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Relatos de casos com uso do imunoestimulante
Infervac em dermatopatias caninas ®

Msc. PhD. Flávia Clare Goulart de Carvalho - Professora do Centro Universitário de Valença e Universidade de Nova Iguaçu
Msc. PhD. Claudio Nazaretian Rossi - Gerente Técnico da BU Pet da Ceva Saúde Animal

Canino, Ozzy, macho, raça Golden Retriever, 3 anos, 

com massa corpórea de 33,5 kg, foi atendido na clínica 

veterinária Vet Care em março de 2015 apre-

sentando como queixa principal a presença de três 

neoformações sólidas verrucosas (pólipos) na 

base de orelha direita. Segundo relato do tutor, já 

tinham sido realizadas quatro cirurgias para retirada 

de pólipos na mesma região, porém sem sucesso, 

pois ocorreu a recidiva das formações e com maior 

tamanho que anteriormente às respectivas exéreses.

Ao exame físico, foi notada a presença de três lesões 

nodulares de aspecto verrucoso, vascularizado, de 

coloração róseo-avermelhada (violácea) a acinzenta-

da, com variação de tamanho entre 1,0 e 3,0 cm de 

diâmetro, em região externa basal de orelha direita 

(Figura 1).

CASO 1 - Papilomatose cutânea

Figura 1 -  Cão, macho, Golden Retriever, 3 anos, apresentando 
três neoformações sólidas nodulares com aspecto verrucoso 
e coloração róseo-avermelhada (violácea) a acinzentada, com 
tamanho variando entre 1,0 e 3,0 cm, localizadas em base 
de orelha direita (antes do início do tratamento com Infervac ).®

®
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Dessa forma, o tratamento instituído foi o imunoestimulante Infervac   para administração ambulatorial, na dose 
de 1,0 ml para cada 10 kg por via subcutânea, tendo-se iniciado o protocolo no dia da consulta de retorno, 
outra aplicação 24h depois, e repetidas doses a cada 7 dias por 5 semanas, totalizando 7 administrações.

Foi ocorrendo melhora parcial contínua ao longo da terapia (Figuras 2A, B e C), até remissão completa das 
lesões (Figura 3), após cerca de dois meses do início do tratamento, sem ocorrência de recidiva do quadro 
até a presente data.

Canino, Bilbo, macho, raça Beagle, 2 anos, peso corporal de 
11,4 kg, foi atendido na clínica veterinária Vet Care em junho de 
2018 apresentando como queixa principal a presença de ne-
oformações na boca, difi culdade de alimentação (inapetência), 
e apatia. Tutora relatou que passou por vários colegas, que já 
tinham prescrito Thuya para tratamento oral, mas sem resposta 
terapêutica.

Ao exame físico, foi notada a presença de múltiplos nódulos de 
aspecto verrucoso localizados em região perilabial e mucosa da 
cavidade oral (Figuras 4A e B). 

CASO 2 - Papilomatose muco-cutânea 

Foi solicitado hemograma e pesquisa de hemocitozoários, pois 
o animal apresentava baixo escore corporal, porém, os exa-
mes estavam normais para a espécie, e não foram detectados 
hemoparasitos nas análises realizadas. 

Figura 3 - Cão, macho, Golden Retriever, 
3 anos, mostrando resolução completa do 
quadro lesional após o término da terapia (sete 
aplicações) com Infervac .®

Figura 2 -  Cão, macho, Golden Retriever, 3 anos, apresentando em base de orelha direita: A - três neoformações com menor tamanho 
comparativamente às apresentações iniciais, constatado no momento da terceira aplicação de Infervac ; B - melhora no aspecto e 
hidratação das lesões, além de diminuição considerável de volume, com persistência de duas formações papulares (setas simples) e 
uma lesão crostosa (seta dupla), imediatamente antes da quinta administração de Infervac ; C - persistência de duas pequenas pápulas 
eritematosas (setas simples) e vestígio cicatricial (seta dupla) no momento da sétima aplicação de Infervac .

®
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Canino, fêmea, raça Weimaraner, 5 anos, peso cor-
poral de 37 kg, foi atendido na Policlínica SOS Ani-
mal em Vassouras em março de 2015, apresentando 
como queixa principal presença de múltiplas lesões 
nodulares distribuídas pelo corpo, com ausência de 
prurido local, exceto pela referência de lambedura 
de neoformações localizadas em membros pélvicos.

CASO 3 - Papilomatose cutânea disseminada 

Figura 4 - Cão, macho, Beagle, 2 anos, apresentando: A e B - múltiplos nódulos de aspecto verrucoso localizados em região perilabial 
e mucosa da cavidade oral (antes do início do tratamento com Infervac  ).®

Figura 5 - Cão, macho, Beagle, 2 anos, mostrando resolução 
completa do quadro lesional no momento da última aplicação 
prevista para término da terapia (sete aplicações) com Infervac  .®

Diante o quadro apresentado, foi preconizado 
tratamento com o imunoestimulante Infervac
para aplicação clínica, na dose de 1,0 ml para 
cada 10 kg por via subcutânea, tendo-se iniciado 
a terapia no dia da reavaliação do animal, outra 
aplicação 24h depois, e repetidas doses a cada 7 
dias por 5 semanas, totalizando 7 administrações.

Em julho de 2018 paciente retornou ao con-
sultório para a última aplicação do Infer-
vac, e ao exame físico foi observada me-
lhora de 100% das lesões (Figura 5) antes mes-
mo da fi nalização do protocolo proposto, com 
ausência de recidiva do quadro até o momento. 

®

®
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Segundo relato do tutor, as lesões evoluíram rapidamente (dois meses), e animal passou a apresentar conco-
mitantemente perda gradual de apetite (hiporexia) e apatia.

Ao exame físico, foram observadas múltiplas neofomações cutâneas sólidas verrucosas (pólipos) disseminadas 
pelo corpo do paciente, algumas das quais visivelmente ressecadas (xeróticas), outras com aspecto eritemato-
so-violáceo a ulcerado (Figuras 6A a D). Cão apresentava bom estado geral, mas se verifi cou que se encontrava 
apático e mostrando mucosas levemente pálidas, sem outras alterações dignas de nota.

Diante as manifestações sistêmicas referidas no histórico e alterações clínicas detectadas, foram realizados os 
exames complementares hemograma e pesquisa de hematozoários, pelos quais se confi rmou o diagnóstico de 
erliquiose. 

A B

C D

Figura 6 - Cão, fêmea, Weimaraner, 5 anos, apresentando: A a D - múltiplos nódulos de aspecto verrucoso 
disseminados pelo corpo (A), alguns dos quais visivelmente ressecados (xeróticos) em tronco (B) e membro 
torácico esquerdo (C), e outros com aspecto eritematoso-violáceo a ulcerado (seta) em membro pélvico esquerdo 
(D) (antes do início do tratamento com Infervac  ).  ®
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O protocolo terapêutico estabelecido foi doxiciclina (5,0 mg/kg de 12/12h, via oral, durante 28 dias), banhos 
semanais com shampoo de clorexidina 3%, além de tratamento específi co do quadro de papilomatose cutânea 
disseminada com imunoestimulante Infervac  para aplicação ambulatorial, na dose de 1,0 ml para cada 10 kg 
por via subcutânea, tendo-se iniciado a terapia no dia da reavaliação do animal, outra aplicação 24h depois, e 
repetidas doses a cada 7 dias por 7 semanas, totalizando 9 administrações.

Após oito semanas de tratamento (maio de 2015), observou-se remissão completa da maioria das lesões, com 
persistência de algumas neoformações disseminadas, porém com menor tamanho comparativamente às apre-
sentações iniciais (Figuras 7A a D), com resolução completa do quadro lesional após término do protocolo 
terapêutico instituído (nove aplicações de Infervac ).

®

®

Figura 7 - Cão, fêmea, Weimaraner, 5 anos, apresentando: A a D - nódulos de aspecto verrucoso disseminados 
pelo corpo (A e B) e em cabeça (C), e lesão ulcerada (seta) em membro pélvico direito (D) na oitava semana de 
tratamento, no momento da última aplicação (nona) do protocolo terapêutico instituído com Infervac .®

A
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Thor, canino macho da raça Bull Terrier, 4 anos, com peso corporal de 23 kg, foi atendido na Policlínica SOS 
Animal em Vassouras em outubro de 2016, apresentando como queixa principal presença de lesões crônicas 
de pele, prurido moderado local, e com histórico de uso de vários antimicrobianos, além de corticoterapia oral, 
e banhos com clorexidina shampoo. Segundo relato do tutor, a medicação prescrita anteriormente foi realizada 
com rigor, porém não houve melhora significativa do quadro lesional, apenas diminuição da secreção piosan-
guinolenta anteriormente presente. 

Ao exame físico, foram observadas lesões cutâneas nodulares com conteúdo purulento-hemorrágico, áreas 
alopécicas edematosas, algumas das quais hiperpigmentadas, eritematosas, com presença de crostas 
melicéricas e hemáticas, e lesões ulceradas com exsudato piosanguinolento distribuídas pelo corpo do animal, 
membros e face (Figuras 8A a E).

CASO 4 - Piodermite recidivante

Figura 8 - Cão, macho, Bull Terrier, 4 anos, apresentando: A - área alopécica geográfica edemaciada em face lateral esquerda com presença 
de úlceras e crostas hemáticas, e exsudato piosanguinolento; B - extensa região de alopecia em plano nasal, com edema, hiperpigmentação 
e eritema local, além da presença de crostas melicéricas e hemáticas; C - nódulo e áreas alopécicas hiperpigmentadas em face lateral de 
membro pélvico esquerdo; D - lesão alopécica com exsudato sanguinolento e presença de crostas hemáticas em região cervical dorsal; 
E - áreas de alopecia com presença de nódulos e crostas hemáticas em região dorso-lombar (antes do início do tratamento com Infervac  ).®

A B C

D E
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Após a realização dos exames complementares de rotina (gerais e dermatológicos) e instituição do diagnóstico 
clínico e histopatológico de foliculite e furunculose, o protocolo terapêutico estabelecido foi amoxicilina com 
clavulanato de potássio (20 mg/kg de 12/12h via oral, durante 6 semanas), banhos semanais com shampoo de 
clorexidina 3%, e imunoestimulante Infervac  para aplicação clínica, na dose de 1,0 ml para cada 10 kg por via 
subcutânea, tendo-se iniciado a terapia no dia da reavaliação do animal, outra aplicação 24h depois, e repetidas 
doses a cada 7 dias por 7 semanas, totalizando 9 administrações.

Na quarta semana de tratamento (momento da quinta aplicação do imunoestimulante Infervac ), o cão já 
demostrava melhora significativa do quadro clínico, porém ainda não apresentava remissão total das lesões, com 
persistência de algumas alterações cutâneas (Figura 9), mas sem presença de novas lesões.

®

®

As aplicações semanais do imunoestimulante Infervac  permitiram a avaliação clínica-dermatológica e verificação 
periódica da melhora do quadro lesional durante todo o protocolo terapêutico instituído, e após dois meses de 
tratamento o cão recebeu alta médica por apresentar cura clínica (Figuras 10A a D). O animal foi acompanhado 
durante dois anos e não apresentou recidiva do quadro clínico durante todo o período de acompanhamento. 

®

Figura 9 - Cão, macho, Bull Terrier, 4 anos, apresentando melhora 
parcial no aspecto das lesões de plano nasal, além de diminuição 
considerável do edema local, com persistência de alopecia e 
eritema da área, verificado antes da quinta administração de Infervac   
(quatro semanas de tratamento). 

®

Figura 10 - Cão, macho, Bull Terrier, 4 anos, apresentando: A a D - resolução total do quadro lesional após finalização do protocolo 
terapêutico instituído (nove administrações) com Infervac .®
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Infervac   é uma especialidade imunológica para cães 
composta por células inativadas de Propionibacteri-
um acnes e lipopolissacarídeos (LPS) procedentes 
de células de Escherichia coli.

Propionibacterium acnes, anteriormente conhe-
cida como Corynebacterium parvum, é bactéria 
anaeróbia gram-positiva que quando inativada é am-
plamente utilizada como modificadora de resposta 
biológica sob a forma de imunoestimulante. Tal com-
ponente age no sistema imunológico favorecendo 
a ativação de mecanismos de defesa inespecíficos, 
celulares e humorais, atuando como auxiliar na res-
posta imune e coadjuvantemente no tratamento de 
enfermidades que diminuem as defesas do organis-
mo do animal.

Imunologicamente, a detecção de P. acnes por parte 
de monócitos e macrófagos ativa a ação dessas cé-
lulas e desencadeia uma série de reações “em cas-
cata”, que induzem a secreção de citocinas

dinamizando as funções de defesa dos fagócitos e dos 
linfócitos. Quando essa resposta inespecífica, caracte-
rizada por sua atividade fagocítica e citotóxica, não é 
suficiente para controlar determinado processo infecci-
oso, P. acnes age favorecendo a ativação de mecanis-
mos de defesa específicos, celulares e humorais, prin-
cipalmente por estimulação de linfócitos T e B. 

Além disso, as células responsáveis pelas respostas 
inespecíficas transmitem informações para a totalidade 
do sistema imune, garantindo um grande fluxo de co-
municação intracelular para desencadear uma resposta 
de defesa eficaz contra agentes diversos. Ambos os 
mecanismos (resposta imune inespecífica e específica) 
dificultam o estabelecimento de agentes infecciosos e 
bloqueiam sua proliferação, impedindo ou dificultando 
a progressão da doença clínica.

Introdução
®

Infervac especialidade imunológica para cães:
indicações clínicas

®

Msc. Natanni Rocha - Veterinária Técnica de Campo da BU Pet da Ceva Saúde Animal
Msc., Dr. Claudio Nazaretian Rossi - Gerente Técnico da BU Pet da Ceva Saúde Animal
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Em cães, P. acnes pode ser utilizado como terapia única (papilomatose) ou adjuvante à terapia convencional 
em situações de imunossupressão, como, por exemplo,  nas principais dermatopatias infecciosas que aco-
metem a espécie (demodicidose, piodermite, dermatoses fúngicas como malasseziose e dermatofitose, dentre 
outras), doenças virais imunodebilitantes (p.ex. parvovirose, cinomose), enfermidades parasitárias imunossupres-
soras (p.ex. erliquiose, leishmaniose), dentre outras (Tabela 1). Nesses casos, o intuito principal é desencadear 
uma resposta imune celular específica e eficaz contra diversos agentes infecciosos, dificultando o estabeleci-
mento de infecção e bloqueando sua proliferação, o que minimiza ou impede a progressão da doença clínica.

Nota: *repetir se necessário, a critério do médico veterinário.

Início

Início

Início

Início

Início semanal 48 horas semanal semanal semanal

semanal 48 horas mensal mensal*Início

48 horas

48 horas

48 horas

48 horas

semanal

semanal

semanal 

semanal

semanal

semanal

mensal

semanal

semanal

semanal

mensal

semanal

semanal

semanal*

mensal

semanal

30 dias

semanal*

Indicações 1ª dose 2ª dose 3ª dose 4ª dose 4ª dose 5ª dose 6ª dose

Doenças bacterianas agudas

Doenças bacterianas crônicas

Papilomatose

Doenças virais sistêmicas
(Parvovirose/Cinomose)

Dermatopatias parasitárias (demodi-
cidose), bacterianas (piodermites), 
e fúngicas em geral

Leishmaniose

Tabela 1 - Indicações clínicas disponíveis em literatura do uso de Propionibacterium acnes como terapia única (papilomatose) ou 
adjuvante à terapia convencional em situações de imunossupressão por dermatopatias e/ou doenças infecciosas sistêmicas em cães.
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Nota: *repetir se necessário, a critério do médico veterinário.

Início

Início

Início

Início

Início

(dia da cirurgia)

48 horas mensal mensal mensal

48 horas semanal semanal semanalInício

48 horas

48 horas

48 horas

48 horas

1ª vacinação

viagem

2ª vacinação

retorno

3ª vacinação*

Indicações 1ª dose 2ª dose 3ª dose 4ª dose 5ª dose

Vacinação em cães

Viagens ou exposições

Pós-tratamento com 
esteróides/ Intoxicações

Procedimentos cirúrgicos

Tumores em geral

Tumor venéreo (TVT)/ 
Tumor mamário (diminui 
o risco de metástase)

Tabela 2 - Recomendações literárias do uso de Propionibacterium acnes como estimulante da resposta imunológica ou como adjuvante à 
terapia convencional em situações imunodebilitantes ou imunossupressoras em cães.

Além disso, dados de literatura sugerem que P. acnes pode auxiliar estimulando a resposta imunológica durante 
o protocolo de vacinação canina, ademais de aumentar a resistência de animais expostos ao risco de infecções, 
bem como coadjuvante na terapia de pacientes com câncer, em animais utilizando fármacos imunossupressores, 
casos de intoxicações, naqueles que passam por estresse quando submetidos a viagens ou procedimentos 
cirúrgicos, dentre outras indicações clínicas (Tabela 2).

Já Escherichia coli é bactéria gram-negativa oportu-
nista, presente na flora bacteriana de animais, 
sendo constituída pelos antígenos “O” do LPS, “K” 
(cápsula), “F” (vilosidade), “H” (flagelo), lipídeo “A”, e 
seu núcleo. O antígeno “O” está presente na parte 
externa da célula e, juntamente com o lipídeo “A”, 
desencadeia a resposta imune. Uma vez presente na 
corrente sanguínea ou em tecidos diversos, o LPS é 
fagocitado por células apresentadoras de antígeno, 
como os macrófagos, que expressam tais moléculas 
antigênicas em sua superfície e produzem citocinas.

Determinadas células do sistema imune já possuem re-
ceptores para LPS em suas membranas, uma vez que 
essa bactéria faz parte da flora intestinal e está constan-
temente presente no organismo. Quando tal interação 
ocorre, o receptor começa um processo de ativação 
celular que desencadeia o início de suas atividades de 
defesa, já memorizadas anteriormente por 
outros episódios semelhantes, como a ativação de 
linfócitos T, a proliferação de linfócitos B, e a sua 
diferenciação em plasmócitos produtores de anticorpos.

Infervac  (P. acnes, LPS de E. coli, conservante timerosal, 
veículo) age no sistema imunológico do cão, favorecendo 
a ativação de mecanismos de defesa inespecíficos e espe-
cíficos, celulares e humorais, sendo recomendado como 
adjuvante no tratamento de todos os processos que 
causem diminuição das defesas cutâneas e/ou sistêmi-
cas do animal.

®

Infervac®
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Como qualquer biológico, a eficácia pode variar em função das condições de saúde do animal e características 
imunológicas inerentes a cada indivíduo (resposta imunológica INDIVIDUAL), dessa forma, o uso deve ser prece-
dido por um minucioso exame clínico realizado por um médico veterinário (uso ambulatorial/ hospitalar).

A dose recomendada em bula é de 1 ml em cães com peso igual ou inferior a 10 kg e 2 ml em animais com peso 
superior a 10 kg, por via intramuscular ou intravenosa lenta, sendo essa dosagem repetida após 48 horas, caso 
necessário, ou outras administrações, conforme a necessidade do animal, e a critério do médico veterinário. No 
tratamento da parvovirose, a recomendação é aplicar junto à terapia convencional mediante perfusão intrave-
nosa, durante fluidoterapia, e no tratamento da demodicidose, concomitantemente à terapia acaricida instituída. 

Como precauções, não administrar o fármaco conjuntamente com imunossupressores, bem como não há estu-
dos de segurança para utilização em fêmeas gestantes e lactantes, ou em filhotes com idade inferior a 4 meses, 
situações nas quais a indicação deve ser orientada pelo médico veterinário.

O produto está disponível em frascos com 10 ml, em embalagem contendo 10 unidades, deve ser armazenado 
a 2 a 8 °C (geladeira) e ao abrigo da luz (NÃO deve ser congelado), e após aberto, pode ser mantido por até 
quatro semanas em geladeira em adequadas condições de conservação. Recomenda-se homogeneizar (agitar) 
o frasco previamente ao uso.

INFERVAC   ESPECIALIDADE IMUNOLÓGICA PARA CÃES estimula a imunidade do animal, sendo indicado 
como adjuvante no tratamento de todos os processos que causem diminuição das defesas imunológicas do cão.

®
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