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RESULTADOS E DISCUSSÃO
INTRODUÇÃO
O Parvovírus canino tipo 2 é o principal agente
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hemorrágica de cães. O diagnóstico confirmatório é
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através da associação de sinais clínicos e exames
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complementares: hemograma, imunocromatografia,
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PCR e isolamento viral. O tratamento da virose é
totalmente sintomático e a prevenção é feita com
protocolo vacinal.
Vinte e três amostras de swabs retais positivadas

na

imunocromatografia,

foram

enviadas

ao

laboratório com intuito de isolar o CPV-2 e comparar
os dados do hemograma e leucograma.

Das 23 amostras avaliadas, 4 não demonstraram EC.
Na observação da série vermelha do sangue, somente 1
(um) cão apresentou quadro de anemia arregenerativa.
Na

MATERIAIS E MÉTODOS

série

branca,

apresentaram

14

alterações,

animais
6

(60,86

(26,08)

%)

não

apresentaram

leucopenia e apenas 3 cães (13,06%) apresentaram
Realizado imunocromatografia

leucocitose por neutrofilia com desvio a esquerda.
CONCLUSÕES

Foram coletados Swab
retal de paciente com
hematoquezia

Amostras positivas foram
filtradas em filtro 22uM

Inoculadas em células CRFK por 72h
até o aparecimento de CPE

Pacientes positivos

Dos 23 pacientes a maioria não apresentou
alterações no hemograma que indiquem lesão da
medula óssea. Dos que tiveram a medula atingida 9

Coleta de dados da
anamnese

pacientes apresentaram alterações na série branca e 1
na série vermelha.
CPE em garrafa com amostra
de CPV-2

Coleta de amostra
sanguínea

PCR
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