
 

MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

ESCOLA DE SAÚDE DO EXÉRCITO 
(Es Apl Sv Sau Ex / 1910) 

 
 
 
 

1º Ten Alu GINA REZENDE LEITE 
 
 
 
 
 
 

 
PRINCIPAIS ENFERMIDADES DOS CÃES MILITARES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIO DE JANEIRO 
2021 



 

1º Ten Alu GINA REZENDE LEITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPAIS ENFERMIDADES DOS CÃES MILITARES 
 
 

 
Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 
Escola de Saúde do Exército, como requisito 
parcial para aprovação no Curso de Especialização 
em Aplicações Complementares às Ciências 
Militares. 

 
Orientador: Cap Otávio Augusto Brioschi Soares 

 
 
 
 
 
 
 
 

RIO DE JANEIRO 
2021 



 
 
 
 

                                                            CATALOGAÇÃO NA FONTE 
                       ESCOLA DE SAÚDE DO EXÉRCITO/BIBLIOTECA OSWALDO CRUZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autorizo, apenas para fins acadêmicos e científicos, a reprodução total ou parcial deste trabalho. 

 

_________________________________ 

1º Ten Alu GINA REZENDE LEITE 

 
L533p        Leite, Gina Rezende. 

      Principais enfermidades de cães militares. Gina Rezende Leite 
– 2021. 

       31 f. 
       Orientador: Cap Otávio Augusto Brioschi Soares. 

     Trabalho de Conclusão de Curso (especialização) – Escola de Saúde 
do Exército, Programa de Pós-Graduação em Aplicações 
Complementares às Ciências Militares, 2021. 

       Referências: f. 28-31. 

 
      1. CÃES DE TRABALHO MILITAR. 2. PATOLOGIA ANIMAL. 3. 

VETERINÁRIA MILITAR. I. Soares, Otávio Augusto Brioschi 
(Orientador). II. Escola de Saúde do Exército. III. Principais 
enfermidades de cães militares. 

CDD 636.73 
 

 
 

CDD 618.047 

 



PRINCIPAIS ENFERMIDADES DOS CÃES 
MILITARES 

 
 
 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 
Escola de Saúde do Exército, como requisito 
parcial para aprovação no Curso de Especialização 
em Aplicações Complementares às Ciências 
Militares. 
 
Orientador: Cap Otávio Augusto Brioschi Soares 
 

 
 
 

 
Aprovada em 12 de novembro de 2021. 

 
 
 

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Otávio Augusto Brioschi Soares  

Orientador 
 
 
 

 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
Fernanda V. C. Orlandini 

Avaliadora



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha família e amigos pelo apoio e carinho 
e aos animais, que me fizeram despertar o amor pela profissão. 

Dedico. 



 

 

AGRADECIMENTOS 
 

 

Primeiramente, agradeço a Deus por todas as oportunidades que tenho tido durante minha 

vida.  

Agradeço aos meus pais, Jorge e Nancy, por me incentivarem a estudar e por todo amor de 

sempre. Agradeço aos meus irmãos, Raul e Eva, por sempre me apoiarem. 

Agradeço ao meu namorado, Kayk, que está comigo desde o início dessa jornada, por todo 

amor, carinho e apoio em minhas decisões. 

Agradeço aos meus amigos e colegas do Curso de ormacao de Oiciais pelo companheirismo e 

por me proporcionaram momentos incríveis. 

Agradeço ao instrutores da Escola de Saúde do Exército (EsSEx) pelo conhecimento 

transmitido, que me fez crescer tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Agradeço ao 

meu orientador, Capitão Augusto, pela paciência e por me orientar e guiar durante esses 

meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 
 
 

Os cães de trabalho militar são empregados como auxiliares aos recursos humanos em 
diversas situações de emprego, como cães de guarda, cães da Polícia do Exército, cães de 
detecção de narcóticos e explosivos, cães de resgate, cães de localização de evidências, entre 
outros. Esses podem sofrer as mais variadas injúrias como ferimentos por arma de fogo, 
objetos perfurocortantes, assim como por agentes químicos, biológicos e nucleares. As 
enfermidades que os acometem podem levá-los a inaptidão temporária ou integral para as 
suas atividades. Sendo, então, de fundamental importância conhecer as enfermidades mais 
frequentes e relevantes em diferentes situações (campanha, urbana para garantia da lei e da 
ordem, no combate ao narcotráfico e outras). Este estudo objetivou realizar um levantamento 
bibliográfico e posterior metanálise de relatos de enfermidades em cães militares no mundo, 
assim como analisar os dados de cães militares do Exército Brasileiro entre os anos de 2016 a 
2020. Na metanálise foram incluídos cães de trabalho militar com diagnóstico fechado em 
publicações nos últimos dezessete anos. As enfermidades foram separadas de acordo com o 
principal sistema acometido. Em um universo de 30 fontes analisadas e 4750 alterações 
contabilizadas foi verificado que as enfermidades que mais os acometem são de origem 
dermatológicas (21%), gastroentéricas (19%) e musculoesqueléticas (18%). Já no cães 
militares brasileiros mante-se a mesma ordem, porém com variações nos percentuais: 53%, 
21% e 8%, respectivamente. Estes dados são de extrema relevância no tocante à profilaxia e 
adequado tratamento, a fim de evitar baixas desses animais e garantindo sucesso nas suas 
missões. 
 
Palavras-chave: Cães de trabalho militar. Patologia Animal. Veterinária Militar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 

 

Military working dogs are employed as human resource aids in various employment situations, 
such as guard dogs, Army Police dogs, narcotics and explosives detection dogs, rescue dogs, 
evidence locating dogs, and more. They can suffer the most varied injuries as injuries by 
gunshots and sharps objects, as well as by chemical, biological and nuclear agents. The 
illnesses that affect them may cause them to be temporarily or completely unfit for their 
activities. Therefore, it is essential to know the most frequent and relevant diseases in 
different situations (campaign, urban to guarantee law and order, in the fight against drug 
trafficking, and others). This study aimed to conduct a literature review and subsequent meta-
analysis of disease reports in military dogs around the world, as well as to analyze data from 
military dogs of the Brazilian Army between the years 2016 to 2020. The meta-analysis 
included military dogs with diagnosis in publications in the past seventeen years. The diseases 
were separated according to the main organic system affected. In a universe of 30 analyzed 
sources and 4750 accounted changes, it was verified that the diseases that most affect them 
are from dermatological origin (21%), gastroenteric (19%) and musculoskeletal (18%). In the 
Brazilian military dogs, the same order is maintained, but with variations in percentages: 53%, 
21% and 8%, respectively. These data are extremely important with regard to prophylaxis and 
adequate treatment, in order to avoid animal casualties and guarantee success in their 
missions. 
 
Keywords: Military working dogs. Animals patology. Military veterinary. 
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Principais enfermidades dos cães militares 
GINA REZENDE LEITE1 

OTÁVIO AUGUSTO BRIOSCHI SOARES2 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

Os cães de trabalho militar são cães empregados como auxiliares aos recursos 

humanos nas mais diversas situações de trabalho militar. No Exército Brasileiro os cães 

são utilizados para guarda pessoal, de instalações, detecções de narcóticos e explosivos, 

busca e captura de pessoas, localização de evidências, em operações de Garantia da Lei 

e da Ordem e patrulhamento. Estes cães passam por uma seleção criteriosa e um 

treinamento intensivo para desenvolvimento, aprimoramento e refinamento de suas 

habilidades, e o afastamento temporário ou definitivo de um desses cães por ocorrência 

de doenças causa além da perda de efetivo, também perda de investimento financeiro 

e capacidade de operação (ANDRADE, 2015; BRASIL,2016). 

Os cães de emprego militar geralmente não utilizam colete balístico e podem 

sofrer os mesmos problemas ocupacionais que seu condutor, como ferimentos por arma 

de fogo e objetos pérfuro-cortantes, assim como por agentes químicos, biológicos e 

nucleares. Doenças hereditárias e infecciosas também representam boa parte dos 

problemas em cães (ANDRADE, 2015; DE PAULA, 2008). 

Os cães de emprego militar são seres de extrema importância no 

desenvolvimento de suas funções, devido suas qualidades inatas de farejamento mesmo 

na presença de interferências; audição e visão. As enfermidades que os acometem 

podem levá-los a inaptidão temporária ou integral para as suas atividades. Sendo, então, 

de fundamental importância conhecer as mais frequentes e relevantes em diferentes 

situações para se fazer a correta profilaxia das mesmas (BRASIL, 2011; MICHELETTI & DE 

MELO, 2016). 

Este trabalho objetivou levantar dados sobre as principais enfermidades que 

acometem os cães de guerra de modo que se possa deixar as equipes das Organizações 

Militares mais preparadas para lidar com alterações na saúde desses animais, gerando 

uma melhor qualidade de vida e eficiência na missão destinada. 

 
1Primeiro Tenente Veterinária, Escola de Saúde do Exército. E-mail: grezende.leite@gmail.com 
2Capitão Veterinário, Escola de Saúde do Exército. 
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2 METODOLOGIA 

 

O trabalho foi realizado por meio da metodologia de revisão de literatura 

exploratória e integrativa e posterior complementação de metanálise de estudo 

publicados nos últimos 17 anos (2004 a 2021) sobre o tema. As informações foram obtidas 

por meio pesquisa online como SciELO, PubMed, Google Acadêmico, Biblioteca Digital do 

Exército, sendo utilizados os seguintes descritores: cães de emprego militar, cães 

militares, cães de guerra, military working dogs, police dogs, perros de trabajo militar, 

perros de empleo militar combinadas com outros termos relativos às enfermidades 

(doença, enfermidade, patologia, afecção, patologies, disease, illness, injury, enfermedad, 

affección, dolencia).  

Após a revisão de literatura os dados dos estudos foram extraídos quanto à 

enfermidade, o número de casos, a Força Armada, o país, a raça, a idade, aptidão, 

situação onde o cão foi empregado (em missões em tempo de paz ou em combate) e 

outras informações possivelmente explanatórias das enfermidades e que estavam 

disponíveis. Critérios de exclusão como falta de sinais clínicos, pesquisa de 

soroprevalência, foram desenvolvidos ao longo da pesquisa. Estas informações foram 

combinadas em uma meta-análise consolidada em forma de tabelas e gráficos. 

Além disso, foram feitas análises de patologias dos animais do Exército Brasileiro 

nos últimos cinco anos (2016-2020) baseados nas Normas Relativas ao Emprego da 

Nomenclatura Nosológica dos Equídeos e Caninos do Exército  obtidos da Seção de 

Logística de Remonta e Veterinária, da Diretoria de Abastecimento das seguintes Regiões 

Militares (RM): ano de 2016 - 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 8ª, 9ª, 11ª e 12ª RM; ano de 2017 - 1ª, 2ª, 3ª, 

5ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª RM; ano de 2018 - 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª 

RM; ano de 2019 - 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª, 11ª e 12ªRM; ano de 2020 - 1ª, 2ª, 7ª, 8ª, 

9ª, 11ª e 12ª RM.    

Para a análise dos dados vindos da Diretoria de Abastecimento foram 

selecionadas patologias com diagnóstico definitivo ou sintomas claros de afecções do 

sistema orgânico correspondente agrupadas de acordo com a nomenclatura nosológica 

dos equídeos e canídeos do Exército Brasileiro. Critérios de exclusão de dados 

inespecíficos sobre qual sistema orgânico era acometido também foram desenvolvidos. 
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3 DESENVOLVIMENTO 

 

3.1 EMPREGO DOS CÃES DE TRABALHO MILITAR 

 O emprego de cães para auxiliar o homem em diversas atividades remonta 

mais de 10.000 anos. Inicialmente usados para ajudar o homem em atividades de caça, 

sendo a partir da Primeira Guerra Mundial que eles começaram a ser empregados com 

mais especificidade. No Brasil, o Exército lançou mão do uso de cães de emprego militar 

a partir de Portaria nº 318-GB, de 12 de outubro de 1967, que aprovou o Manual C42-

30 de Adestramento e Emprego de Cães de Guerra (BOTTINO, 2012). 

O cão de emprego militar deve ser utilizado, prioritariamente, como cão de 

serviço policial, em situações de paz ou de conflito. São desejáveis para o cão militar as 

características: forte impulso agressivo e de presa, alta treinabilidade e estabilidade 

comportamental. No emprego desses, faz-se fundamental considerar sua característica 

não letal, o que o permite intimidação e dissuasão de oponentes, até o momento da 

agressão (BRASIL,2013). 

Os cães geralmente não utilizam colete balístico e sua postura em quatro partes 

e cabeça a frente os deixam mais susceptíveis a lesões traumáticas em regiões vitais. 

Devido à anatomia e fisiologia específicas, eles podem sofrer de diversas enfermidades 

afetando os diferentes sistemas orgânicos, tais como ferimentos, dilatação vólvulo- 

gástrica, geralmente fatais, doenças articulares, neoplasias, e intermação (a qual é uma 

situação de emergência, em virtude dos cães terem dissipação de calor ineficiente) 

(ANDRADE, 2015; HEMMELGARN & GANNON, 2013). 

 

3.2 ENFERMIDADES ASSOCIADAS AO TIPO DE EMPREGO 

 

Situações de campanha determinam causas específicas de óbito, como no estudo 

de Miller et al (2018), onde mais de 70% do total de 92 cães, empregados em operações 

no Iraque e no Afeganistão entre 2001 e 2013, vieram a óbito por lesões externas 

(ferimentos por arma de fogo, explosões e intermação). Causas de visitas emergenciais 

ao serviço médico veterinário, em cães policiais, relatado por Parr e Otto (2013), 

mostram que as queixas mais comuns foram problemas gastrointestinais (25,4%), 

problemas ortopédicos (18,8%), trauma e feridas (12,0%), problemas dermatológicos 
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(8,0%) e condições neoplásicas (8,0%), num universo de 74 cães. 

Diferentemente do que foi relatado na pesquisa de Worth et al (2013), na qual 

foram relatadas as causas de óbito, eutanásia e reforma de 182 cães policiais, sendo 

verificado que as causas mais comuns da retirada dos cães do trabalho foram as 

exigencias físicas do trabalho (65%), como doenças musculoesqueléticas degenerativas 

(69%). Do total de cães, apenas 5 foram mortos em serviço, outros 24 foram 

eutanasiados (destes alguns foram em virtude de problemas em coluna vertebral). 

Os cães militares podem ser levados a atuar em regiões diferentes das regiões 

climáticas de seu nascimento, o que pode levar o cão a desenvolver certas patologias. 

Takara e HarRell (2014) avaliaram 1.350 cães americanos empregados no Iraque e que 

foram buscar atendimento veterinário não relacionados a ferimentos violentos em 

serviço. Foram levantadas os seguintes dados: as doenças dermatológicas atingiram um 

total de 25% lesões relacionadas ao tecido mole, 21 %, gastroentérica, 17%, músculo- 

esquelético 14,3% e outras muitas lesões que compõem um universo menor que 5% de 

representatividade. 

 

3.3 RESULTADO DA METANÁLISE 

 

Os trabalhos que atenderam os critérios de inclusão foram compilados em tabela 

que segue: 
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Tabela 1. Distribuição de ocorrências patológicas de acordo com os dados coletados em cães de emprego militar. 

            SISTEMAS ACOMETIDOS       

Autor Local Raça Idade Aptidão Combate ME NO CR UG TEG TGI INFEC Outros TOTAL 

Moore et al (2001) EUA PA/PM 10 A Detecção Não 332 0 43 17 8 100 0 769 1269 

Evans et al (2007) EUA PA <= 5 A SI Não 1 0 0 0 2 0 0 77 80 

Evans et al (2007) EUA PA > 5 A SI Não 90 0 3 0 1 3 0 2 99 

Fox et al (2008) EUA PA/LR 3,8 A Resgate Sim 0 18 16 2 23 17 0 59 135 

Kawamura et al (2010) Japão SI 9A  SI Não 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

LeClair (2011) Canadá PA SI SI Não 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Parr & Otto (2013) EUA PA 2 A Ostensivo Não 35 1 5 4 14 74 0 79 212 

Davoust et al (2013) França PA/PBM 2-9 A SI Não 0 0 0 0 0 0 39 0 39 

Reeves et al (2013) Japão SI SI SI SI 0 0 0 0 0 150 0 0 150 

Baker et al (2013) EUA PA SI SI Sim 0 0 0 0 0 0 0 29 29 

Cline & Goodnight (2013) EUA PA SI SI Não 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Takara & Harrell (2014) EUA SI SI SI Sim 193 69 23 47 622 231 0 165 1350 

Hansen et al (2015) Europa PA/PM/LR 3,2 A SI SI 52 0 0 0 0 0 0 0 52 

Shelnut et al (2017) EUA PA 2 A SI SI 0 0 3 0 0 0 0 0 3 

Campos (2018) Brasil PM SI SI Não 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

Andrews et al (2018) EUA PA/PM/LR SI Duplo prop Não 0 0 0 0 0 54 0 0 54 

Jones et al (2019) EUA LR 1-5 A SI Não 39 0 0 0 0 0 0 0 39 

Mittal et al (2019) Índia PA/LR 3 A Segurança Não 0 0 0 0 0 0 51 0 51 

Peterson et al (2000) EUA PA/PBM SI SI Não 0 0 0 0 0 0 0 259 259 

Burkman et al (2001) EUA PA/ PB/PM/ LB/ Rot 6 A SI Sim 13 17 2 4 34 20 0 4 94 

Herbold et al (2002) EUA SI SI SI Não 0 0 0 0 0 48 0 0 48 

Linn et al (2003) EUA PA/PM/LA/PH SI SI Não 29 0 0 0 0 0 0 0 29 

Beitler et al (2011) EUA PA 5 A SI Sim 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Miller et al  (2018) EUA SI SI SI Sim 0 0 2 0 0 3 0 0 5 

Baker et al  (2009) EUA SI SI SI Sim 0 0 0 0 0 0 0 21 21 

Davis et al (2019) EUA PA/ PM/ GR/ Rot 7 A SI Não 0 0 19 0 0 0 0 0 19 

Dodd et al  (2020) EUA LR, PA, PM PH 5 A SI Não 0 44 0 0 0 0 0 0 44 

Dragicevich et al (2020) EUA PA/ PM 3 A SI Não 0 59 0 0 0 0 0 0 59 

Edwards et al (2021) EUA PM/ PA/ PD/ LR 4,7 A SI Sim 0 57 0 0 130 0 0 0 187 

Mey et al (2020) EUA PA/ PM/ LR 4,8 A Duplo prop Sim 63 0 0 0 161 191 0 0 415 

NOTA: EUA (Estados Unidos da América); GR (Golden Retriever); PA (Pastor Alemão), PM (Pastor Belga Malinois), PD (Pastor Dinamarquês); LR (Labrador Retriver); ROT (Rottweiler); A(anos); FA (Força Armada); 
ME(Músculo-Esquelético); NO (Neuro-Oftalmológico); CR( Cardiorrespiratório); UG(Urogenital); TEG(Tegumentar); TGI( Trato gastrointestinal); INFEC( Infeccioso); SI (Sem Informação); A (Anos).
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Esta metanálise compilou os dados de 4750 casos de cães com alguma patologia ou 

condição clínica, por exemplo claudicação, pois não há uma padronização dos termos na 

nos dados analisados na litetaruta mundial.  Cães que possuíam mais de uma patologia 

associada tiveram cada patologia contada para fins analíticos. 

A pesquisa e análise de publicações sobre o tema cães de emprego militar e 

ocorrência de doenças, revelou que os Estados Unidos da América (EUA) saem na 

vanguarda quanto à pesquisa dessas. A maioria dos trabalhos são americanos, a 

participação dos outros países ocorre de maneira mais uniforme, como é possível 

visualizar no Gráfico 1. Apesar de muitos trabalhos terem sidos realizados com cães 

americanos que foram para operações no Iraque e Afeganistão os trabalhos continuam 

sendo produzidos nos EUA. Observa-se uma baixíssima representatividade do Brasil nas 

publicações. 

 

 
Gráfico  1. Distribuição dos locais de publicação incluídos na metanálise. 

 
 

As raças empregadas como cães militares foram Pastor Alemão, Pastor Belga 

Malinois, Labrador Retriever, Pastor Dinamarquês, Rottweiler e Golden Retriever. Sendo 

o Pastor Alemão o mais emprego com uma representatividade de 73% neste trabalho. 

Algumas publicações não forneceram dados das raças analisadas. 

Observa-se que os trabalhos foram feitos com uma variedade de idade muito 

grande, sendo que muitos não deixaram este dado claro, ou o intervalo de idade dos 

animais do estudo foi muito grande (por exemplo de 1 a 10 anos) sendo este dado não 

incluído a fins estatísticos. Na metanálise foi colocada a média das idades dos animais 

77%

7%

3%
3%

3%
3% 3%

Publicações por localidade

EUA Japão Índia Europa França Brasil Canadá
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quando a publicação a fornecia. Do quantitativo de publicações que descreveram a 

idade dos animais, aqueles que tinham até 5 anos representam 70,5%, e os que 

possuíam acima dessa idade 29,5%. 

Em relação a aptidão do animal, ou seja, a classificação para qual os cães se 

enquadram de acordo com seu treinamento e habilidade, a maioria dos trabalhos não 

forneceu essa informação. 

As diferentes patologias que podem acometer os cães foram distribuídas por 

sistemas, e estes foram agrupados em: Sistema Músculoesquelético (ME), Neuro- 

oftalmológico(NO), Cardiorrespiratório (CR), Urogenital (UG), Tegumentar (TEG) e Trato 

gastrointestinal (TGI). Doenças de cunho infeccioso que acometem diversos sistemas 

foram agrupadas a parte no grupo “Infecciosa”, ou ainda que não se encaixam em 

nenhuma distribuição anterior que podem acometer diversos sistemas, como doenças 

neoplásicas, alergias, intermação, alterações comportamentais foram adicionadas no 

grupo “Outros”. 

Os dados da distribuição das patologias por sistemas estão elencados no Gráfico 
2. 
 

 

Gráfico  2. Ocorrência de enfermidades em cães militares distribuídas por 
principal sistema orgânico acometido. ME (Músculo-Esquelético); NO 

(Neuro-Oftalmológico); CR (Cardiorrespiratório); UG (Urogenital); 
TEG(Tegumentar); TGI (Trato gastrointestinal); INFEC (Infeccioso).

Enfermidades por sistemas 

UG 1,5% 

INFEC 2% 

CR 2,5% 

NO 5% 

ME 18% 

TGI 19% 

TEG 21% 

OUTROS 31% 
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As enfermidades classificadas no grupo Outros, por não serem enquadradas em um 

único sistema acabaram representando a maior parte das ocorrências, com 31% dos casos, 

porém individualmente elas teriam uma representatividade muito pequena. 

Dentre as patologias classificadas em grupos únicos observa-se maior 

representatividade do sistema tegumentar, com 21% dos casos, seguida de 19% de patologias 

do trato gastrointestinal, e 18% do sistema musculoesquelético. 

As doenças que representam 5% ou menos dos casos incluem doenças do sistema 

nervoso/oftálmicos (5%), cardiorrespiratórias (2,5%), doenças infecciosas (2%), e doenças do 

sistema urogenital (1,5%). 

 

3.4 DADOS DAS PATOLOGIAS DOS CÃES DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

Os dados do Exército Brasileiro dos anos de 2016 a 2020 obtidos da Seção de Logística de 

Remonta e Veterinária foram registrados em forma de tabelas e gráficos. Assim como na 

metanálise, a divisão do grupos foi realizada de forma similar (Gráfico 3). 

 

 

 
Gráfico  3.   Ocorrência de enfermidades em cães militares do Exército Brasileiro   distribuídas por principal 

sistema orgânico acometido  entre 2016 e 2020. 

 
 

As afecções foram organizadas pelo sistema orgânico acometido, sendo alguns deles, 

devido à baixa casuística organizados juntos, como o sistema respiratório e cardiovascular ou 

devido à proximidade anatômica e correlações de afecções, como o sistema reprodutor e 

urinário. Neste também foi acrescentado problemas durante a gestação e parto. Nos 
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“outros sistemas” foram colocados afecções mais raras de acometerem os animais e que 

pertencem aos outros sistemas orgânicos não mencionados, como patologias endócrinas e 

neoplásicas. 

O sistema tegumentar é o que tem maior representatividade dentro da análise 

realizada (53%), seguido do trato gastrointestinal (21%) que inclui problemas desde a 

cavidade oral até o ânus e também problemas em órgãos/glândulas anexas ao sistema como 

pâncreas e fígado. Nestes sistema também foram consideradas doenças infecciosas que 

afetem diretamente os órgãos pertencentes a este sistema, como por exemplo as verminoses 

giardíase e ancilostomose. Em terceiro lugar, tem-se alterações no sistema 

musculoesquelético. 

No grupo de “doenças infecciosas” foram agrupadas doenças que de modo geral 

acometem o sistema vascular e podem afetar outros órgãos, como as hemoparasitoses. 

Dentro do sistema tegumentar (Gráfico 4), observa-se que a maior parte das lesões 

são ferimentos de pele (40%), podendo ter várias origens. Em segundo lugar, encontram-se 

as dermatites (23%), podendo estas serem úmidas, alérgicas ou purulentas, e em terceiro 

lugar, encontram-se as otites (13%), podendo serem interna, média ou externa.  

 

Gráfico  4.   Distribuição das patologias do sistema tegumentar de cães do Exército Brasileiro entre os anos 
de 2016-2020. 

 

As enfermidades do trato gastrointestinal (Gráfico 5) possui como principais sinais 

vômito e diarreia e de modo geral são gastroenterites, porém gastrites e enterites isoladas 

são menos frequentes. Outras patologias neste grupo, referem-se principalmente a 

pancreatites e laringites. As doenças infecciosas mais comuns e específicas do TGI foram 
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ancilostomose, isosporose e giardíase. 

 

Gráfico  5.   Distribuição das patologias do trato gastrointestinal de cães do Exército Brasileiro 
entre os anos de 2016-2020. 

 
No sistema musculoesquelético (Gráfico 6), observa-se a claudicação (29%) como 

principal representante das enfermidades deste sistema, e a displasia coxofemoral como 

segundo representante (26%). Demais displasias, fraturas e osteomielites foram agrupadas em 

outras patologias dentro desse sistema, pois individualmente a casuística encontrada foi baixa. 

 

 
Gráfico  6.   Distribuição das patologias do sistema musculoesquelético de cães do Exército Brasileiro 

entre os anos de 2016-2020. 

 
No grupo de doenças infecciosas as riquetioses, erliquioses e babesioses são as principais 

representantes. Apesar de baixa representatividade, hemocitozoários não especificados 

também foram encontrados nos animais do Exército Brasileiro.  
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Gráfico  7.   Distribuição das doenças infecciosas de cães do Exército Brasileiro entre os anos 

de 2016-2020. 

 
Dentro do sistema urogenital (Gráfico 8), problemas no parto e gestação, como distocia 

e inércia uterina tem uma representatividade igual a problemas inflamatórios, como cistite e 

endometrite.  

 

 
Gráfico  8.   Distribuição das patologias do sistema urogenital ou associadas ao parto ou 

gestação de cães do Exército Brasileiro entre os anos de 2016-2020. 

 
 
 

Dentro de “outros sistemas”, equivalendo a 4% dos casos, vale destaque para os tipos de 

neoplasias (Gráfico 9) desses cães, sendo as principais em órgãos da cavidade abdominal (27%), 

seguida neoplasias de pele, linfoma e neoplasias mamárias (18%). Algumas patologias inclusas 
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nesse grupo foram doenças endócrinas, reações alérgicas e intermação, porém com raros casos. 

 

 
Gráfico  9.   Distribuição dos tipos neoplasias de cães do Exército Brasileiro entre os anos de 

2016-2020. 

 
Os sistemas neuro-oftámicos e cardiorrespiratório representaram menos de 3% das 

alterações, sendo a maioria dos casos encontrados conjutivite e dirofilariose, respectivamente. 

A tabela 2 foi elaborada reunindo as dez principais condições dos cães do Exército 

Brasileiro e também as dez mais prevalentes dentro dos estudos utilizados na metanálise. A 

elaboração considerou os números absolutos dos casos dentro de cada publicação e esses 

números foram somados e, então, reunidas as dez principais condições de cada grupo.  

Para as publicações que haviam menos de dez tipos diferentes de condições, foram 

utilizadas todos os grupos que elas continham. Dentro da metanálise foi inserida nomenclatura 

puramente como relatada e as condições não foram agrupadas por similaridade, por isso 

encontram-se problemas articulares separados de problemas ortopédicos, assim como 

ferimentos por arma de fogo encontrava-se a parte de ferimentos e traumas , o que já difere 

nos dados brasileiros dos quais as condições eram mais detalhadas, baseada nas Normas de 

Normas Relativas ao Emprego da Nomenclatura dos Equídeos e Caninos do Exército. 
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Literatura No  % Exército Brasileiro No % 

Ferimentos/ traumas 547   20,0 Ferimentos 215 34,0 

Neoplasias 503  18,3 Dermatites 126 20,0 

Doenças dermatológicas 397  14,5 Otites 68 10,8 

Problemas ortopédicos 258  9,5 Gastroenterites 50 8,0 

Problemas alimentares 231  8,5 Vômito/Diarreia 49 7,7 

Problemas articulares 201  7,3 Tártaro dentário 30 4,7 

Síndrome da cauda equina  193  7,0 Claudicação 25 4,0 

Problemas geriátricos  145  5,4 Displasia coxofemoral 23 3,6 

Síndrome da dilatação vólvulo gástrica  136  5,0 Riquetsiose 23 3,6 

Problemas comportamentais 124  4,5 Enterites 23 3,6 

Total 2735    100 0 632 100 

Tabela 2. Distribuição das dez principais condições patológicas encontradas na literatura e e nos 
dados de cães militares do Exército Brasileiro. 

 

 
4 DISCUSSÃO 
 
 

Os Estados Unidos da América (EUA) emprega cães militares desde a segunda guerra 

mundial, possuindo uma tradição no preparo, manejo e emprego desses cães. As pesquisas 

realizadas com esses cães também são realizadas com os dados do Hospital de Cães de Emprego 

Militar (Holland Military Working Dogs Hospital – Lackland Air Force Base, no Texas- EUA). O 

resultado obtido na avaliação de locais de publicação, correspondendo a 77% dessas advindas 

dos EUA reflete o que foi verificado. Esta verificação é um sinal de alerta para as demais 

localidades para a importância da pesquisa voltada a estes animais, uma vez que há 

particularidades em cada território que poderão causar diferentes respostas orgânicas em cada 

cão (MOODY; CLARK; MURPHY, 2006). 

 As raças Pastor Alemão, Pastor Belga Malinois e Labrador Retriever são amplamente 

empregadas como raças de cães operacionais devido à capacidade funcional desses cães, como 

o treinamento para dupla função (farejamento e patrulha) (TAKARA & HARRELL, 2014). A raça 

mais empregada, de acordo com a análise deste trabalho, foi a Pastor Alemão. Acredita-se que 

devido à longa experiência de emprego desses cães, da metodologia de adestramento já 

desenvolvida para as diferentes funções, e da resposta desses cães a este tipo de manejo que a 

raça ainda é a mais utilizada, ainda que o Pasto Belga Malinois e o Labrador Retrevier tenham 

ganhado espaço (EVANS et al, 2007). 

 Os cães de emprego militar são animais adestrados para a atividade fim a partir de 1 ano 

de idade, sendo que sua atividade funcional inicia logo após concluído seu adestramento. Desta 

forma, os dados encontrados na análise refletem esta realidade. Os dados de idade influenciam 
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no manejo sanitário desses cães, uma vez que as patologias se diferenciam com a idade dos cães. 

Animais mais jovens tendem a apresentar doenças agudas, envenenamentos, intoxicações e 

ferimentos por armas de fogo (devido seu emprego em situações de campanha), diferente do 

que é visto em cães adultos-senis, onde as principais patologias são aquelas decorrentes de 

alterações degenerativas e cognitivas (MILLER et al, 2018; ; MOORE et al, 2001; WORTH et al, 

2013). 

Comparando os dados encontrados no cães militares do Exército Brasileiro (EB), e 

desconsiderando o grupo de “outros sistemas”, percebe-se que há uma maior 

representatividade de enfermidades no sistema tegumentar, seguida de TGI e 

musculoesquelético, variando mais significativamente porém o percentual do sistema 

tegumentar e do sistema musculoesquelético (BURKMAN, MOORE, PETERSON, 2001; TAKARA & 

HARRELL, 2014). 

No sistema tegumentar, no Brasil,  apesar de ser maior os casos de ferimentos, poucos 

são por armas de fogo ou originadas de traumas em conflitos, como relata Miller et al (2018), 

possivelmente por um maior número de cães utilizados em missões de combate em países do 

Oriente Médio. Baker et al (2009) relatam que esses traumas afetam mais a região torácica em 

relação aos traumas em humanos, provavelmente pela postura de quatro patas e cabeça para 

frente ao invés da postura ereta quando comparados aos traumas humanos. Baker et al (2013) 

relatam em um estudo que 38% de cães com lesões por armas de fogo conseguem sobreviver e 

voltar ao trabalho. 

As lesões dermatológicas mais comuns foram as otites e dermatites, o que corroba com 

os estudos de Takara e Harrell (2014), assim como diarreia e vômito estarem na liderança para 

problemas no TGI.  

O trato gastrointestinal é um dos sistemas de grande relevância ao que tange a saúde 

dos cães militares, tendo no EB nos anos analisados um resultado de alcance em 21% dos casos. 

As principais alterações na literatura do sistema são dilatação vólvulo-gástrica, diarreia, êmese, 

e verminoses (PARR, OTTO, 2013; REEVES et al, 2013). Moore et al (2001) relataram que a 

dilatação vólvulo gástrica foi a quinta maior causa de morte ou eutanásia em seu estudo e 

ocorreu em animais jovens. Indo de encontro com as publicações de Andrews (2018) e Junius, 

Appeldoorn e Schrauwen (2004) que verificaram a relação deletéria do vólvulo mesentérico com 

o avançar da idade em cães da raça Pastor Alemão. No entanto, o relato da síndrome da 

dilatação vólvulo-gástrica tem diminuido ao longo das décadas, e no EB, os relatos são raros.  
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As doenças infecciosas que acometem os cães militares representaram 5% dos casos no 

EB, em os agentes causadores mais comuns são bactérias e protozoário, o que leva a crer que 

essas doenças cursam com alterações sistêmicas mais acentuadas e de maior importância para 

os cães de trabalho. Uma vez que estes doentes, deixam de desempenhar suas atividades, o que 

pode levar a diminuição da eficácia do trabalho humano. As doenças representadas por este 

grupo na literatura encontrada foram na maior parte leishmaniose, e em segundo lugar 

babesiose, que dependentes de vetores para serem transmitidas horizontalmente. Estas 

patologias respondem por um desafio tanto em prevenção quanto em tratamento (MITTAL et al 

2019; KAWAMURA, YOSHIKAWA, KATAKURA, 2010; DAVOUST et al 2013). 

Doenças neurológicas, incluindo síndrome da cauda equina, paresia posterior 

progressiva crônica, mielopatia degenerativa, estenose lombossacral são consideradas causas 

de reforma dos cães militares. Estas doenças acometem cães adultos com mais de cinco anos de 

idade, e são, também, consideradas doenças geriátricas (MOORE et al, 2001; EVANS et al 2007; 

PARR & OTTO, 2013). Estes dados reforçam a tese de que cães militares devem ter 

acompanhamento profissional veterinário ao longo de toda sua vida, com medidas profiláticas 

para evitar que sejam descartados do serviço antes do período de tempo normalmente 

empregado para tal. No entanto, na casuística no EB essas doenças não foram relatas nos 

últimos anos, e tem-se como representante única de lesão no sistema nervoso, somente 

epilepsia. 

Patologias do sistema cardiorrespiratório encontradas por Davis et al (2019) e Shelnutt 

et al (2017) foram de cunho infeccioso, levando a lesões de endocardite e miocardite causadas 

pela Bartonella vinsonii, porém no EB as principais alterações  foram devido a Dirofilariose. 

Dentre as patologias  em “outros sistemas” que corresponderam a menos de 5%  do total 

de doenças dos cães militares brasileiros, as neoplasias se destacaram mais neste grupo, porém 

isoladamente representam menos de 1% dos casos. Percentual similar ao encontrado no 

trabalho de Parr e Otto (2013) no qual as neoplasias corresponderam a 3,6% do total de casos 

em cães policiais. As neoplasias são doenças consideradas da geriatria, e o universo de cães de 

emprego militar possue uma faixa etária de trabalho menor que a maioria dos animais que veem 

a desenvolver câncer.  No estudo de Moore et al (2001), neoplasia foi a segunda maior causa de 

morte ou eutanásia dos animais, correspondendo a 18,3% dos casos. O autor também verificou 

a correlação positiva entre a raça Pastor Belga Malinois e o avançar da idade nestes cães sobre 

a incidência de neoplasias. 
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As doenças que compuseram o grupo “outros” foram numerosas, sendo assim, sugere-

se que uma pesquisa maior e mais aprofundada em relação a sua incidência no que tange os 

cães militares deva ser realizada, para que mais detalhes possam ser extraídos e utilizados para 

prevenção e tratamento das mesmas. 

Outro ponto importante para analisar, refere-se a comparação das dez principais 

enfermidades, pois os  dados da literatura utilizaram 17 anos de publicação e além disso alguns 

desses artigos reuniu dados de condições mais antigas (antes de 2000), o que pode contribuir 

para uma maior representação de algumas enfermidades, como  por exemplo o vólvulo-gástrico, 

que a prevalência tem sido rara.  

As lesões por ferimentos ou traumas são as mais predominantes nos cães militares. No 

entanto, a origem dessas lesões são diversas, podendo ser por motivos perfurantes, como arma 

de fogo, assim como por um simples corte. A parte de lesões dermatológicas, de modo geral, 

possui uma boa representatividade em ambas as análises. Problemas do trato gastrointestinal 

não foram muitos detalhados nas publicações utilizadas, porém há uma representatividade 

significante, assim como as condições ortopédicas. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Cães de emprego militar estão muito susceptíveis as mais diversas injúrias decorrentes 

da sua atividade fim. Devendo-se sempre realizar avaliações periódicas no plantel para evitar a 

reforma precoce desses animais, por doenças crônicas e incapacitantes. 

 De acordo com a análise no Exército Brasileiro, nos últimos anos a prevalência de doenças 

acompanhou o que outros pesquisadores já verificaram.  As patologias de maior relevância 

foram  de origem tegumentar, gastroentéricas e as músculoesqueléticas. No entanto, devido a 

nomenclaturas diferentes encontradas em relação às condições, sinais clínicos e patologias 

registradas, faz-se necessário uma melhor padronização dos termos para que haja uma melhor 

acurácia dos dados. 

Compreender as doenças em cães de trabalho é extremamente importante para ajudar 

num diagnóstico e tratamento mais precisos. A conscientização das condições e patologias 

comuns a este universo de poderá levar a melhorias na prevenção, como por exemplo auxiliar a 

equipe veterinária na preparação de kits de emergência para missões e também na terapia, 

incluindo um foco nas principais enfermidades, contribuindo para prolongar a vida útil desses 
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animais e eficiência das suas missões. 
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