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Resumo: O parvovírus é um vírus que atinge principalmente o sistema gastrointestinal 

dos cães e outros animais, capaz de causar o óbito do paciente, caso este contraia a 

doença, qual pode ser evitada por meio da imunização artificial (vacinação). Comparar 

por meio desse estudo, a eficiência das doses vacinais contra o parvovírus. O quanto 

um animal não imunizado previamente, que contraiu a parvovirose, está 

posteriormente á essa, imune contra o vírus em relação a dosagem laboratorial de 

anticorpos; quanto um animal que recebeu a primeira dose, produz de anticorpos 

CPV; se esse, obteve menos ou mais anticorpos comparado com um cão sem 

imunização artificial após a doença; se um cão com duas doses tem mais anticorpos 

titulados do que um cão com uma dose da vacina, ou um cão sem imunização artificial; 

se um cão com três doses está mais protegido do que um cão com quatro doses da 

vacina V10. Relatar que a exposição natural ao parvovírus, garante uma melhor 

imunização ao animal posteriormente, apesar da severidade da doença, do que um 

animal vacinado 3, 4 vezes e anualmente.  

Introdução: Comprovado por meio de literatura, o parvovírus é uma enfermidade 

infelizmente ainda muito comum na vida dos cães, principalmente nos de rua, por não 

serem imunizados por meio da vacinação; nos que são imunizados de forma incorreta 

quando se interrompe o ciclo de vacinação; os que são vacinados por cepas 

ineficientes, como por exemplo vacinas de agropecuária; e em situações sem 

explicações médicas, em cães aparentemente saudáveis anteriormente, com ciclo 

vacinal iniciado.  

Por tais razões, é devidamente importante para a clínica atual, que ainda tem muitos 

casos da doença e poucos estudos à respeito da quantidade de anticorpos que os 

cães vacinados adquirem em cada dose e cães não vacinados possuem após a 

doença, revisar a verdadeira capacidade imunizante das três, quatro doses da vacina 

contra o parvovírus e imunizações anuais. 

Objetivos: Descobrir por meio de pesquisas junto à dados já comprovados 

cientificamente, a quantidade de anticorpos produzidos numa primeira vacinação feita 

corretamente, respeitando todos os critérios de aplicação; a quantidade produzida na 

segunda dose, terceira dose, quarta dose, (também preferida por alguns profissionais 

de ser realizada, servindo como uma garantia a mais contra o vírus; e as doses anuais, 

para ressaltar, comprovar se essas, são realmente necessárias e como ajudam o 

animal a ser imune contra o parvovírus. Comparar por meio desse estudo, o quanto 



um animal não imunizado previamente, que contraiu a parvovirose, está 

posteriormente á essa, imunizado contra o vírus em relação a dosagem laboratorial 

de anticorpos; quanto um animal que recebeu a primeira dose, produz de anticorpos 

CPV; se obteve menos, ou mais anticorpos comparado com um cão sem imunização 

artificial após a doença; se um cão com duas doses tem mais anticorpos titulados do 

que um cão com uma dose da vacina, ou um cão sem imunização artificial; se um cão 

com três doses está mais protegido do que um cão com quatro doses da vacina V10. 

A dosagem de anticorpos pode ajudar tanto o clínico, a entender a importância de 

cada imunização, se essa é necessária para o animal ou não, se o cão que 

desenvolveu a doença sem imunização prévia ou durante a janela de suscetibilidade, 

precisa ser imunizado ou não, o quanto de anticorpos em titulação, são produzidos 

em cada dose certamente, e se esse índice é relevante, com margem alta ou baixa 

de anticorpos entre as doses, se há muita diferença para a imunização do animal.  

Comprovar em números o quanto de anticorpos o animal possui depois de ter a 

doença, ou de ser imunizado pelas doses.  

Ressaltar ao proprietário, através de estudos laboratoriais e comprovados 

cientificamente, o quanto uma vacinação promove a segurança do animal, se o 

proprietário deve imunizar o animal uma vez, ou duas, três, quatro vezes, cinco vezes 

e anualmente. Contestar, comprovar, reafirmar e reavaliar os índices de anticorpos 

produzidos contra o parvovírus. Se há mais anticorpos contabilizados num indivíduo 

não imunizado por vacina, qual adquiriu imunização natural após a doença; o quanto 

de anticorpos a primeira dose produz no indivíduo, o quanto a segunda, terceira,quarta 

dose produzem de anticorpos e a diferença numérica de CPV entre as mesmas, se 

há uma margem alta ou baixa de diferença de anticorpos entre cada uma das doses 

vacinais e em animais não vacinados.  

Atualizar a clínica; reavaliar a conduta médica em realação á vacinação; e 

conscientizar a sociedade, sobre a importância para a saúde dos cães a aplicação de 

cada dose da vacina V10 para combater o parvovírus. 

Metodologia: Dosagem de anticorpos por método ELISA e quando ser necessário 

métodos complementares como sorologia simples, sendo numericamente um total de 

aproximadamente 70 animais, sendo estes: (20 filhotes) quais serão acompanhados 

nos seus ciclos vacinais durante o intervalo entre a primeira, segunda, terceira e 

quando houver, quarta dose; (30 cães adultos) que também serão acompanhados na 

vacinação anual de v10, e por fim, (20 cães não imunizados artificialmente) quais 



provavelmente por histórico prévio, já tiveram contato com o parvovírus e adquiriram 

imunidade natural. Como parâmetro, iremos avaliar animais imunizados pela marca 

de vacina produzida pelo laboratório Zoetis – Vanguard Plus (Vacina contra 

Cinomose, Adenovírus Tipo 2, Parainfluenza, Parvovírus, Coronavírus e Leptospira 

canicola-grippotyphosaicterohaemorrhagiae-pomona). 

Desenvolvimento: A pesquisa já conta com a autorização do comitê de ética, com os 

cães cedidos pelo Hospital Escola e Clínicas particulares, com os instrumentos 

devidamente comprados. As coletas á campo serão iniciadas no mês de Outubro, qual 

será acompanhado a partir deste período cada animal em estudo. O soro de cada 

animal coletado nos intervalos vacinais, será enviado como amostra para laboratório 

no interior da UNICAMP (Universidade  estadual de Campinas) e será rodado o ELISA 

pela própria autora do trabalho junto a técnicos. 

Resultados preliminares: Ainda não há , já que essa pesquisa necessita de um kit para 

leitor de ELISA importado da China qual está sendo aguardada a entrega. Os testes 

darão início no mês de outubro. 
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