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Nesses tempos nunca tínhamos ouvido dizer que se pudesse desperdiçar uma 
oportunidade de matar um lobo. Num segundo, começámos a atirar chumbo 
sobre a pilha, mas com mais excitação que exactidão […]. Quando esvaziámos 
as espingardas, a velha loba tinha sido abatida, e um dos cachorros arrastava 
uma perna pelas rochas escorregadias impossíveis de transpor. 

Chegámos junto da velha loba a tempo de observar um altivo fogo verde a 
morrer nos olhos dela. Compreendi nesse momento, e nunca mais deixei de o 
saber, que havia algo de novo para mim naqueles olhos – algo que apenas ela e 
a montanha conheciam. Nesse tempo eu era jovem, e cheio de prontidão no 
gatilho; pensava, porque menos lobos significavam mais veados, que o 
desaparecimento total dos lobos seria o paraíso dos caçadores. Mas depois de 
ter visto aquele fogo verde a extinguir-se, senti que nem o lobo nem a montanha 
concordavam com essa maneira de ver. 

Desde então vivi o suficiente para ver estado atrás de estado extirpar os seus 
lobos. Observei a face de muitas montanhas onde os lobos tinham acabado por 
ser exterminados, e vi as vertentes voltadas a sul ganharem rugas num dédalo 
de novos rastos de veados. Vi todos os arbustos e plantas novas comestíveis 
serem roídos pelos veados, primeiramente ao ponto de ficarem anémicos e 
inúteis, e a seguir até à morte. Vi todas as árvores comestíveis desfolhadas até 
à altura da sela de um cavaleiro. […] No final, os ossos da tão aguardada 
manada de veados, morte de fome devido ao seu próprio excesso, alvejam no 
solo junto aos despojos da selva morta ou desfazem-se em pó sob os altaneiros 
juníperos. 

Suspeito agora que, exactamente como uma manada de veados vive no temor 
mortal dos lobos, assim vive a montanha no temor mortal dos veados. 

 

Aldo Leopold  

in A Sand County Almanac (1949) 
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RESUMO 

 

O lobo (Canis lupus) é o último carnívoro predador de topo presente em Portugal no estado 

selvagem, tendo ocorrido um notório declínio no seu efectivo nas últimas décadas. Actualmente 

distribui-se em duas subpopulações divididas pelo rio Douro, apresentando-se a do sul 

geograficamente isolada e com instabilidade reprodutora, sendo a do norte contínua com a 

restante população ibérica. A perseguição directa movida pelo Homem e a destruição do 

habitat natural são as principais causas desta regressão populacional. Doenças infecciosas 

têm sido causa de declínios e extinções locais de populações pequenas e fragmentadas de 

grandes carnívoros em outras partes do mundo. O parvovírus canino (CPV) é uma doença de 

emergência recente com mortalidade significativa em animais jovens que tem sido implicada 

em tais declínios populacionais. A sua resistência no ambiente e transmissão por via fecal-oral 

entre múltiplos hospedeiros, ainda incompletamente definidos, tornam-na uma doença com 

circulação entre diferentes espécies coexistentes no mesmo habitat, podendo representar um 

sério risco à conservação do lobo. 

Testaram-se amostras fecais provenientes de zonas ocupadas pelo lobo a norte (n=21) e sul 

(n=79) do rio Douro, pertencentes a lobo, cão (Canis lupus familiaris) e raposa (Vulpes vulpes), 

assim como soros de diversos carnívoros (n=11), tecidos de lobos mortos (n=18) e lavagens de 

fezes (n=13) para a presença de CPV com PCR convencional. Uma amostra de soro revelou 

presença de ADN viral. A falha na detecção de resultados positivos poderá ter-se devido à 

pequena representatividade amostral de animais susceptíveis. 

Estudos futuros desta infecção em populações de lobo deverão também incluir indivíduos 

susceptíveis à doença, isto é, com idade à qual a manifestação clínica e/ou mortalidade ocorre 

mais frequentemente. Para inferir a importância do CPV na conservação do lobo, os estudos 

de soroprevalência devem ser complementados com a recuperação do agente viral como 

evidência da sua implicação em mortalidade de lobos.  
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INTRODUÇÃO 

 

O lobo está listado como „em perigo‟ no livro vermelho dos vertebrados de Portugal (Queiroz et 

al. 2005). É garantida protecção legal do lobo ibérico, sendo proibida a captura, abate, 

destruição de habitat e perturbação dos animais e inclui um programa de compensação de 

danos causados pelo lobo (Álvares 2004). Com base em dados genéticos e morfológicos, 

alguns investigadores atribuem aos lobos que ocorrem na península Ibérica o carácter de 

subespécies, denominando-se Canis lupus signatus. Não é, no entanto, uma subespécie 

reconhecida em revisões taxonómicas dos mamíferos (Wozencraft 2005). 

No início do século XX o lobo ocorria em toda a Península Ibérica, excluindo a faixa litoral 

mediterrânica, onde se extinguiu no século XIX. Nas primeiras décadas do século XX, inicia-se 

uma regressão na sua distribuição, devido a causa humana directa e indirecta. Essa regressão 

foi lenta até meados do século XX, sendo que em 1950 o lobo ocupava ainda a totalidade do 

território português. A partir dos anos 60, a perseguição directa e a alteração do uso dos solos 

provoca um rápido decréscimo na população de lobos (Álvares 2011). 

Actualmente ocorre numa extensão de aproximadamente 20,000 km2, coincidente com locais 

montanhosos agrestes com baixa densidade humana e presença de actividade agro-pecuária. 

Esta distribuição é fragmentada, havendo duas subpopulações separadas fisicamente pelo rio 

Douro. A subpopulação a norte do rio Douro é contínua com a população espanhola de lobos e 

estima-se ser composta por 45 a 54 alcateias; nos últimos anos aparenta estar estável em 

número e área de distribuição. A sul do Douro há ocorrência confirmada de 6 alcateias; esta 

subpopulação tem demonstrado instabilidade reprodutora e fragmentação populacional 

(Pimenta et al. 2005, Álvares 2011). Estudos evidenciam diferenças genéticas e morfológicas 

entre as subpopulações, sugerindo ausência de fluxo genético e isolamento reprodutor da 

subpopulação a sul (Álvares 2011). 

A perseguição directa movida pelo Homem e a alteração do habitat natural do lobo são os 

principais factores responsáveis pela regressão populacional observada. As causas de conflito 

baseiam-se nas perdas económicas provocadas pela predação do lobo direccionada aos 

animais domésticos em pastoreio extensivo, devido à diminuição da presença de presas 

naturais de lobo, corço, javali e veado (Álvares 2006). 

Na recolha de cadáveres de lobo no território português no âmbito do Sistema de 

Monitorização de Lobos Mortos (SMLM), seguida de determinação de causas de morte, 
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aquelas devidas a inequívoca acção humana directa perfizeram 70% dos casos observados. 

Este é um valor alto de influência humana na mortalidade de lobos mas verifica-se uma 

tendência de diminuição destas ocorrências (Barroso e Pimenta 2008). 

A avaliação de mortalidade de uma espécie através de recolha e contagem de cadáveres é, no 

entanto, um processo com muitas limitações e não deve ser tomado como uma real 

quantificação de todas as causas de morte que podem ocorrer (Wobeser 2007). Esta 

metodologia de avaliação de mortalidade pode sobrestimar certas causas de morte como o 

atropelamento, pela conspicuidade do cadáver após morte numa via de trânsito e subestimar a 

ocorrência de mortes devidas a doença (Wobeser 2007, Barroso e Pimenta 2008, Álvares 

2011).  

Apesar de factores humanos serem a maior ameaça à conservação de carnívoros, doenças 

infecciosas podem afectar populações pequenas e isoladas levando a importantes declínios 

populacionais ou extinções locais (Woodroffe 1999, Murray et al. 1999, Smith et al. 2009). Das 

doenças que podem afectar o lobo, dois vírus contagiosos em particular, o Parvovírus Canino 

(CPV) e o vírus da Esgana (CDV) têm sido implicados em epidemias em carnívoros selvagens 

(Woodroffe 1999, Murray et al. 1999). Ambas as doenças afectam múltiplas espécies de 

carnívoros, incluindo os carnívoros domésticos, e estão presentes em todo o mundo.  

O Parvovírus Canino é uma doença cuja emergência é relativamente recente; o seu surgimento 

e evolução estão bem documentados desde a sua primeira detecção nos anos 70 e representa 

um exemplo raro de uma doença emergente através de transmissão cruzada entre espécies 

(Parrish 1999, Hoelzer e Parrish 2010). O potencial do Parvovírus canino como causador de 

doença mortal em diversos carnívoros, juntamente com o seu interesse como organismo em 

constante evolução tornaram-no no alvo deste estudo. 

O objectivo deste trabalho foi detectar a presença do Parvovírus Canino no lobo, usando 

métodos não invasivos. Escolheram-se fezes de lobo como amostra para o estudo, dada a 

existência de um grande número destas amostras recolhidas no âmbito de projectos realizados 

pelo CIBIO e Grupo Lobo e sendo este um organismo muito resistente às condições 

ambientais, presente em grandes quantidades nas fezes de animais infectados. 

Para avaliar os efeitos do CPV no lobo é necessário caracterizar o agente etiológico, tendo em 

perspectiva os aspectos relativos à ecologia do lobo que tornam esta espécie exposta à 

doença e o risco que esta apresenta à conservação da espécie em Portugal. 
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Parvovírus Canino 

Emergência 

Durante 1978 foram observadas duas novas síndromes no cão doméstico caracterizadas por 

miocardite em cachorros com menos de quatro meses e vómito e diarreia em cães com 

qualquer idade (Parrish 1995, Parrish 1999), tendo sido observada em todo o mundo no 

decorrer desse ano. A síndrome entérica assemelhava-se à Panleucopenia felina (FPV) em 

gatos e Vírus da enterite do vison (MEV) e era diferente das previamente reconhecidas no cão 

doméstico (Parrish 1999). Observou-se, através de microscopia electrónica de fezes e tecidos 

de animais afectados, um vírus esférico de pequenas dimensões, sem envelope, e, após 

cultura de tecidos provenientes das duas síndromes, isolou-se um parvovírus, demonstrando-

se que este agente era responsável pelas duas formas da doença (Parrish 1999). Foi 

inicialmente denominado parvovírus canino 2 (CPV-2) para o distinguir do minute-vírus canino 

(CMV), anteriormente conhecido como parvovírus canino tipo 1 (CPV-1), sendo estes, no 

entanto, genética e antigenicamente não relacionados (Parrish 1999).  

À semelhança patológica do FPV em gatos com a forma entérica do CPV no cão, juntou-se 

evidência da proximidade antigénica dos dois vírus, através de estudos com anticorpos 

policlonais e estudos de protecção cruzada in vivo. Foi possível então iniciar o desenvolvimento 

de vacinas baseadas em FPV, MEV e CPV inactivado ou atenuado, que, um ano após 

emergência do parvovírus canino, permitiram o seu controlo (Parrish 1999). O vírus é, no 

entanto, ainda amplamente distribuído na natureza, e caso não haja vacinação dos cachorros 

ou a vacinação falhe por interferência com anticorpos maternais, estes geralmente tornam-se 

naturalmente infectados por CPV (Parrish 1999). 

 

Taxonomia e estrutura do vírus 

O CPV pertence à família Parvoviridae a qual inclui os mais pequenos vírus conhecidos e 

infectam uma ampla gama de hospedeiros, especialmente os animais mais jovens das 

espécies afectadas. Compreende duas subfamílias, Parvovirinae e Densovirinae, sendo a 

primeira responsável por infecção em vertebrados e a segunda em invertebrados. Os 
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parvovírus do género Parvovírus, subfamília Parvovirinae, informalmente incluídos no subgrupo 

de parvovírus felinos, infectam muitas espécies da ordem Carnivora. Este subgrupo inclui o 

vírus da Panleucopenia felina (FPV), o Parvovírus canino (CPV) juntamente com os seus 

subtipos CPV-2a, CPV-2b e CPV-2c, o vírus da enterite do vison (MEV), o Parvovírus da 

raposa-do-ártico (BFPV), o Parvovírus do guaxinim (RPV) e o parvovírus do cão-mapache 

(RDPV) (Fauquet et al. 2005). Estes vírus têm uma próxima relação genética e antigénica e 

são caracterizados por uma especificidade de hospedeiro mais ou menos estricta (Hoelzer e 

Parrish 2010). 

Os parvovírus não possuem envelope, o virião consiste de uma cápside esférica com 25 nm de 

diâmetro e simetria icosaédrica T= 1 composta por 60 cópias da combinação de duas proteínas 

(VP1 e VP2) e uma molécula de ADN de cadeia única e polaridade negativa. O genoma 

consiste de mais de 5000 nucleótidos contendo duas grandes ORFs e genes pequenos ou 

sobrepostos que codificam para duas proteínas não estruturais (NS1 e NS2) e duas proteínas 

estruturais (VP1 e VP2) através de splicing alternativo dos mesmos mRNA (Parrish 1999). 

 

Evolução do vírus 

Depois da sua emergência e detecção no ano de 1978, o CPV-2 foi observado em todo o 

mundo, tornando-se endémico na população global de cães domésticos (Hoelzer e Parrish 

2010). Foi nesta altura também observado em muitos canídeos selvagens em cativeiro, 

incluindo o lobo (Barker e Parrish 2001). Estudos filogenéticos e análise de amostras anteriores 

à data de detecção mostram que o vírus emergiu uns anos antes da sua detecção (Hoelzer e 

Parrish 2010), sendo a evidência sorológica mais antiga datada de 1973, em lobo (Mech e 

Goyal 1995, Mech et al. 2008). O subtipo original de CPV (CPV-2) tinha a capacidade de 

infectar cães in vivo e células caninas in vitro e, apesar de se replicar em células de gato in 

vitro, não era capaz de infectar gatos (Hueffer e Parrish 2003). 

No ano seguinte à detecção da doença emergiu uma variante do vírus, denominada CPV-2a 

que substituiu completamente o anterior subtipo, sendo este e os seus descendentes que 

continuam a circular no mundo (Hoelzer e Parrish 2010); actualmente o subtipo CPV-2 original 

existe apenas em formulações vacinais (Vieira 2011). O CPV-2a difere do anterior subtipo pela 

sua capacidade em infectar gatos e pela diferença antigénica na análise com anticorpos 

monoclonais (Hoelzer e Parrish 2010).  
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A origem específica do vírus não foi ainda determinada, isto é, a estirpe específica do vírus 

ancestral do qual o CPV emergiu, embora se suspeite que se tratou de uma adaptação do FPV 

ou outro dos vírus proximamente relacionados a canídeos (Hoelzer e Parrish 2010). Após 

análise de estirpes de FPV isoladas de várias espécies nas décadas anteriores à emergência 

do CPV, encontrou-se uma estirpe (de FPV) de uma raposa-do-ártico proximamente 

relacionada com CPV. É então proposto o papel das espécies silvestres na emergência do 

vírus, mas não há evidência suficiente (Hoelzer e Parrish 2010). 

A evolução do CPV continuou nos mais de 30 anos que correram desde o seu aparecimento, 

tendo-se identificado os resíduos da proteína VP2 da cápside como responsáveis pela gama 

de hospedeiros do CPV (Hueffer e Parrish 2003, Hoelzer e Parrish 2010). Observou-se para o 

CPV taxas de substituição nucleotídicas mais similares às encontradas em vírus ARN do que 

noutros vírus ADN (Shackelton et al. 2005). Assistiu-se ao surgimento de mais duas variantes 

antigénicas, denominadas CPV-2b e CPV-2c, ambas capazes de infectar gatos. O significado 

epidemiológico e patológico destas variantes não é ainda bem compreendido, sendo 

necessários mais estudos no âmbito da capacidade de adaptação do vírus a novos 

hospedeiros e da ocorrência de transmissão inter-espécies (Hoelzer e Parrish 2010). A 

ocorrência de co-infecções com dois subtipos antigénicos diferentes de CPV foi relatada no cão 

doméstico (Battilani et al. 2007, Vieira 2008). 

 

Hospedeiros 

Além do cão e gato domésticos (Canis lupus familiaris e Felis silvestris catus), espécies 

selvagens de seis famílias da ordem Carnivora (Felidae, Canidae, Procyonidae, Mustelidae, 

Ursidae e Viverridae) são suspeitas de serem susceptíveis ao subgrupo de Parvovírus Felinos. 

Apenas alguns géneros ou espécies de cada família foram relatados como susceptíveis aos 

vários subtipos de CPV, evidência que pode ser dada apenas através de isolamento viral ou 

detecção da sua presença. De outras espécies há apenas evidência sorológica de presença de 

anticorpos contra CPV. Embora alguns animais dos quais tenha sido isolado o vírus nas fezes 

ou tecidos não apresentem doença clínica, podem revelar-se importantes como espécies 

reservatório para outras espécies mais susceptíveis (Steinel et al. 2001). 

As espécies susceptíveis ao CPV, confirmado por isolamento viral, da família Canidae são o 

cão doméstico (Canis lupus familiaris), lobo (Canis lupus), coiote (Canis latrans), dingo (Canis 

lupus dingo), cão-mapache (Nyctereutes procyonoides) e otócion (“Bat-eared fox”, Otocyon 

megalotis); da família Felidae o gato doméstico (Felis silvestris catus), chita (Acinonyx jubatus), 
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lince-pardo (Felis rufus) e tigre-siberiano (Panthera tigris altaica); e da família Mustelidae a 

fuinha (Martes foina) e o ratel (“honey badger”, Mellivora capensis) (Steinel et al. 2001, Barker 

e Parrish 2001). Em condições experimentais o vison pode ser infectado, excretando o vírus a 

títulos muito baixos (Barker e Parrish 2001) Destes animais, além do cão e gato doméstico e o 

lobo, ocorre em Portugal apenas a fuinha e o vison. 

A exposição com evidência sorológica também se relata para outros mustelídeos e canídeos, 

como o mabeco (Lycaon pictus), espécie muito ameaçada no continente africano. Há evidência 

sorológica da exposição de espécies das famílias Ursidae (Madic et al. 1993, Mainka et al. 

1994), Viverridae (Santos et al. 2009) e Procyonidae (Barker e Parrish 2001), a qual não é 

suficiente para se considerarem as espécies destas famílias susceptíveis, logo, hospedeiros da 

doença.  

No caso de várias espécies de raposas (Raposa-vermelha, Vulpes vulpes, entre outras 

espécies de raposas (Barker e Parrish 2001)), o parvovírus isolado é uma estirpe intermédia 

entre FPV e CPV (Steinel et al. 2001): é relatada prevalência variável a um parvovírus 

indeterminado, não exibindo doença clínica após infecção experimental com CPV, FPV ou 

MEV, mas excreta todos estes vírus nas fezes, apresentando resposta imune mais forte para o 

FPV relativamente aos outros dois (Barker e Parrish 2001). 

 

Patogénese 

A replicação dos Parvovírus ocorre apenas no núcleo de células em divisão. O limitado 

genoma destes vírus não codifica a ADN polimerase, necessitando de usar a enzima 

proveniente das células hospedeiras, que é expressa apenas durante a mitose (Steinel et al. 

2001). Logo, tem tropismo apenas para células com grande actividade mitótica, o que 

determina as diferenças no desfecho da infecção em fetos, neonatos e animais mais velhos. Se 

por um lado os tecidos de fetos e neonatos são ricos em células mitoticamente activas, o 

mesmo não acontece em animais mais velhos, nos quais as células proliferativas linfóides, 

hematopoiéticas e epiteliais intestinais são os alvos principais de infecção. O tropismo do CPV 

para estas linhas celulares é partilhado pelo FPV e MVE (Barker e Parrish 2001). O curso 

patogénico da infecção com CPV é semelhante nos animais domésticos e selvagens (Hoelzer 

e Parrish 2010). 

Em animais com mais de quatro semanas, após entrada no organismo por via oral, o CPV 

replica-se inicialmente em células da nasofaringe e tecidos linfóides locais, as amígdalas ou 

timo. O vírus depois dissemina-se por via hematogena, provocando viremia. Como resultado da 
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circulação sistémica do vírus, este é depositado em tecidos com maior actividade de divisão 

celular (Prittie 2004). A partir do primeiro a terceiro dia pós-infecção, o vírus encontra-se nos 

gânglios linfáticos retrofaríngeos e gânglios linfáticos mesentéricos e, no terceiro a quarto dia, 

no tecido linfóide associado ao intestino (GALT), placas de Peyer e epitélio das criptas 

intestinais (Barker e Parrish 2001), assim como na medula óssea (McCaw e Hoskins 2006). O 

vírus pode ser isolado também a partir dos pulmões, baço, fígado, rins e miocárdio (McCaw e 

Hoskins 2006). 

A infecção das células epiteliais progenitoras nas criptas intestinais causa eliminação de 

células proliferativas e consequente incapacidade de regeneração epitelial. Resulta uma 

diminuição da normal renovação celular, causando atrofia das vilosidades (Barker e Parrish 

2001, McCaw e Hoskins 2006). Como consequência há desregulação osmótica com perda de 

fluídos tecidulares, proteína plasmática e sangue para o lúmen (Barker e Parrish 2001, Parrish 

1995). 

Em animais muito jovens, abaixo de 2-3 semanas de idade, não é observada enterite. A 

infecção de cachorros neonatos resulta em infecção do coração, podendo causar morte devido 

a miocardite, geralmente entre as 3 e 8 semanas de idade (Barker e Parrish 2001). Com a 

vacinação rotineira dos cães e passagem de imunidade materna aos cachorros, esta síndrome 

actualmente não é frequentemente observada em animais domésticos (Vieira 2011). Quando o 

vírus emergiu, a mortalidade da miocardite em cachorros em ninhadas variava entre 20-100% 

(Parrish 1995). Em animais mais velhos esta forma de doença não ocorre pois a grande 

actividade mitótica das células miocárdicas cessa por volta dos 15 dias de idade. Raramente, 

ocorrem infecções generalizadas pré-natais ou neonatais com replicação viral e lesões em 

muitos tecidos. Estas síndromes, miocárdica e generalizada, foram, no entanto, apenas 

relatadas em animais domésticos (Barker e Parrish 2001). 

 

Sinais clínicos e Patologia 

A observação de um lobo selvagem com manifestação clínica de parvovirose não é geralmente 

possível, excluindo casos relatados em animais em cativeiro; essa oportunidade é mais 

frequente após recolha de um animal morto devido à doença (Mech 1997), e diagnóstico post-

mortem, com apoio laboratorial através do isolamento do vírus nos tecidos recolhidos na 

necrópsia. O conhecimento de certas alterações foi obtido dos casos observados nos animais 

em cativeiro e da doença em cão doméstico. Os sinais clínicos e patológicos são semelhantes 

para animais domésticos e selvagens (Steinel et al. 2001). 
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Gastroenterite é a síndrome mais comum da parvovirose. Podem encontrar-se animais 

moribundos ou mortos sem sinais prodrómicos e animais com sinais prodrómicos podem 

morrer sem ocorrência de diarreia (Barker e Parrish 2001). Tipicamente, quatro ou cinco dias 

após exposição, os animais apresentam letargia, depressão e anorexia. Segue-se febre, vómito 

e diarreia agudos. As fezes são hemorrágicas ou manchadas de sangue e podem conter muco 

ou fibrina, com consistência pastosa ou fluída (Barker e Parrish 2001, McCaw e Hoskins 2006). 

A infecção dos tecidos linfóides resulta em linfocitólise, deplecção celular e regeneração 

tecidular em animais sobreviventes (Parrish 1995). A medula óssea pode encontrar-se 

severamente afectada com decréscimo de células das linhas mielóide, eritróide e 

megacariocítica. Apesar de alguns animais desenvolverem neutropenia, o mais comum é 

observar-se linfopenia relativa, sem alteração marcada da contagem total de leucócitos. 

Panleucopenia, sinal característico de infecções por FPV em gatos é um achado incomum em 

infecções por CPV. Ocorrem desequilíbrios ácido-base e desidratação e devidos à perda de 

fluidos resultantes do vómito e diarreia e hipoproteinemia pela perda de sangue no intestino 

(Parrish 1995, Barker e Parrish 2001). 

A severidade da doença é provavelmente determinada pelo grau de dano intestinal e a 

susceptibilidade dos animais pode aumentar com infecções concomitantes parasitárias, 

bacterianas ou víricas (especialmente coronavírus em cães), trauma da mucosa intestinal e 

situações de inanição seguida de realimentação, com acrescida severidade das lesões e sinais 

clínicos (Barker e Parrish 2001, Vieira 2011). 

Animais que recomeçam a alimentar-se em três a quatro dias após início da doença 

provavelmente sobrevivem. Os animais que não sobrevivem geralmente morrem em quatro a 

cinco dias (Barker e Parrish 2001). Animais com menos de 12 semanas são os mais 

severamente afectados pela doença (McCaw e Hoskins 2006). A doença manifesta-se mais 

frequentemente em animais até aos 6 meses de idade e menos frequentemente até aos 2 anos 

(McCaw e Hoskins 2006, Decaro et al. 2006). 

Se os animais sobrevivem às consequências do dano intestinal, recuperam completamente 

com a regeneração das populações celulares linfóide, mielóide e entérica (Barker e Parrish 

2001, Meunier 1985). 

À necrópsia, animais com parvovirose entérica estão tipicamente desidratados e pálidos, 

devido à anemia. Geralmente há lesões hemorrágicas no tracto gastrointestinal, visíveis na 

face externa de segmentos do intestino delgado e grosso, podendo as Placas de Peyer estar 

proeminentes (Barker e Parrish 2001). O conteúdo gástrico é geralmente escasso, fluído e 
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corado de bílis ou sangue. O conteúdo do intestino delgado é cremoso, mucóide ou fluido, em 

alguns casos muito hemorrágico. As mucosas intestinal e colónica encontram-se 

frequentemente congestionadas, cobertas de exsudado fibrinoso. Os gânglios linfáticos 

mesentéricos estão aumentados e congestionados mas podem também encontrar-se com 

tamanho diminuído. O timo dos animais jovens está atrófico, a medula óssea pálida e 

gelatinosa e os pulmões geralmente estão congestionados e edematosos (Barker e Parrish 

2001). 

 

Imunidade 

Os anticorpos absorvidos no colostro pelas crias durante os primeiros dias de vida protegem-

nos da infecção por parvovírus até o seu declínio natural a concentrações muito baixas, 

havendo níveis protectores até às 8 a 15 semanas de idade (Barker e Parrish 2001). A 

quantidade de anticorpos no colostro tem relação directa com a sua concentração no plasma 

da mãe, variando de uma progenitora para outra e dentro das ninhadas (Barker e Parrish 

2001). 

Após infecção natural há resposta imune, especialmente humoral, com produção de anticorpos 

detectáveis quatro a cinco dias após exposição, coincidindo com o início dos sinais clínicos. À 

medida que o nível de anticorpos sobe, as partículas virais extracelulares são neutralizadas, 

havendo uma marcada redução dos níveis de vírus detectado em fezes e tecidos aos sete a 

nove dias pós-infecção (Barker e Parrish 2001). O surgimento e extensão da produção de 

anticorpos são importantes na limitação da magnitude e duração da viremia, determinando a 

severidade da doença. Os parvovírus são potentes imunogéneos; animais que recuperaram da 

infecção têm geralmente imunidade completa e persistente que pode ser estimulada por 

reexposição natural ao vírus (Barker e Parrish 2001). Mech et al. (2008) observaram 

soroconversão de lobos afectados por CPV em períodos curtos, registando-se também casos 

de falha de soroconversão e ocorrência de soroconversão de positivo a negativo. 

Em animais domésticos coloca-se um problema relacionado com a vacinação de cachorros; a 

concentração de anticorpos maternais que interfere com a vacinação é menor aquela que 

previne a doença. Há, assim, um período de vários dias durante o decréscimo dos níveis de 

anticorpos maternais em que os animais são susceptíveis ao vírus no ambiente mas não 

podem ser vacinados com sucesso, sob risco de falha vacinal (Barker e Parrish 2001, Vieira 

2011). 
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Há uma associação entre consanguinidade e menor imunocompetência, maior acúmulo de 

micro-organismos patogénicos, maior susceptibilidade a doença e maior severidade de 

doenças em animais selvagens (Smith et al. 2009). Má nutrição e stress podem comprometer 

adicionalmente uma resposta imune adequada (Lafferty e Gerber 2002). A baixa variabilidade 

genética no complexo principal de histocompatibilidade (MHC), de importância fundamental no 

reconhecimento antigénico (Acevedo-Whitehouse e Cunningham 2006), foi já descrita em 

carnívoros ameaçados, nomeadamente o Lobo-mexicano (Canis lupus baileyi) (Hedrick et al. 

2003) e Mabeco (Lycaon pictus) (Mardsen et al. 2009). 

 

Transmissão e epidemiologia 

A via de transmissão é oro-fecal, sendo a dose infecciosa de CPV para o cão muito baixa 

(Barker e Parrish 2001); durante a fase intestinal da infecção, o vírus é excretado em grandes 

quantidades nas fezes, com até 107 a 109 unidades infectantes por grama (Parrish 1995). Os 

parvovírus são muito resistentes, sendo capazes de se manter infecciosos por longos períodos, 

especialmente em condições ambientais frescas e húmidas, protegidas da exposição solar 

(Barker e Parrish 2001). O tempo que este permanece infeccioso nas fezes é alvo de 

estimativas variáveis: seis meses (Barker e Parrish 2001 citando Pollock 1982), mais de um 

ano (Ballman Acton 2007) e cinco anos armazenadas a temperatura ambiente (Muneer 1988), 

sendo que neste último caso as fezes estiveram sujeitas a temperaturas ambientais de -35ºC a 

40ºC. 

O potencial de contaminação do solo, camas, utensílios para alimentação, roupa e calçado é 

enorme, sendo muito difícil prevenir a introdução do vírus no ambiente de animais em cativeiro 

através de objectos inanimados. Resistem à maioria dos desinfectantes comuns como 

compostos de amónia quaternária e álcool. A desinfecção de superfícies requer uso de 

formaldeído, gluteraldeído ou hipoclorito de sódio (Barker e Parrish 2001). 

A maioria da contaminação ambiental resulta da eliminação do vírus no período do quarto ao 

décimo dia pós-infecção. À quarta semana pós-infecção os cães recuperados não são 

contagiosos para outros animais susceptíveis. Infecções subclínicas que ocorrem em alguns 

cães imunizados podem contribuir para a contaminação ambiental (Barker e Parrish 2001). Em 

populações com CPV enzoótica, a maioria das infecções ocorre nos juvenis expostos ao vírus 

após o declínio de anticorpos maternais aos 2 meses de idade (Barker e Parrish 2001).  
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A transmissão ocorre mais frequentemente por ingestão do vírus no ambiente que por contacto 

directo com animais infectados. Assim, carnívoros selvagens em vida livre, mesmo que 

solitários, dispersos e com baixa densidade populacional, podem ser expostos em locais de 

marcação de território ou locais contaminados por fezes depositadas por um animal excretor do 

vírus (Barker e Parrish 2001). Os lobos tendem a ocorrer em populações pequenas e 

fragmentadas em grande proximidade com cães e gatos domésticos, assim como outros 

carnívoros selvagens simpátricos (Murray 1999), sendo muitas espécies de carnívoros 

susceptíveis à infecção com os vírus da família de parvovírus felinos. Apesar de não haver 

dados que mostrem quais das espécies suspeitas são realmente susceptíveis a doença clínica 

provocada pelo CPV em particular, devemos considerar que todas são potenciais reservatórios 

da doença e que cumprem um papel na contaminação, circulação e manutenção do vírus no 

ambiente (Steinel et al. 2001). Havendo populações de hospedeiros alternativos à doença, que 

consigam sustentar a reinfecção do lobo, a transmissão pode ocorrer independentemente do 

tamanho da população ou frequência de transmissão entre lobos (Murray et al. 1999, Lafferty e 

Gerber 2002, Smith et al. 2009).  

Para o lobo, cão e gato doméstico, a doença clínica foi já relatada. Apesar de ampla vacinação 

no cão doméstico a doença permanece comum nestes animais (Hoelzer e Parrish 2010). O cão 

doméstico ocupa frequentemente ambientes silvestres; cães vadios formam grupos sociais 

semelhantes a alcateias, tomando o nicho ecológico antes ocupado pelo lobo em locais onde 

esta espécie já não ocorre (Álvares 2011). Em territórios ocupados pelo lobo, os cães 

assilvestrados competem directamente com as alcateias de lobo por alimento e território, sendo 

frequentemente alvo de predação (Álvares 2011, Alves da Costa 2010). Esta interacção do 

lobo com o cão resulta em contacto próximo entre as duas espécies, possibilitando a 

transmissão de diversas doenças (Woodroffe 2012). Cães domésticos são responsáveis por 

terem transmitido CPV, sarna sarcóptica, raiva e CDV a animais selvagens em algumas 

ocasiões (Daszak et al. 2000, Lafferty e Gerber 2002, Woodroffe 2012). Apesar de diferentes 

espécies se poderem envolver numa cadeia de transmissão do vírus inter-espécies, o cão 

poderá ser o animal que mais contribui para a transmissão e manutenção do vírus no 

ambiente, tal como observado noutros casos (Mainka et a. 1994, Woodroffe 2012).  

Após detecção de grande diferença na soroprevalência de CPV em lobo e raposa na região 

espanhola da Cantábria, Sobrino et al. (2008) concluem que a raposa não é, provavelmente, 

uma importante fonte da doença para o lobo ou que não é susceptível à doença (Sobrino et al. 

2008). 
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Diferentes populações de lobos no mundo foram alvo de pesquisa de anticorpos de CPV. Na 

península Ibérica Sobrino et al. (2008) relataram soroprevalência de 62%, determinando que o 

CPV era endémico para as populações de lobo na península Ibérica (Sobrino et al. 2008); 

Santos et al. (2009) detectaram 35% de lobos soropositivos em Portugal. Em populações de 

lobo do norte do continente americano, as prevalências de CPV relatadas são geralmente mais 

elevadas: 65% no Montana, EUA (Johnson et al. 1994), 100% no parque nacional de 

Yellowstone, no Wyoming, EUA (Almberg et al. 2009), no Minnesota, EUA, relata-se 

prevalência flutuante que atingiu 100% em 2004 (Mech et al. 2008), 95% nas Montanhas 

Rochosas do Canadá (Nelson et al. 2012) e 12-70% no Alasca, EUA (Zarnke et al. 2004).  

Nestas populações norte-americanas, a doença é geralmente classificada como endémica por 

todos os autores. Em situações de enzootia, a alta prevalência de anticorpos sugere infecção 

subletal ou doença suave a moderada seguida de recuperação e imunidade efectiva por parte 

do hospedeiro (Murray et al. 1999, Barker e Parrish 2001). Uma alta prevalência de animais 

imunes na população adulta é provavelmente relacionada com a potente imunogenicidade do 

vírus, persistência de anticorpos e periódica reexposição natural (Barker e Parrish 2001). 

Em populações naïve, se a exposição a CPV é suficientemente comum em curtos períodos de 

tempo pode ocorrer uma epidemia com mortalidade significativa em todas as classes etárias, 

afectando o tamanho da população (Barker e Parrish 2001). Entre as epidemias conhecidas de 

CPV contam-se decréscimo de 9% de população de lobos do Minnesota, EUA (Mech et al. 

1993), decréscimo populacional de lobos com volume desconhecido no Montana, EUA 

(Johnson et al. 1994) e decréscimo populacional avaliado em 6% em coiotes (Canis latrans) no 

na Geórgia, EUA, com envolvimento também de CDV (Murray et al. 1999 citando Holtzman et 

al. 1992).  

Doenças infecciosas que rapidamente matam os seus hospedeiros, por muito severas que 

pareçam, têm tendência a ficar extintas localmente. Por esta razão, o efeito de uma doença na 

densidade de uma população é esperada que seja maior com patogenicidade moderada 

(Lafferty e Gerber 2002), como é geralmente relatado para o CPV (Murray et al. 1999). 

Populações pequenas e fragmentadas apresentam grandes riscos de extinção por doenças 

infecciosas. Micro-organismos patogénicos podem interagir com outras forças como perda de 

habitat, consanguinidade, ocorrência de espécies invasoras, mudanças climáticas, poluição 

ambiental e outros factores de stress (Murray et al. 1999, Lafferty e Gerber 2002, Smith et al. 

2009) e uma doença que noutras condições seria de menor importância é potencialmente 

devastadora se ocorre em populações de carnívoros que são já pequenas ou estão em declínio 
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(Murray et al. 1999). Adicionalmente, uma doença que cause mortalidade com maior incidência 

em animais jovens que adultos eleva o risco de extinção devido à diminuição de recrutamento 

de novos animais na população (Woodroffe et al. 1999), como é o caso do CPV. 

Adicionalmente, micro-organismos generalistas, como o CPV, revestem-se de enorme risco; 

altas prevalências em múltiplas famílias taxonómicas de hospedeiros alternativos a par com 

transmissão inter-espécies aumentam a probabilidade de persistência de doença, podendo 

levar à extinção de populações em risco (Murray et al. 1999, Smith et al. 2009). 

 

Diagnóstico 

O diagnóstico clínico de CPV em casos suaves é difícil devido às várias causas possíveis para 

os sintomas gastrointestinais (Desario et al. 2005, Barker e Parrish 2001). A sua forma 

fulminante hemorrágica aguda é, no entanto, prontamente identificada (Barker e Parrish 2001). 

Excluindo animais em cativeiro, o diagnóstico clínico de doença de animais vivos tem 

importância menor na vigilância sanitária de animais selvagens que nos animais domésticos: 

por um lado o tratamento não é uma opção viável para todos os indivíduos e, por outro, o 

diagnóstico de doença em animais selvagens reveste-se de maior importância quando 

direccionada à população em vez do indivíduo (Wobeser 2007). Para o CPV em concreto, a 

sua expressão clínica implica profunda depressão e prostração, tornando os animais afectados 

mais propensos ao isolamento (Barker e Parrish 2001), logo, difíceis de encontrar. No entanto, 

o diagnóstico obtido post-mortem de cadáveres recolhidos oportunamente ganha importância 

pela atribuição de uma causa de morte e a oportunidade de recolha de amostras. 

O método diagnóstico mais frequentemente observado é o rastreio sorológico de CPV em 

populações numa dada zona de ocorrência, sem conhecimento da história clínica de cada 

animal, geralmente através de colheita de sangue de animais capturados vivos (como realizado 

por Mech et al. 2008, Zarnke et al. 2004, Almberg et al. 2009, Nelson et al. 2012) ou tecidos 

recolhidos após necrópsia de animais encontrados mortos (como realizado por Sobrino et al. 

2008, Santos et al. 2009). Testes de Inibição da hemaglutinação (IH) (usados por Johnson et 

al. 1994, Martinello et al. 1997, Frölich et al. 2005, Mech et al. 2008, Almberg et al. 2009, 

Santos et al. 2009, Nelson et al. 2012), Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) (usado 

por Martinello et al. 1997, Sobrino et al. 2008), teste de neutralização (usado por Zarnke et al. 

2004) permitem detectar a presença de anticorpos em soro ou tecidos. A IH é um teste com 

que depende da capacidade do CPV de aglutinar eritrócitos, sendo esta capacidade ausente 

em algumas novas estirpes de CPV (Vieira 2011). Os testes rápidos para uso clínico baseiam-
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se nos testes de ELISA e têm como vantagem a rapidez na revelação do resultado e 

simplicidade de uso (Vieira 2011). 

Os resultados obtidos através de detecção sorológica de anticorpos dão uma informação do 

historial de exposição de cada animal a diferentes agentes, não se confirmando que este 

estava, de facto, infectado no momento de colheita (Wobeser 2007). Por outro lado, a detecção 

de anticorpos para um parvovírus em particular – daqueles pertencentes ao subgrupo 

Parvovírus Felinos – não reflecte necessariamente exposição a esse vírus, devido a fortes 

reacções antigénicas cruzadas que ocorrem neste grupo de agentes proximamente 

relacionados (Barker e Parrish 2001). Pode também reflectir infecção anterior com uma estirpe 

não virulenta de CPV (Murray et al. 1999). Adicionalmente, muitos testes sorológicos não foram 

validados para espécies não-domésticas (Murray et al. 1999). 

Para se confirmar que um animal está infectado, torna-se necessária a detecção ou isolamento 

da partícula viral (Murray et al. 1999, Wobeser 2007), sendo rara a sua realização em estudos 

em larga-escala. Polymerase Chain Reaction (PCR) permite detecção do agente viral, a 

Microscopia electrónica (ME) a sua visualização e a cultura em tecidos permite o isolamento do 

agente (IV), confirmando estes ensaios a presença do agente etiológico numa amostra. 

Adicionalmente estes testes apresentam maior sensibilidade que IH ou ELISA (Martinello et al. 

1997, Desario et al. 2005). 

A ME (usada por Muneer et al. 1988, Martinello et al. 1997), que permitiu a primeira 

visualização do agente etiológico na emergência da doença (Parrish 1999) perdeu a sua 

utilidade diagnóstica por ser uma técnica laboriosa, dependente de equipamento sofisticado 

(Vieira 2011). 

O PCR convencional é um método muito sensível na detecção de ADN de CPV que permite 

obter resultados num curto espaço de tempo, a partir de valores tão baixos como 103 UFC/ml 

(Uwatoko et al. 1995, Schunck et al. 1995). Com esta técnica amplifica-se o gene da proteína 

VP2. O ADN amplificado pode ser posteriormente sequenciado para análise e subtipificação, 

baseando-se nas variações aminoacídicas do gene da proteína da cápside VP2 características 

de cada subtipo antigénico (Desario et al. 2005, Vieira 2011). 

O Real-time PCR (q-PCR) (usado por Mech et al. 2012) é um método que, além da detecção 

de ADN permite a sua quantificação (nas ordens de 102 até 109 cópias de ADN (Decaro et al. 

2005)), em tempo real a cada ciclo de amplificação. É um método mais sensível e específico 

que o PCR convencional (Decaro et al. 2005). Mech et al. (2012) relatam um limite mínimo de 

detecção de ADN viral em fezes de lobo de 104 TCID50/ml. 
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O isolamento viral através de cultura do vírus em células (usado por Martinello et al. 1997) é 

um método sensível, mas que necessita que as amostras contenham partículas virais com 

capacidade infectante. Apenas laboratórios com pessoal especializado podem realizar esta 

técnica. Por outro lado, requer em média 5 a 10 dias para se efectuar uma cultura com sucesso 

e ainda posterior detecção viral com outra técnica como IH ou PCR (Desario 2005). 

Ensaios dirigidos à detecção de CPV em amostras fecais, por ME (Muneer et al. 1988, 

Martinello et al. 1997) e IV (Martinello et al.1997, Mech et al. 2012 citando Stronen et al. 2011) 

estimaram prevalências de CPV muito reduzidas mesmo em zonas com elevada 

soroprevalência (Mech et al. 2012). Um recente ensaio com recurso a q-PCR também obteve 

baixas prevalências em relação às encontradas através de sorologia (Mech et al. 2012). 

 

Efeitos demográficos em populações de Lobo 

Os efeitos de qualquer doença, especialmente em animais selvagens, não se restringem à 

morte de um indivíduo e têm de ser analisadas como processos que podem limitar a aptidão de 

um animal ao seu ambiente. A aptidão (fitness) tem dois componentes, sobrevivência e 

fecundidade, podendo ambos ser influenciados por doença. O desempenho reprodutivo ao 

longo da vida de um indivíduo, irrelevante tanto em Medicina Humana como em Medicina 

Veterinária de animais domésticos é, contudo, em animais selvagens, uma limitação à 

estabilidade populacional de uma espécie (Wobeser 2007). 

O possível envolvimento do CPV em alterações demográficas de populações de lobos, devidas 

à mortalidade de animais juvenis e diminuição de recrutamento foi inicialmente observado por 

Mech et al. (1993) e Johnson et al. (1994). 

Tais observações de causalidade ficaram estabelecidas com o estudo demográfico de uma 

subpopulação de lobos no estado americano do Minnesota, com mais de 30 anos de duração, 

Mech et al. (2008) seguiram o curso da prevalência de anticorpos contra CPV nos lobos 

capturados vivos, alguns destes capturados várias vezes. Tendo-se iniciado o estudo em 1973, 

antes da detecção da emergência do CPV no mundo, os dados recolhidos proporcionam um 

valioso entendimento dos efeitos demográficos deste vírus numa população selvagem de 

lobos. Este estudo vai de encontro às premissas expostas por Woodroffe (1999) quanto ao 

estudo de doenças em animais selvagens. 
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Com base nos dados recolhidos, Mech et al. (2008), concluem que o maior efeito do CPV na 

população do Minnesota foi o aumento da mortalidade em crias. O tamanho médio das 

ninhadas de lobas soropositivas seguidas no estudo não variou significativamente em relação 

ao valor normal, excluindo-se a hipótese de o vírus ter um efeito no tamanho das ninhadas 

como possível causa na redução de juvenis. O número de juvenis capturados decresceu ao 

longo do estudo, sendo mais notório o declínio a partir de 1984, quando a doença se 

estabeleceu como enzoótica (Mech e Goyal 1995), e a proporção de crias teve relação inversa 

com a prevalência de anticorpos para CPV de 1984 a 2004. 

O método de captura de animais dependia da movimentação destes no território. Apenas após 

o 3º mês de vida os lobos juvenis começam a afastar-se do local de cria; assim, animais com 1-

12 semanas de idade, período de maior susceptibilidade à doença (Mech et al. 2008, McCaw e 

Hoskins 2006), não eram capturados. A proporção de juvenis capturados tornou-se então num 

índice de sobrevivência de crias de lobo. A sobrevivência no Verão teve um decréscimo, não 

afectando, no entanto, o número total de indivíduos na população, já que os sobreviventes 

eram suficientes para a sua manutenção.  

Segundo os autores, a morte relacionada com CPV compensa outras causas de morte; nesta 

população saturada e protegida por lei, as causas de morte de juvenis são, geralmente, 

inanição (geralmente aos 6 meses (Mech e Goyal 1995)) e competição intra-específica. A 

morte devida a CPV pode estar agora a tomar o lugar destas como principal causa de morte de 

lobos juvenis (Mech e Goyal 1993, Mech et al. 2008). Apenas um lobo seguido por telemetria 

morreu como consequência de enterite por Parvovírus canino (Mech et al. 1997), com 9 meses 

de idade, sugerindo que a maioria dos lobos com mais de 3 meses na área de estudo 

consegue sobreviver à infecção. 

Apesar de a infecção não parecer ter um efeito muito adverso nesta população, ela constitui 

um grande factor de mortalidade. Populações de lobo isoladas dependem de alta produtividade 

e sobrevivência de juvenis para aumentar os seus efectivos; em tais populações o CPV deverá 

ser uma ameaça à sua conservação (Mech et al. 2008). 

No entanto, Zarnke et al. (2004) (soroprevalência de 12 – 70%, n=837, num estudo de 1984 – 

2000) e Almberg et al. (2009) (soroprevalência de 100%, n= 209, num estudo de 1991 – 2007) 

não encontraram correlação entre infecção com CPV e alteração demográfica significativa, 

apesar de ocorrência de mortalidade em animais juvenis. 
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Presença do Parvovírus Canino em Lobos na Península Ibérica 

As informações relativas à presença do Parvovírus em habitats silvestres da Península Ibérica 

são escassas. Ocorrem diversas espécies de animais selvagens pertencentes às famílias da 

ordem carnívora, cuja susceptibilidade à doença clínica provocada por CPV é desconhecida 

mas suspeita. A exposição ao vírus foi relatada para pelo menos uma espécie representante de 

cada uma das famílias, através da detecção de anticorpos para CPV: raposa-vermelha (Vulpes 

vulpes) da família Canidae (Santos et al. 2009, Sobrino et al. 2008, Duarte et al. 2011), gato-

bravo (Felis silvestris) da família Felidae (Santos et al. 2009), Gineta (Genetta genetta) da 

família Viverridae (Santos et al. 2009), e sacarrabos (Herpestes ichneumon) da família 

Herpestidae (Duarte et al. 2011). Também se detectaram anticorpos nas espécies selvagens 

cuja susceptibilidade está já determinada: Lobo (Canis lupus) (Sobrino et al. 2008, Santos et al. 

2009) e fuinha (Martes foina) (Santos et al. 2009, Duarte et al. 2011). 

Sobrinho et al. (2008) considerou a doença endémica para as populações de lobo ibérico após 

rastreio sorológico efectuado de 1997 a 2007 nas populações de lobo-ibérico e raposa no norte 

de Espanha, encontrando prevalências de 100% (n=7) e 53,3% (n=30) para duas regiões 

diferentes. 

Santos et al. (2009) detectaram para a população portuguesa de lobos a norte do rio Douro 9 

amostras positivas para presença de anticorpos para CPV em 20 amostras analisadas. Não 

detectaram, no entanto, nenhum lobo soropositivo na população a sul do rio Douro. Para esta 

diferença de resultados entre as duas subpopulações, os autores dão duas possíveis 

explicações; argumentam que populações de lobo com pequena variabilidade genética, tal 

como a subpopulação a sul do Douro, podem ter resposta imune comprometida, aumentando a 

susceptibilidade a doenças como CPV e CDV (Santos et al. 2009, Müller e Santos 2011), e, por 

outro lado, a possível elevada taxa de letalidade da doença pode ser responsável pela não 

detecção de animais positivos (Santos et al. 2009). 

Em ambos os estudos, o número de amostras recolhidas é reduzido relativamente ao longo 

período de tempo de estudo, podendo ser limitante na determinação de uma soroprevalência 

real e, para a subpopulação portuguesa a sul do rio Douro, limitante no sucesso de detecção 

da doença. 
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Gestão da doença em habitat silvestre 

O tratamento da infecção por Parvovírus Canino é de suporte, direccionado à diminuição dos 

efeitos da desidratação e desequilíbrios electrolíticos (Barker e Parrish 2001), limitando-se 

apenas a animais em cativeiro. O controlo da doença em animais silvestres efectua-se através 

de vacinação e gestão populacional (Barker e Parrish 2001). 

A vacinação de cães e gatos domésticos para CPV é muito efectiva na prevenção de doença 

(Steinel et al. 2001, Vieira 2011). Para diversas doenças que se tentaram prevenir em animais 

selvagens através de vacinação (Raiva, CDV, Parainfluenza ou Anthrax, por exemplo) a 

avaliação da sobrevivência atingida devida à vacinação não foi eficazmente demonstrada; 

frequentemente os programas de vacinação são medidas de gestão de uma crise provocada 

por doenças agudas e não é comum deixar alguns animais por vacinar, os quais serviriam 

como controlos experimentais para avaliar eficácia da medida de controlo (Woodroffe 1999). 

Em populações em cativeiro de lobos-vermelhos (Canis rufus) observou-se que apesar de 

estes animais produzirem resposta imune após vacinação para CPV (com vacina comercial de 

cão doméstico), esta foi mínima e possivelmente não protectora para exposição natural ao 

vírus (Harrenstien et al. 1997). Após vacinação de coiotes (Canis latrans) com vacina 

inactivada de origem felina, detectaram-se falhas vacinais em muitas crias mas observou-se 

que a vacinação de fêmeas grávidas antes da parição era capaz de originar crias protegidas de 

mortalidade causada por CPV (Green et al. 1984). 

O uso da vacinação não é unânime. As vacinas para CPV para já disponíveis são indicadas 

apenas para animais domésticos. O uso de vacinas de animais domésticos em espécies 

diferentes, embora taxonomicamente muito relacionadas, não é segura (Wobeser 2007). Por 

outro lado, animais continuamente tratados para eliminar infecções podem sofrer desvantagens 

quando reintroduzidos na natureza devido a um relaxamento na selecção para resistência a 

doenças (Smith et al. 2009); a diversidade em regiões genéticas envolvidas no reconhecimento 

antigénico é gerada e mantida através de gerações em resposta a micro-organismos com 

rápida evolução (Acevedo-Whitehouse e Cunningham 2006) e estas são características 

custosas de manter (Lafferty e Gerber 2002, Smith et al. 2009). 

Para populações pequenas e em risco de extinção alguns autores recomendam a vacinação 

(Barker e Parrish 2001, Steinel et al. 2001); apesar de a administração generalizada de vacina 

a carnívoros selvagens ser difícil, no caso de haver oportunidade devem vacinar-se animais 

capturados (com vacina inactivada de cão doméstico), devendo ser sempre realizado na 

reintrodução de animais mantidos em cativeiro (Steinel et al. 2001). Para animais em cativeiro, 
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a higienização das instalações é também fundamental na prevenção de exposição à doença 

(Barker e Parrish 2001). 

Vacinas vivas atenuadas são testadas apenas para os animais para as quais estão licenciadas 

e o seu uso não é recomendado para uso em outra espécie (Steinel et al. 2001), podendo 

originar doença fatal (Woodroffe 1999, Wobeser 2007). 

O uso mais efectivo da vacinação para protecção de populações de animais selvagens poderá 

ser, no entanto, o seu uso em animais domésticos (Murray et al. 1999, Smith et al. 2009). A 

vacinação mais generalizada de cães domésticos poderá diminuir a introdução de CPV em 

habitats selvagens, já que a limitação do contacto de cães assilvestrados com carnívoros 

silvestres apesar de vantajosa (Woodroffe 1999), não é facilmente realizada. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Amostras fecais 

Método de recolha 

A recolha das amostras fecais usadas neste estudo esteve ao cargo das equipas do 

CIBIO/Grupo Lobo (no âmbito de projectos financiados pela ACHLI – Associação de 

Conservação do Habitat do Lobo Ibérico), e foi por mim observada durante o dia 2 de Fevereiro 

2012 através da participação na prospecção de campo realizada em Moimenta da Beira. 

A pesquisa de fezes eliminadas por lobo é feita em caminhos percorridos pelos mesmos, os 

quais são também usados pelas populações locais. Os caminhos estão definidos em cartas 

militares e são percorridos mensalmente em veículo, de forma lenta. Em locais de cruzamentos 

com outros caminhos, a pesquisa é feita a pé numa distância de 100 metros por todos os 

caminhos que derivem desse cruzamento. As equipas têm experiência no reconhecimento de 

fezes de lobo e sua distinção das pertencentes a outros animais, nomeadamente raposas e 

cães. As características das fezes de lobo que as distinguem dos outros animais, avaliadas 

macroscopicamente, são o seu maior tamanho e diâmetro, a constituição, especialmente o 
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elevado conteúdo em pelos e, em caso de dúvida, o seu cheiro, menos intenso que o das 

raposas e cães. 

As amostras recolhidas são depois divididas em porções para serem conservadas segundo o 

estudo que é realizado sobre elas: conservação em etanol a temperatura ambiente para 

estudos genéticos ou sem adição de nenhum conservante e armazenado a temperatura 

ambiente para estudos de dieta do lobo. 

 

Caracterização 

Devido à elevada disponibilidade de amostras fecais conservadas em etanol, estas foram as 

inicialmente usadas no estudo, sendo que, posteriormente, se decidiu usar amostras fecais 

sem junção de etanol. Segue-se a descrição das amostras fecais que entraram no estudo: 

 Amostras “A”: Quinze amostras de fezes, recolhidas entre 25/02/2010 e 26/01/2011, 

conservadas em etanol, de proveniência confirmada como sendo de lobo (C. Lupus) 

após análise genética pelo CTM-CIBIO, e provenientes da subpopulação a Sul do rio 

Douro (Tabela 1); 

 Amostras “B”: Treze amostras de lavagens de fezes conservadas em etanol 

provenientes do CTM-CIBIO, ainda sem confirmação genética da espécie de 

proveniência, e recolhidas em zona onde o lobo ocorre, a Sul do rio Douro. Partindo das 

fezes conservadas em etanol, no referido laboratório faz-se uma lavagem do exterior 

dos dejectos com PBS, sendo a suspensão resultante alvo dos estudos genéticos 

(tabela 2); 

 Amostras “C”: Sessenta e quatro amostras de fezes recolhidas de 14/07/2010 a 

26/03/2011, nas regiões habitadas pelo lobo a Sul do rio Douro, confirmadas 

geneticamente pelo CTM-CIBIO como sendo de Lobo (Canis lupus), Cão (Canis lupus 

familiaris) e Raposa (Vulpes vulpes), mantidas em temperatura ambiente sem uso de 

qualquer meio de conservação. Este grupo de amostras tornou-se o objecto principal do 

trabalho experimental pelo seu método de conservação, sua proveniência do Sul do 

Douro, elevada representatividade em relação ao efectivo populacional de lobo que 

habita a zona e existência de amostras fecais pertencentes a outros carnívoros que 

partilham o mesmo habitat (tabela 3); 

 Amostras “D”: Vinte e uma amostras de fezes provenientes de zonas habitadas por lobo 

do Noroeste de Portugal (i.e., pertencentes à subpopulação a norte do rio Douro), sem 
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confirmação genética da espécie de proveniência mas com elevado grau de certeza 

como pertencentes a lobo, por observação macroscópica (tabela 4). 

 

Outras amostras 

Foram usadas outras amostras armazenadas em congelador no Laboratório de Doenças 

Infecciosas do Mestrado Integrado em Medicina Veterinária do ICBAS-UP: 

 Amostras “tecidos”: Tecidos congelados de 18 lobos obtidos após necrópsia. A 

obtenção dos tecidos data de 1999 a 2009, sendo alguns destes de lobos recolhidos no 

âmbito do SMLM. De cada indivíduo escolheu-se um tecido, de entre os disponíveis. De 

seis destes usaram-se tecidos do tracto gastrointestinal (intestino delgado e intestino 

grosso). Para os restantes indivíduos escolheu-se usar amostra de pulmão de cinco, 

amostra de fígado de outros cinco e medula óssea de dois (tabela 5); 

 Amostras “soros”: Onze amostras de soro congelado de várias espécies de animais 

silvestres, Texugo-europeu (Meles meles), Raposa-vermelha (Vulpes vulpes), Gineta 

(Genetta genetta), fuinha (Martes foina) e Lobo (Canis lupus), datados de 2007 a 2009, 

com resultado positivo para CPV ao teste de inibição de hemaglutinação (IH). Os dados 

relativos ao resultado da IH são anteriores à realização deste estudo, não tendo esse 

ensaio sido realizado neste período (tabela 6). 

 

Extracção de ADN 

Procedeu-se à extracção de ADN através de dois métodos: fervura durante 10 minutos ou 

recorrendo a um kit de extracção de ADN comercial. Não foi avaliada a quantidade de ADN 

extraída para nenhuma amostra. 

No protocolo de extracção por fervura, usou-se 250 mg de amostra à qual se juntou PBS 1x 

(1000 µl no mínimo e 2400µl no máximo). Após homogeneização em vórtex fez-se extracção 

por fervura durante 10 minutos, seguida de centrifugação a 13000 rpm por 20 minutos e 

rejeição do sedimento. 

Também se realizou extracção de ADN com kit comercial da QiaAmp®, Qiagen Spin Tissues®, 

para amostras fecais e de tecidos e Qiagen Spin Body Fluids® para as amostras de soro. 
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Seguiram-se as instruções fornecidas pelo fabricante, alterando-se apenas o passo final, com a 

adição de apenas 20µl de Buffer de eluição (AE). 

O método de extracção inicialmente usado para as amostras fecais foi a fervura por 10 

minutos, tendo-se alterado para extracção com kit comercial de extracção com vista à obtenção 

de melhores extracções de ADN. Para as amostras “A” e “B”, o método de extracção usado foi 

apenas fervura. 

 

PCR convencional 

As amostras de ADN foram amplificadas com recurso a PCR (Polymerase Chain Reaction) 

convencional, com base no protocolo descrito por Desario et al. (2005). O método de 

amplificação foi alvo de diversas alterações, consoante os resultados obtidos, tanto na 

quantidade de ADN usado como nas condições de PCR. O protocolo final, seguido para todas 

as amostras está a seguir descrito. 

A enzima usada foi a Dream TaqTM ADN Polimerase (FermentasTM, Sankt Leon-Rot, Alemanha) 

e o par de primers 555for/555rev que amplifica um fragmento com 583 pares de bases do 

genoma que codifica para a proteína VP2 da cápside do Parvovírus Canino. A mistura de 

reacção consistiu de Dream TaqTM Buffer 10x (20 mM Tris-HCl, 100 mM KCl e 25mM MgCl2 a 

pH 8,0), desoxirribonucleótidos (dNTPs) a 10 mM, MgCl2 a 25mM, 5 U/µl de ADN polimerase, 

100mM de cada primer (555f/555r), e 5 µl de amostra de ADN, perfazendo-se com H20 ultra 

pura para um volume final de reacção de 25 µl. 

As condições de PCR no amplificador foram desnaturação inicial com activação da enzima por 

10 minutos a 94ºC, seguida de 40 ciclos de desnaturação por 30 segundos a 94ºC, 

emparelhamento por 1 minuto a 50ºC e extensão por 1 minuto a 72ºC, com extensão final por 

10 minutos a 72ºC. 

Os produtos de PCR, corados com azul de bromofenol, foram detectados através de 

electroforese (130V, 40-50minutos) em gel agarose a 1,2% corado com Gel RedTM e 

visualização em luz ultravioleta com recurso a transiluminador. Uma amplificação de ADN 

localizada na posição correspondente a um fragmento com 583 pares de bases (indicado pela 

sua posição relativa ao marcador de peso molecular (marcador com fragmentos de peso 

molecular conhecido: 1057, 770, 612, 496, 392, 340, 295, 210, 162, 79 pb) e amplificação de 

ADN do controlo positivo) revelaria um resultado positivo para detecção de CPV. 
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O controlo positivo usado para todas as amplificações foi uma amostra de fezes congeladas de 

um cão (Canis lupus familiaris) infectado com CPV, sendo o seu ADN extraído por fervura 

durante 10 minutos. Inicialmente testou-se a diluição e manutenção da amostra em etanol por 

24, 48 e 72 horas com posterior extracção com fervura e amplificação para verificar os efeitos 

da conservação em etanol no sucesso da amplificação (amostras “controlos”, tabela 7), uma 

vez que parte das amostras se encontravam conservadas neste meio. 

Em todos os ensaios se incluiu um poço apenas com a mistura de reacção, constituindo estes 

o controlo negativo. 

Realizou-se para todas as amostras um controlo de qualidade de ADN usando 5 µl de ADN 

extraído e electroforese tal como para os produtos de PCR. Para nenhuma amostra se avaliou 

a quantidade de ADN extraída. 

 

Real-Time PCR 

Realizaram-se quatro ensaios com Real-time PCR (q-PCR) para as amostras de ADN extraídos 

dos soros e de cinco dos tecidos congelados testados anteriormente com PCR convencional 

(três de pulmão e dois de fígado). Utilizaram-se os mesmos primers usados para PCR 

convencional (555f/555r) a 10 mM, SYBR Green 2x e água ultra pura, perfazendo 25 µl de 

mistura de reacção. A quantidade de ADN usada e as condições de PCR variaram nos quatro 

ensaios, com base nos resultados obtidos.  

No primeiro ensaio usou-se 2 µl de ADN e as condições de PCR foram desnaturação inicial por 

10 minutos a 95ºC e 40 ciclos de desnaturação e emparelhamento por 15 segundos a 95ºC e 

40 segundos a 50ºC, respectivamente. No segundo ensaio usaram-se as mesmas amostras 

pareadas nas quantidades de 0,5µl e 1µl e alteraram-se as condições de PCR aumentando a 

fase de emparelhamento de 40 segundos para 1 minuto. No terceiro ensaio usaram-se as 

mesmas quantidades de ADN do segundo, adicionando-se uma fase de extensão a 72ºC por 1 

minuto, e diminuindo as fases de desnaturação e emparelhamento para 30 segundos cada, 

durante 50 ciclos. No quarto ensaio, usaram-se as mesmas condições de PCR do terceiro, 

0,5µl e 1µl das amostras de ADN diluídas a 1:10. Os produtos do quarto ensaio de q-PCR, 

assim como os primers 555for/555rev foram submetidos a electroforese em agarose gel com 

posterior leitura em transiluminador, de modo a verificar uma forma diferente de detecção de 

resultados e confirmar a actividade do par de primers. 
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RESULTADOS E DISCUSSAO 

 

Resultados 

Um resumo dos resultados obtidos está reunido nas tabelas incluídas no anexo I (tabelas 1-7) 

e figuras no anexo II (Figuras 1-6). 

 

Extracção de ADN: fervura vs. kit comercial e  conservação em etanol vs. temperatura 

ambiente 

No ensaio de avaliação do efeito da conservação das amostras em etanol no sucesso de 

amplificação, duas das sete amostras de controlo positivo não revelaram amplificação (tabela 

7). Não se procurou estabelecer uma relação entre sucesso de amplificação e tempo de 

submissão à imersão em etanol. 

As amostras fecais armazenadas a temperatura ambiente foram sujeitas a extracção de ADN 

pelo método de fervura e através do uso de kit de extracção de ADN comercial. Pelo método 

de fervura, verificou-se extracção de cadeias de ADN degradadas (Figura 4) em oposição à 

extracção de ADN com kit comercial que resultou na extracção de cadeias de ADN com alto 

peso molecular (Figura 3). 

A extracção de ADN para as amostras fecais conservadas em etanol (amostras “A” e ”B” – 

tabelas 1 e 2, respectivamente) foi realizada apenas pelo método de fervura, originando 

cadeias de ADN degradadas (Figura 2). 

 

PCR convencional 

Nas amostras fecais testadas não houve nenhuma em que se tenha observado amplificação de 

ADN com tamanho correspondente à sequência do fragmento com 583 pares de bases do 

genoma que codifica para a proteína VP2 da cápside do CPV, apesar das diversas alterações 

realizadas nos protocolos de extracção e de amplificação (Tabelas 1, 2, 3 e 4). 
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Das amostras de soro, já antes identificadas como soropositivas a anticorpos para CPV com 

ensaio de IH, uma revelou a presença de ADN viral com PCR convencional, sendo o soro da 

amostra positiva pertencente a uma fuinha (Martes foina) (Tabela 5 e Figura 1). 

As amostras de tecidos também não revelaram nenhuma amplificação de ADN correspondente 

a CPV (Tabela 6). 

No anexo II, apresentam-se figuras de géis agarose com ADN extraído através do uso de kit 

comercial (Figura 5) e produtos de PCR (Figura 6) das amostras fecais C36 – C46, servindo 

estas como exemplo dos resultados obtidos através do protocolo padronizado seguido para 

todas as amostras “C” e “D” (Tabelas 3 e 4), descrito na secção Materiais e Métodos. 

Em todos os ensaios a amplificação do controlo positivo revelou-se correspondente à presença 

de CPV.  

 

Real-Time PCR 

Os ensaios de q-PCR não detectaram presença de CPV nas amostras testadas. O controlo 

positivo também não revelou presença do vírus e concluiu-se que possivelmente se deveu ao 

uso do par de primers incorrecto. O par CPV-for/CPV-ver, que amplifica um fragmento com 93 

pares de bases do genoma que codifica para a proteína VP2 da cápside do Parvovírus Canino 

(Desario et al. 2005) teria sido uma escolha mais acertada, mas estes não estavam disponíveis 

no laboratório. 

 

Discussão 

Uma amostra de soro de uma fuinha (Martes foina) revelou presença de ADN viral, tendo sido 

o isolamento de CPV nesta espécie já relatado anteriormente (Steinel et al. 2001). 

Devido ao insucesso na extracção de ADN não degradado a partir de amostras fecais com o 

método de fervura, escolheu-se seguir o protocolo de extracção através de kit comercial, que 

demonstrou extrair ADN com elevado peso molecular, logo, menos degradado (Ballman Acton 

2007); a degradação das cadeias de ADN afecta negativamente o sucesso na amplificação 

(Frantzen et al. 1998, Ballman Acton 2007), O uso de etanol como conservante das amostras 
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também origina falhas de amplificação (Frantzen et al. 1998, Ballman Acton 2007); dada a 

existência de amostras fecais armazenadas a temperatura ambiente sem uso de qualquer 

método de conservação, a testagem das amostras fecais conservadas em etanol foi 

abandonada, logo, não se realizou extracção de ADN com recurso ao kit comercial como para 

as restantes amostras. 

Os dados obtidos revelam que as amostras de fezes testadas não têm presença de material 

genético de CPV. Para se detectar o vírus em amostras de fezes é necessário que algumas 

condições sejam consideradas. O animal infectado pelo vírus tem que se encontrar nesse 

momento no curto período de excreção viral. O vírus tem que resistir às condições ambientais 

e estar em conservado nas fezes para que, após extracção de ADN, a sequência-alvo do 

genoma do vírus seja amplificada pelo método de PCR. 

O PCR convencional é um método sensível (Uwatoko et al. 2005), amplamente usado por 

laboratórios de referência para o diagnóstico de muitas doenças, assim como para a realização 

de estudos genéticos. O CPV quando em fase de excreção nas fezes, está presente em 

grandes quantidades, acima do limite de detecção do ensaio. Para o diagnóstico da presença 

de CPV em cão doméstico, com sintomas clínicos e diarreia presente, é o método laboratorial 

preferido. Não sendo, no entanto, validado para o lobo, obrigou à realização de alterações no 

protocolo utilizado para o cão doméstico para o adaptar às diferentes amostras aqui usadas. As 

fezes utilizadas neste estudo foram recolhidas no campo, dias ou meses após terem sido 

eliminadas, e sujeitas à influência dos efeitos atmosféricos como a pluviosidade e exposição 

solar. A exposição ao ambiente poderá ter comprometido a estrutura das cadeias de ADN viral 

nas fezes, caso este tenha estado presente nelas. Acresce que entre a recolha e seu teste, 

decorreu pelo menos um ano, podendo ter contribuído para a diminuição da qualidade de vírus 

presente na amostra caso fosse excretado. 

Para um cão com diarreia resultante da infecção por CPV é suficiente a colheita de fezes numa 

zaragatoa, que é facilmente enviada para um laboratório para realização de PCR. Já as fezes 

de lobo são caracteristicamente compostas de muito pêlo, encontram-se ossos, e, por vezes, 

estão presentes tecidos não digeridos. Todas as amostras foram recolhidas pelo menos um 

ano antes do ensaio; consequentemente, no momento de testagem, encontram-se secas, 

muitas com consistência dura, outras aparentemente constituídas apenas por pêlos. 

Contrariamente às amostras de cão, estas não conservam a aparência de matéria fecal. As 

características físicas das amostras implicaram dificuldades na sua manipulação. Algumas 

amostras conservavam aspecto humedecido criando a suspeita de se tratar de diarreia, 

elevando a esperança de detecção de CPV.  
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Apesar de assumir que todas as amostras fecais foram negativas para a presença de CPV, ao 

longo do estudo muitas foram as amostras que se revelaram de difícil avaliação. A distinção 

entre negativo e positivo na observação das bandas em gel agarose foi subjectiva, à falta de 

amplificações bem definidas. Certas amostras revelavam bandas ténues ou bandas que não 

estavam alinhadas com o controlo positivo (que revelava sempre uma banda forte positiva) ou 

com a escala usada. A cada passo, com cada resultado duvidoso, foi sendo ajustado o 

protocolo para validar o ensaio. Exemplos são a adição de quantidades menores de tampão de 

eluição na extracção de ADN, uso de ADN extraído diluído ou puro na amplificação, e em 

diferentes quantidades e alteração das condições de PCR. Finalmente seguiu-se um protocolo 

padronizado para todas as amostras “C” (Sul do Douro) e “D” (Norte do Douro – noroeste), 

descrito na secção Material e Métodos.  

Acrescendo às limitações de ordem técnica descritas, juntam-se outras relacionadas com a 

ecologia do lobo e patogenia do CPV que se discutem a seguir. 

O método de recolha pressupõe que os animais visados estão em condição de atravessar os 

caminhos percorridos pelas equipas de prospecção que detectam as amostras fecais. Animais 

infectados por CPV, além de apresentarem sintomas gastrointestinais, estão 

caracteristicamente com atitude alterada; na fase de excreção de vírus os animais apresentam-

se letárgicos e apáticos e o comportamento normal de um animal afectado por doença 

debilitante é o de se esconder e isolar para protecção. Não é de esperar que um animal em má 

condição física se movimente para efeitos de marcação de território ou para procurar alimento. 

Apesar de poder afectar animais com qualquer idade, o grupo etário mais afectado pela doença 

é o dos animais com menos de três meses de idade. Com essa idade as crias de lobo mantêm-

se perto do local de reprodução, e não percorrem o território ocupado pela alcateia (Roque et 

al. 2001). As equipas de recolha não se aproximam dos locais de reprodução para evitar 

perturbar os animais; daí que a amostragem seleccione apenas animais com mais de 4 meses 

de idade, altura em que os juvenis começam a acompanhar os lobos adultos. Assim, uma cria 

de lobo infectada excreta o vírus na zona do local de reprodução, e, se consegue sobreviver, 

deixa de o excretar. 

Uma possível alta taxa de letalidade pode explicar também a dificuldade de detecção de vírus. 

O CPV é uma doença que pode originar grandes taxas de mortalidade, sendo por isso possível 

que, numa população que não é vacinada, como o lobo, poucos indivíduos consigam criar 

imunidade protectora e o contacto com o vírus proporcione grande sucesso de infecção e, 

consequentemente, alta mortalidade. Poderá haver uma elevada quantidade cachorros, que, 
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infectados após o nascimento, não sobrevivam para além do período de dependência das crias 

ao local de reprodução. 

No cão doméstico, consegue-se controlar a infecção com recurso à vacinação, a qual não é 

obrigatória mas bastante usada. A maioria dos cães adultos está imunizado através de 

vacinação ou prévia infecção natural (Vieira 2011) o que não impede que a doença com 

manifestações clínicas e mortalidade significativa seja ainda comum.  

 

Conclusões 

As ameaças à conservação do lobo são especialmente devidas à presença humana. Os 

factores humanos, já referidos, estão além do âmbito do trabalho experimental aqui 

apresentado e relacionam-se com a população como um todo, como a destruição de habitat e 

a forma como as pessoas vêm o lobo. Tentou-se com este estudo verificar se a pesquisa de 

agentes de doença em animais selvagens através do uso das suas fezes é possível, se a 

infecção por CPV está presente nas populações de lobo e se pode contribuir negativamente 

para a conservação da espécie. 

Prevê-se que o principal efeito do CPV no lobo, pela afecção dos animais jovens, seja o baixo 

recrutamento de juvenis nas alcateias e o número reduzido de lobos dispersantes em 

condições de formar novas alcateias e colonizar novos territórios (Mech et al. 2008). 

Das duas subpopulações de lobos portuguesas, a que ocupa o norte do país tem uma 

população estável e, mantendo-se as acções de conservação e sensibilização da população, 

não está em risco de desaparecer. A subpopulação a sul do Douro, pelo contrário, enfrenta 

risco de extinção. O seu reduzido efectivo populacional, a pequena variabilidade genética 

resultante do seu isolamento e o seu insucesso reprodutor, fizeram com que se tornasse no 

alvo principal de estudo da presença de CPV. Destes dados demográficos, o baixo sucesso 

reprodutor, medido pelo número de juvenis que chegam à idade adulta, é suspeito como 

resultado desta infecção. 

Dadas as limitações descritas para a amostragem, que visa especialmente indivíduos adultos 

em condições de se deslocarem num amplo território, seria pouco plausível encontrar uma 

grande quantidade de amostras com sucesso de detecção de CPV. Apesar de não ser 

completamente inesperado, especialmente com o estudo cuidado dos factores envolvidos na 

detecção do vírus neste ensaio, o resultado de zero amostras positivas é certamente 
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desapontante. Apesar de não existir evidência sorológica da presença do vírus nos lobos da 

população do sul, este já foi confirmado para os lobos a norte. Há, no entanto, evidência 

também sorológica da presença do vírus por todo o território em quase todas as espécies 

possivelmente susceptíveis de contrair a doença, indicando-nos que estes lobos contactam 

com o vírus e que ele está presente nos habitats silvestres (Santos et al. 2008). 

Para se poder concluir que o vírus é causa de doença, ele tem que estar presente no indivíduo 

e é necessário conseguir detectar-se o vírus na fase aguda da doença. Os ensaios sorológicos 

apenas permitem confirmar que um indivíduo entrou em contacto com o vírus. O animal pode 

ter ficado doente e recuperado, adquirindo imunidade ou ter adquirido imunidade sem 

manifestação clínica ou excreção viral. Pode acontecer também sororreversão, quando um 

indivíduo previamente soropositivo, deixa de ter níveis de anticorpos para CPV detectáveis no 

soro, como observado por Mech et al. (2008). Neste estudo pôde verificar-se que de onze 

amostras de soro soropositivas para CPV, apenas uma revelou presença do vírus. Assim, a 

análise de dados recolhidos através de estudos sorológicos, requer uma análise cuidada e 

rigorosa. 

No rastreio sorológico de Santos et al. (2008), no qual não se encontraram lobos soropositivos 

no Sul do rio Douro mas se detectaram em outros carnívoros simpátricos, assim como lobos a 

Norte do Douro, com exposição à doença, os seus resultados são provavelmente explicados 

por uma pequena amostragem, assim como as razões dadas pelos autores: elevada letalidade 

e resposta imune comprometida. Tal como a falta de evidência de soroprevalência não prova a 

ausência de contacto com o vírus, a falta de evidência de presença do vírus em fezes não 

provam a sua ausência numa população. Também no presente estudo não se detectou a 

presença do vírus a norte ou a sul do douro, apesar de a norte se ter já detectado lobos 

soropositivos. 

Conclui-se, portanto que estudos adicionais são necessários para avaliar a importância da 

presença e possíveis efeitos do CPV em lobos, particularmente na subpopulação de lobos a sul 

do rio Douro. 

 

Perspectivas futuras 

Para estudar qualquer espécie selvagem, especialmente uma ameaçada, o grau de contacto 

entre Homem e animal deve ser mínimo. O uso de fezes, que são abundantes e não envolvem 
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manipulação e contacto directo com o animal, constitui uma ferramenta importante para o 

estudo de animais. Com efeito, as fezes são frequentemente usadas por investigadores que 

estudam a Biologia destes carnívoros, originando uma grande quantidade de amostras para 

análise (Roque et al. 2001, Darimont et al. 2008). Os seus esforços de prospecção de amostras 

podem e devem ser usados também na pesquisa de doenças. Adicionalmente, os estudos 

genéticos e nutricionais realizados a partir de fezes originam um perfil detalhado sobre cada 

animal, incluindo o seu sexo, identificação individual, relações de parentesco, alcateia de 

origem e território ocupado (Darimont et al. 2008). Assim, o uso de métodos moleculares não 

invasivos para estudar o lobo e toda a fauna selvagem no geral deve sempre ser considerada 

para o estudo de doenças, caso seja possível diagnosticar determinada doença através de 

amostras disponíveis no ambiente, sem contactar directamente com os animais (Darimont et al. 

2008). 

Apesar de não ter havido sucesso na amplificação de sequência do genoma de CPV a partir de 

amostras fecais neste estudo, a testagem deve prosseguir, mas, para tal, o tempo decorrido 

entre a recolha das amostras e sua testagem deve ser encurtado. O método de conservação 

das fezes deve ser diferente da usada para estudos genéticos. A robustez do vírus face aos 

efeitos do ambiente é grande mas o tempo que este resiste ainda não foi determinado. Uma 

testagem mais pronta poderia facilitar a detecção do vírus (e aumentar o grau de certeza na 

falha de detecção). A testagem de amostras fecais de qualquer carnívoro simpátrico é também 

importante, assim como a detecção de CDV, que, tal como CPV, representa um grande risco à 

conservação do lobo. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo I – Tabelas 

 

AMOSTRA ESPÉCIE EXTRACÇÃO PCR 

A01 C. lupus fervura Negativo 

A02 C. lupus fervura Negativo 

A03 C. lupus fervura Negativo 

A04 C. lupus fervura Negativo 

A05 C. lupus fervura Negativo 

A06 C. lupus fervura Negativo 

A07 C. lupus fervura Negativo 

A08 C. lupus fervura Negativo 

A09 C. lupus fervura Negativo 

A10 C. lupus fervura Negativo 

A11 C. lupus fervura Negativo 

A12 C. lupus fervura Negativo 

A13 C. lupus fervura Negativo 

A14 C. lupus fervura Negativo 

A15 C. lupus fervura Negativo 

Tabela 1: Amostras “A”: amostras fecais 

conservadas em etanol, provenientes da 

subpopulação a Sul do Douro (Tabela 1); 

 
 
 

AMOSTRA ESPÉCIE EXTRACÇÃO PCR 

B01 indeterminada fervura Negativo 

B02 indeterminada fervura Negativo 

B03 indeterminada fervura Negativo 

B04 indeterminada fervura Negativo 

B05 indeterminada fervura Negativo 

B06 indeterminada fervura Negativo 

B07 indeterminada fervura Negativo 

B08 indeterminada fervura Negativo 

B09 indeterminada fervura Negativo 

B10 indeterminada fervura Negativo 

B11 indeterminada fervura Negativo 

B12 indeterminada fervura Negativo 

B13 indeterminada fervura ensaio inválido 

Tabela 2: Amostras “B”: amostras de lavagens de fezes 

conservadas em etanol provenientes do Sul do Douro. 



36 

 

 

AMOSTRA ESPÉCIE EXTRACÇÃO PCR 

 
AMOSTRA ESPÉCIE EXTRACÇÃO PCR 

C01 C. lupus kit comercial negativo 

 
C32 C. familiaris kit comercial negativo 

C02 C. lupus kit comercial negativo 

 
C33 C. familiaris kit comercial negativo 

C03 C. lupus kit comercial negativo 

 
C34 C. familiaris kit comercial negativo 

C04 C. lupus kit comercial negativo 

 
C35 C. familiaris kit comercial negativo 

C05 C. familiaris kit comercial negativo 

 
C36 C. lupus kit comercial negativo 

C06 C. lupus kit comercial negativo 

 
C37 C. familiaris kit comercial negativo 

C07 C. lupus kit comercial negativo 

 
C38 C. familiaris kit comercial negativo 

C08 C. lupus kit comercial negativo 

 
C39 C. familiaris kit comercial negativo 

C09 C. lupus kit comercial negativo 

 
C40 C. familiaris kit comercial negativo 

C10 C. lupus kit comercial negativo 

 
C41 C. lupus kit comercial negativo 

C11 C. lupus kit comercial negativo 

 
C42 C. familiaris kit comercial negativo 

C12 V. vulpes kit comercial negativo 

 
C43 C. lupus kit comercial negativo 

C13 C. lupus kit comercial negativo 

 
C44 C. lupus kit comercial negativo 

C14 C. familiaris kit comercial negativo 

 
C45 C. familiaris kit comercial negativo 

C15 C. lupus kit comercial negativo 

 
C46 C. lupus kit comercial negativo 

C16 C. lupus kit comercial negativo 

 
C47 C. lupus kit comercial negativo 

C17 C. lupus kit comercial negativo 

 
C48 C. lupus kit comercial negativo 

C18 C. lupus kit comercial negativo 

 
C49 C. lupus kit comercial negativo 

C19 C. familiaris kit comercial negativo 

 
C50 C. lupus kit comercial negativo 

C20a C. lupus kit comercial negativo 

 
C51 C. lupus kit comercial negativo 

C20b C. lupus kit comercial negativo 

 
C52 C. lupus kit comercial negativo 

C21 C. lupus kit comercial negativo 

 
C53 C. familiaris kit comercial negativo 

C22 C. lupus kit comercial negativo 

 
C54 C. familiaris kit comercial negativo 

C23 C. lupus kit comercial negativo 

 
C55 C. familiaris kit comercial negativo 

C24 C. lupus kit comercial negativo 

 
C56 C. familiaris kit comercial negativo 

C25 C. familiaris kit comercial negativo 

 
C57 C. familiaris kit comercial negativo 

C26 C. familiaris kit comercial negativo 

 
C58 C. familiaris kit comercial negativo 

C27 C. familiaris kit comercial negativo 

 
C59 C. familiaris kit comercial negativo 

C28 C. familiaris kit comercial negativo 

 
C60 C. familiaris kit comercial negativo 

C29 C. familiaris kit comercial negativo 

 
C61 C. familiaris kit comercial negativo 

C30 C. lupus kit comercial negativo 

 
C62 C. lupus kit comercial negativo 

C31 C. familiaris kit comercial negativo 

 
C63 V. vulpes kit comercial negativo 

Tabela 3: Amostras “C: amostras de fezes armazenadas a temperatura ambiente sem uso de qualquer meio de 

conservação, recolhidas a Sul do Rio Douro. 
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AMOSTRA ESPÉCIE EXTRACÇÃO PCR 

D01 indeterminada kit comercial negativo 

D02 indeterminada kit comercial negativo 

D03 indeterminada kit comercial negativo 

D04 indeterminada kit comercial negativo 

D05 indeterminada kit comercial negativo 

D06 indeterminada kit comercial negativo 

D07 indeterminada kit comercial negativo 

D08 indeterminada kit comercial negativo 

D09 indeterminada kit comercial negativo 

D10 indeterminada kit comercial negativo 

D11 indeterminada kit comercial negativo 

D12 indeterminada kit comercial negativo 

D13 indeterminada kit comercial negativo 

D14 indeterminada kit comercial negativo 

D15 indeterminada kit comercial negativo 

D16 indeterminada kit comercial negativo 

D17 indeterminada kit comercial negativo 

D18 indeterminada kit comercial negativo 

D19 indeterminada kit comercial negativo 

D20 indeterminada kit comercial negativo 

D21 indeterminada kit comercial negativo 

Tabela 4: Amostras “D”: amostras de fezes provenientes 

do norte do Douro 

 

NOME ESPÉCIE EXTRACÇÃO PCR q-PCR 

07-0107 M. meles kit comercial negativo negativo 

07-0111 V. vulpes kit comercial negativo negativo 

08-0015 V. vulpes kit comercial negativo negativo 

08-0036 V. vulpes kit comercial negativo negativo 

08-0040 V. vulpes kit comercial negativo negativo 

08-0056 G. genetta kit comercial negativo negativo 

08-0064 M. foina kit comercial positivo negativo 

08-0105 V. vulpes kit comercial negativo negativo 

08-0141 V. vulpes kit comercial negativo negativo 

09-0034 C. lupus kit comercial negativo negativo 

09-0042 V. vulpes kit comercial negativo negativo 

Tabela 5: Amostras de soros congelados 
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AMOSTRAS TECIDO ESPÉCIE EXTRACÇÃO PCR q-PCR 

SMLM 80 Intestino grosso C. lupus kit comercial negativo não realizado 

Lobo 2 ICBAS Intestino Delgado C. lupus kit comercial negativo não realizado 

Lobo 3 ICBAS Intestino Delgado C. lupus kit comercial negativo não realizado 

Lobo 5 ICBAS Intestino Delgado C. lupus kit comercial negativo não realizado 

Lobo 6 ICBAS Intestino Delgado C. lupus kit comercial negativo não realizado 

Lobo 7 ICBAS Intestino Delgado C. lupus kit comercial negativo não realizado 

SMLM 03 Pulmão C. lupus kit comercial negativo negativo 

SMLM 69 Fígado C. lupus kit comercial negativo não realizado 

SMLM 71 Pulmão C. lupus kit comercial negativo não realizado 

SMLM 73 Fígado C. lupus kit comercial negativo não realizado 

SMLM 76 Pulmão C. lupus kit comercial negativo negativo 

SMLM 77 Fígado C. lupus kit comercial negativo negativo 

SMLM 78 Fígado C. lupus kit comercial negativo não realizado 

LOBO 75 Pulmão C. lupus kit comercial negativo negativo 

SMLM 83 Fígado C. lupus kit comercial negativo negativo 

SMLM 85 Pulmão C. lupus kit comercial negativo não realizado 

Lobo 1 ICBAS Medula Óssea C. lupus kit comercial negativo não realizado 

Lobo 4 ICBAS Medula Óssea C. lupus kit comercial negativo não realizado 

Tabela 6: Amostras “tecidos”: tecidos congelados de lobos obtidos após necrópsia. 

 

QUANTIDADE/TEMPO 
DE SUJEIÇÃO AO 
ETANOL EXTRACÇÃO PCR 

50 ul/24h fervura negativo 

100 ul/24h fervura positivo 

200 ul/24h fervura positivo 

50 ul/48h fervura positivo 

100 ul/48h fervura negativo 

50 ul/72h fervura positivo 

100 ul/72h fervura positivo 

Tabela 7: controlo positivo (POR 87M) proveniente 

de cão doméstico com caso clínico confirmado de 

CPV sujeito a diferentes quantidades de etanol 

(50, 100 e 200 µl) durante 24, 48 e 72 horas. 

 

 

 



39 

 

Anexo II – Figuras  

 

 
Figura 1: Gel agarose com produtos de PCR de 

amostras de soros observado com luz ultravioleta em 
transiluminador. Identificação das amostras, da 
esquerda para a direita: marcador; amostras: 08-0064, 
08-0105, 08-0141, 09-0034, 09-0042; controlo positivo; 
controlo negativo. 
 
 
 
 
 

 
Figura 2: Gel agarose com ADN extraído de amostras de fezes conservadas em etanol 

(A01 – A15) pelo método de fervura, observado com luz ultravioleta em transiluminador. 
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Figura 3: Gel agarose com ADN extraído de amostras de fezes armazenadas a temperatura 
ambiente (D01 – D10) através de kit comercial, observado com luz ultravioleta em transiluminador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4: Gel agarose com ADN extraído de amostras de fezes armazenadas a temperatura 

ambiente (D01 – D10) pelo método de fervura, observado com luz ultravioleta em transiluminador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 

 

 
 
 

 
Figura 5: Gel agarose com ADN extraído de amostras de fezes armazenadas a temperatura 

ambiente (C36-C46) observado com luz ultravioleta em transiluminador. 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6: Gel agarose com produtos de PCR de ADN extraído de amostras fecais armazenadas a 

temperatura ambiente (C36-C46) observado com luz ultravioleta em transiluminador. Identificação 
das amostras, da esquerda para a direita: C36, C37, C38, C39, C40, C41, C42, C43, C44, C45, C46; 
controlo negativo; controlo negativo; controlo positivo; poço vazio; marcador. 

 


