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Cães militares de trabalho, conhecidos como cães de guerra, devido às particularidades de seu 

emprego e manejo, tem distribuições específicas de suas doenças. Esse trabalho objetivou 

levantar as enfermidades incidentes no plantel canino do 2º Batalhão de Polícia do Exército 

(2ºBPE), localizado em Osasco-SP, no período de 2006 a 2013. A Seção de Cães de 

Guerra/Centro de Reprodução e Distribuição de Caninos do 2º BPE contou com em média, no 

período de estudo, 13,6 cães, todos submetidos ao mesmo manejo. Os coeficientes de 

incidência dos grupos nosológicos foram calculados pela relação entre o número de casos anual 

na área sobre o efetivo total de cães no Batalhão e de acordo com os grupos nosológicos 

preconizados pela legislação do Exército Brasileiro. Chegaram‐se aos seguintes resultados de 

incidência média (casos/100 animais/ano) e incidência em anos de ocorrência da enfermidade: 

doenças infecciosas e parasitárias (18,7 e 43,5); doenças do metabolismo e da nutrição (2,8 e 

9,7); doenças do aparelho cardiovascular (6,1 e 14,3); doenças do aparelho digestivo (30,2 e 

211,1); doenças do aparelho urinário (1,3 e 9,1); doenças dos órgãos genitais masculinos (1,6 e 

11,1); doenças dos órgãos genitais femininos (1,3 e 9,1); doenças do recém nascido (1,6 e 11,1); 

doenças do sistema nervoso (1,6 e 11,1)/ doenças dos olhos e anexos (1,6 e 11,1); doenças dos 

ouvidos e anexos (3,2 e 11,2); doenças da pele e anexos (17,6 e 24,6); doenças do aparelho 

osteomioligamentoso (15,0 e 17,5); outras doenças (1,0 e 6,7). Nota-se que a relativa baixa 

incidência média de alguns grupos de doenças, quando corrigidas para incidência em anos de 

ocorrência tornam-se elevadas, refletindo possíveis surtos ou dificuldades de manejo ocorridos. 

A evolução de critérios e mudança de pessoal responsável pelo diagnóstico e escrituração das 

atividades médico-veterinárias também podem ser apontadas como causas de variação da 

incidência de determinadas enfermidades ao longo dos anos. Conclui-se que o levantamento da 

distribuição nosológica num plantel, através de uma medida proporcional, é fundamental para 

a descrição epidemiológica, fornecendo informações valiosas que servem de ferramenta 

profilática e gerencial. 


