindo o padrão das contaminações, as
principais espécies afetadas e tentar correlacionar a
contaminação de animais silvestres por domésticos e
vice-versa e a possível evolução do vírus nesse ciclo.
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Para realizar a busca dos dados, foram utilizadas
plataformas como Pub Med, Science Direct, Scielo e
Google Scholar. As palavras-chave usadas na busca
foram: CPV, Wild Carnivores e Parvovirus. Estas foram
buscadas individualmente e agrupadas.

Estudos como Kelman et al (2020), relataram que havia
uma forte associação geoespacial entre infecções por CPV
em cães selvagens e domésticos. Weber et al (2020),
também observaram que as sequências do CPV-2 para C.
thirty e L. gymnocercus foram intimamente relacionadas
aos genomas relatados em cães domésticos. Esses dados
confirmam que a proximidade de silvetres com
domésticos são potencialmente fontes de infecção que
podem ser comprovadas pela semelhança filogenética.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

CONCLUSÕES
Os dados obtidos na maioria dos trabalhos pesquisados
mostram que há probabilidade de que a transmissão entre
animais domésticos e silvestres seja comum e bidirecional, ou
seja, com transmissão contínua ocorrendo de forma “vai e
volta” entre diferentes hospedeiros. Essa troca favorece a
evolução do vírus e a formação de novas variantes.

METODOLOGIA

Até o momento foram encontrados 17 trabalhos onde
a maior prevalência foi da espécie Vulpes vulpes.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALLISON, Andrew B.; KOHLER, Dennis J.; ORTEGA, Alicia, et al. Host-Specific Parvovirus Evolution in Nature Is
Recapitulated by In Vitro Adaptation to Different Carnivore Species. Plos Pathogens, [s.l.], v. 10, n. 11, p. 1-17, 6 nov. 2014.
Public Library of Science (PLoS).
ECHENIQUE, Joanna V.Z.; SOARES, Mauro P.; MASCARENHAS, et al. Lontra longicaudis infected with canine parvovirus
and parasitized by Dioctophyma renale. Pesquisa Veterinária Brasileira, Pelotas, p. 1844-1848, mar. 2018.
MIRANDA, Carla; THOMPSON, Gertrude. Canine parvovirus: the worldwide occurrence of antigenic variants. Journal Of
General Virology, [S.L.], v. 97, n. 9, p. 2043-2057, 1 set. 2016. Microbiology Society.

