
 

UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ 

FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE 

CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA 

 

 

 

KAMILA GRAZIELE CHARELLO SIMÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIROFILARIOSE E LEPTOSPIROSE EM CÃO: RELATOS DE CASOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2017



 

KAMILA GRAZIELE CHARELLO SIMÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIROFILARIOSE E LEPTOSPIROSE EM CÃES: RELATO DE CASO 

 

 

 

 

 

 

 Trabalho de conclusão de curso apresentado ao 

curso de Medicina Veterinária da Faculdade de 

Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade 

Tuiuti do Paraná, como requisito parcial para 

obtenção do Título de Médica Veterinária. 

Orientadora Acadêmica: Professora M. Sc. Jesséa 

de Fátima França. 

Orientadora Profissional: Suellen Bauer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2017



13 

 

Reitor  

Prof. Luiz Guilherme Rangel Santos 

 

Pró-Reitora Promoção Humana 

Prof.  Ana Margarida de Leão Taborda  

 

Pró-Reitora 

Sra. Camille Rangel  

 

Pró-Reitor Acadêmico 

Prof. João Henrique Faryniuk 

 

Pró-Reitor de Planejamento 

Sr. Afonso Celso Rangel dos Santos 

 

Diretor de Graduação 

Prof. João Henrique Faryniuk 

 

Secretário Geral 

Sr. Bruno Carneiro da Cunha Diniz  

 

Coordenador do Curso de Medicina Veterinária 

Prof. Welington Hartmann 

 

Supervisor de Estágio Curricular 

Jesséa de Fátima França 

 

CAMPUS PROF. SIDNEY LIMA SANTOS (BARIGÜI) 

Rua Sidney A Rangel dos Santos 238 

Bairro: Santo Inácio 

CEP 82.010-330 

Curitiba – Paraná 

Telefone: (41) 3331-7700  



14 

 

TERMO DE APROVAÇÃO 

 

 

KAMILA GRAZIELE CHARELLO SIMÃO 

 

DIROFILARIOSE E LEPTOSPIROSE EM CÃES 

 

Este trabalho de Conclusão de Curso foi julgado e aprovado como requisito parcial 

para a obtenção do título de Médico Veterinário pela banca examinadora do curso 

de Medicina Veterinária da Universidade Tuiuti do Paraná. 

 

 

 

Curitiba, ____ de _______ de 2017. 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

__________________________________________ 

Profª M. Sc. Jesséa de Fátima França 

Presidente 

 

___________________________p_______________ 

Profª M. Sc. Fabiana Monti 

 

 

__________________________________________ 

Profª Dra. Silvana Krychak Furtado



15 

 

DEDICATÓRIA 

 

Dedico este trabalho em primeiro lugar a minha mãe, quem dedicou toda a 

sua vida pela felicidade de seus filhos e sempre me apoiou para a realização deste 

sonho, assim como meu pai e toda minha família. Ao meu querido protetor São 

Francisco de Assis que me guiou nessa jornada e minha orientadora Jesséa de 

Fátima França. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço primeiramente a São Francisco de Assis, por indicar-me o melhor 

caminho e proporcionar forças para a conclusão deste curso.  

Aos meus pais Jacqueline do Rocio Charello Simão e Milton Luis Simão, pelo 

esforço, dedicação e apoio transmitido durante a minha caminhada. Vocês são os 

alicerces fundamentais para a minha vida.  

A toda a minha família, meu irmão Caio Murilo Charello Simão, meus tios e 

tias em especial a Josélia de Fátima Araújo e minhas avós, pelo apoio recebido 

durante todas as vezes que precisei. 

A minha orientadora Jesséa de Fátima França pelo acompanhamento durante 

o desenvolvimento desse trabalho. 

Aos amigos verdadeiros que vou levar para a vida toda Daniela Kuczar 

Ferreira e Luciano Francisco Vicente Filho por estarem ao meu lado durante todos 

esses anos. 

Ao meu namorado, Ricardo Bonzatto Luza por me apoiar e me ajudar em 

meus conflitos. 

A Médica Veterinária Suellen Bauer, por ter me recebido com carinho, me 

auxiliado e ensinado durante o processo de estágio. 

As funcionárias da clínica Katielen e Gisele pelo carinho, paciência e 

amizade. 

E por último e mais importante, agradeço a todos os animais, que já 

passaram pela minha vida, e que de alguma forma deixaram uma lição que talvez 

nenhum ser humano seria capaz de ensinar: “Amar pelo simples fato de amar!” 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

O presente trabalho de Conclusão de Curso (TCC) foi apresentado ao Curso de 

Medicina Veterinária da Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde da 

Universidade Tuiuti do Paraná, como requisito parcial para obtenção do título de 

Medica Veterinária, é composto pelo Relatório de Estágio, onde são descritas as 
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RESUMO 
 

O estágio curricular foi realizado na clínica veterinária Suellen Bauer que se 
encontra no município de Antonina/PR. Este trabalho de conclusão de curso 
descreve as atividades desenvolvidas nesse período e a casuística acompanhada 
na rotina da clínica de pequenos animais, além de duas zoonoses que foram 
escolhidas entre tantas patologias para serem relatadas. Sempre com a supervisão 
da médica veterinária responsável, foi possível acompanhar consultas, 
internamentos, tratamentos e procedimentos cirúrgicos que forneceram ao estagiário 
o conhecimento prático embasado na teoria que recebeu nesses anos de 
graduação. A dirofilariose é uma doença que tem como agente etiológico o dirofilaria 
immitis, como hospedeiro intermediário obrigatório um artrópode hematófago, como 
hospedeiro definitivo vertebrado o cão e como hospedeiro acidental o homem. As 
dirofilarias são responsáveis por danos cardiorespiratórios, a gravidade da doença 
está relacionada ao número de vermes e a resposta individual de cada hospedeiro. 
A transmissão é realizada durante repasto sanguíneo do mosquito infectado em um 
animal. Os sintomas quando aparentes são tosse frequente, dispnéia, intolerância a 
exercícios, cansaço, apatia entre outros.  Quando diagnosticada a tempo a 
dirofilariose pode ser tratada com sucesso, porém em estágios mais avançados o 
tratamento e a recuperação se tornam mais difíceis nem sempre obtendo o êxito. A 
leptospirose é uma zoonose importante, causada por espiroquetas patogênicas do 
gênero Leptospira. A diversidade e inespecíficidade dos sintomas podem dificultar o 
diagnóstico definitivo, sendo necessária a utilização de testes laboratoriais. A 
sintomatologia da infecção associada ao histórico, sinais clínicos e achados 
laboratoriais, como hemograma, bioquímica sérica e urinálise, possibilita o 
diagnóstico presuntivo de Leptospirose. Porém, para confirmar a presença da 
enfermidade se faz necessário à realização de exames confirmatórios, para também 
identificar o sorovar e entrar com o tratamento adequado. 
 
Palavras-chave: dirofilaria immitis; leptospira; zoonoses 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem o objetivo de relatar duas zoonoses importantes para a 

saúde pública principalmente na região de Antonina – PR que possui episódios de 

alagamento recorrentes e clima subtropical. A dirofilariose é uma doença que 

poucos sabem que o homem também pode ser portador, ela é causada pelo 

nematódeo Dirofilaria immitis que parasita do sistema circulatório dos animais 

infectados. Sua ocorrência está ligada à presença de vetores como o Aedes spp., 

Anopheles spp., Culex spp., condições climáticas favoráveis e trânsito entre regiões 

indenes e endêmicas (FERREIRA et al., 2009).  

A fisiopatologia está relacionada intimamente à morte do parasita onde no 

cão, pode levar a obstrução de vasos circulatórios e no ser humano produzir uma 

lesão nodular com intensa reação inflamatória no parênquima pulmonar. Pode ser 

diagnosticada pela detecção de microfilárias na circulação sanguínea, pelo teste de 

ELISA, alterações radiográficas, ecocardiografia, ultrassonografia e necropsia. Como 

o tratamento é arriscado, a prevenção é o método mais eficaz (ACHA e SZYFRES, 

2003). 

A leptospirose ao contrário da dirofilariose é uma zoonose conhecida e temida 

pelo homem, é causada por bactérias patogênicas do gênero Leptospira e acomete 

diversas espécies animais. Os animais portadores são a principal fonte de 

transmissão da doença, pois as leptospiras se localizam nos túbulos renais e são 

excretadas na urina por um período de tempo variável (BIESDORF et al., 2008). 

O rato (Rattus norvegicus) representa o mais importante reservatório da doença, 

mas o cão participa da cadeia epidemiológica por sua estreita relação com os 

humanos. A infecção ocorre pela penetração ativa da bactéria em mucosas e pele, 

lesadas ou não. Devido a variedade de sinais clínicos a leptospirose é uma doença 

de difícil diagnóstico necessitando de exames laboratoriais para sua confirmação, 

como o teste de soroaglutinação microscópica que é o método de referência para a 

detecção da infecção em humanos e animais (JESUS, 2009). 
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2. LOCAL DE REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO 

 

O estágio obrigatório foi realizado na área de clínica médica e cirúrgica de 

pequenos animais, no período de 14 de fevereiro a 12 de maio de 2017 totalizando 

420 horas, de segunda a sexta-feira das 8:30 h as 18:30 h. Como orientadora 

acadêmica a professora Jesséa de Fátima França e como orientadora profissional a 

veterinária Suellen Bauer.  A clínica onde foi realizado o período de estágio (Figura1) 

é constituída por recepção; consultório (Figura 2); sala de preparo para cirurgia 

(Figura 3); centro cirúrgico (Figura 4); internamento (Figura 5) e isolamento (Figura 

6). 

 

Figura 1: Fachada da Clínica Veterinária Suellen Bauer em Antonina-PR, 2017. 
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Figura 2: Consultório da Clínica Veterinária Suellen Bauer em Antonina/PR, 2017. 

 

 

Figura 3: Sala de preparo para cirurgia da Clínica Veterinária Suellen Bauer em 

Antonina/PR, 2017. 
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Figura 4: Centro cirúrgico da Clínica Veterinária Suellen Bauer em Antonina/PR, 

2017. 

 

 

Figura 5: Sala de internamento da Clínica Veterinária Suellen Bauer em 

Antonina/PR, 2017. 
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Figura 6: Sala de isolamento da Clínica Veterinária Suellen Bauer em Antonina-PR, 

2017. 

 

 

 

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

Durante o período de estágio foram desenvolvidas e acompanhadas as 

seguintes atividades: anamneses, exames clínicos e físicos, reconsultas, 

solicitações de exames complementares (ultrassonografias, hemogramas, 

bioquímicos e urinálises). Foram realizados procedimentos na área de enfermagem 

(administração de medicações, fluidoterapias, acessos venosos, punções, coletas de 

sangue, sondagens, transfusões sanguíneas e curativos sob a orientação da 

veterinária responsável.  

Durante determinados períodos, acompanhou-se os plantões de assistência 

aos animais internados. As atividades desenvolvidas no setor da clínica cirúrgica 

incluíam: organização do local, instrumentador e auxilio ao cirurgião. No pré-

cirúrgico: exames clínicos, acessos venosos, tricotomias, aplicações de medicações 

pré-anestésicas, dentre outros. No pós-cirúrgico: monitoração dos pacientes, 
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administração de medicações, curativos, retirada de pontos, higienização de 

ferimentos e reconsultas cirúrgicas.  

Observou-se que a maior parte dos atendimentos foi de cães, dos 126 

diagnósticos realizados no período, apenas 27 foram em felinos.  Fato este, também 

observado em procedimentos cirúrgicos, das 66 cirurgias acompanhadas (Tabela 3) 

28 foram em felinos.  

A Tabela 1 demonstra 30 diagnósticos acompanhados na rotina da clínica 

separados por sistemas, assim como a Tabela 2 que demonstra 96 diagnósticos 

divididos por afecções. 

 

 

 

 

SISTEMAS DIAGNÓSTICO CASOS  

Sistema locomotor  
 
 

Fraturas 
Displasia coxofemoral 

3 
2 

 

Sistema reprodutor 
 
 
 
Sistema urinário  
 
 
 
Sistema gastro intestinal 
 
 
Sistema nervoso 
 
 
Sistema cardiorrespiratório  
 
 
 
Sistema endócrino  

Piometra 
Parto distócico 
Testículo ectópico 
 
Cálculo renal 
Cistite 
Doença renal crônica 
 
Hérnia perineal 
Prolapso de reto 
 
Síndrome vestibular 
 
Cardiomiopatia dilatada 
Endocardiose 
Dirofilariose 
 
 
Hiperadrenocorticismo 
 

6 
1 
1 
 
2 
2 
2 
 
1 
1 
 
3 
 
2 
2 
1 
 
 
1 
 
 

 

Total  30  

 

 

Tabela 1. Relação de casos acompanhados classificados por sistemas, durante o 

estágio na Clínica Veterinária Suellen Bauer em Antonina/PR, no período de 14 de 

fevereiro a 12 de maio de 2017. 

de maio de 2017. 
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AFECÇÕES DIAGNÓSTICO CASOS 

Dermatológicas Dermatite alérgica a picada de pulga 3 

 Demodiciose 7 

 Escabiose 3 

 Piodermite 2 

 

 

Otite 

 

9 

 

Oncológicas Lipoma 3 

 Mastocitoma 2 

 Metástase 2 

 Papiloma 1 

 Tumor venéreo transmissível 1 

   

Oftálmicas Catarata 1 

   

Infecciosas e Parasitárias Dermatobiose 

Miíase 

Cinomose 

Erliquiose 

Giárdidiase 

3 

3 

5 

10 

5 

 Vírus da imunodeficiência felina 3 

 Vírus da leucemia felina 3 

 Leptospirose 2 

Tabela 2. Relação de casos acompanhados classificados por afecções durante o 

estágio na Clinica Veterinária Suellen Bauer em Antonina/PR, no período de 14 de 

fevereiro a 12 de maio de 2017. 

de maio de 2017. 
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 Parvovirose 7 

 Peritonite infecciosa felina 3 

 Rinotraqueite 2 

 Tosse dos canis 2 

   

Outros Atropelamento 4 

 Ataque de animal silvestre 3 

 Intoxicação 2 

 Mordedura 5 

   

Total  96 

 
 

 

 

 

PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS  QUANTIDADE  

Orquiectomia eletiva 

Ovário salpingohisterectomia eletiva 

Ovário salpingohisterectomia – piometra 

Amputação de membro 

Enucleação 

Mastectomia unilateral 

Nodulectomia 

Nefrectomia unilateral 

Cistotomia 

 

17 

25 

7 

5 

2 

2 

4 

1 

2 

 

Total 65  

 

 

Tabela 3. Relação de procedimentos cirúrgicos acompanhados durante o estágio 

na Clínica Veterinária Suellen Bauer em Antonina/PR, no período de 14 de 

fevereiro a 12 de maio de 2017. 



31 

 

4. REVISÃO DE LITERATURA DIROFILARIOSE 

 

Popularmente conhecida como a doença do verme do coração, é uma 

antropozoonose de caráter crônico, causada pelo agente etiológico Dirofilaria immitis 

um parasita nematóide. Os canídeos são considerados os hospedeiros naturais e 

principais reservatórios desta parasitose, embora outros mamíferos inclusive o 

homem, possam também ser infectados (ALMOSNY, 2002).  

Os felinos podem ser parasitados, porém são bem mais resistentes, pois a 

carga parasitária é baixa e a infecção é geralmente assintomática. Eles possuem 

pouquíssimas microfilárias no sangue e menos vermes adultos do que os cães. 

Além disso, as filarias se desenvolvem mais devagar e o tempo de vida do verme 

adulto é mais curto nesta espécie (ALMEIDA, 2001).  

O agente etiológico tem distribuição cosmopolita, porém existem locais onde 

há uma maior prevalência, como cidades litorâneas de clima quente (FORTES, 

2004). Em 1979, devido à importância dessa parasitose não apenas pelos danos 

que causam aos animais, mas também à população humana a enfermidade passou 

a ser considerada uma zoonose pela Organização Mundial da Saúde (ACHA e 

SZYFRES, 2003; BARBOSA e ALVES, 2006). 

 

4.1 ETIOLOGIA 

 

O agente etiológico da dirofilariose é o nematóide Dirofilaria immitis. As 

dirofilárias são pertencentes à superfamília Filaroidea, família Filariidae, subfamília 

Dirofilarinae, gênero Dirofilaria. O gênero Dirofilaria apresenta dois subgêneros, 

Dirofilaria (D. immitis) e Nochtiella (Dirofilaria tenuis, Dirofilaria repens e Dirofilaria 

ursi), ambos infectando o ser humano (DATZ, 2003). A D. immitis parasita o sistema 

circulatório, linfático, tecido subcutâneo e cavidade peritoneal de cães domésticos e 

silvestres (ALMOSNY, 2002).  

Os gatos são afetados menos frequentemente e são quase sempre 

assintomáticos, pois possuem amicrofilaremia ou seja, menos larvas infectantes na 

circulação e não são todas que chegam a fase adulta.  Os parasitas machos 

possuem 120 a 200mm de comprimento e 0,7 a 0,9mm de diâmetro e as fêmeas 

adultas medem 250 a 310mm de comprimento e 1 a 1,3mm de diâmetro, são 
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vivíparas e liberam microfilárias na corrente sanguínea. A fase larvária da D. immitis, 

é encontrada em quantidades variadas na circulação sanguínea, sendo desprovidas 

de corpo retrátil, possuindo a extremidade caudal estendida e a extremidade cefálica 

afilada. As microfilárias, larvas de primeiro estágio (L1) medem de 295 a 325 µm de 

comprimento e 7,3µm de diâmetro (SILVA e LANGONI, 2009). 

As larvas têm a capacidade de responder a mudanças fisiológicas, além de 

possuírem estruturas que permitem a sua passagem através dos finos capilares 

sanguíneos e da parede intestinal de seus hospedeiros intermediários. Os parasitas 

adultos são longos, de coloração esbranquiçada com acentuado dimorfismo sexual 

(LEITE, 2005).  

As microfilárias sobrevivem na circulação sanguínea por até dois anos, sendo 

identificadas em aproximadamente 60% dos cães portadores de dirofilariose. Os 

parasitas adultos de D. immitis se alimentam de plasma e podem sobreviver em 

seus hospedeiros de meses a anos (SILVA e LANGONI, 2009). 

 

4.2  EPIDEMIOLOGIA 

 

A Dirofilaria immitis originou-se na Ásia e sua presença no coração de cães é 

reconhecida há mais de 300 anos. Na Europa, este parasita surgiu primeiramente 

em países da costa do Mediterrâneo e foi posteriormente introduzido nas Américas 

por imigrantes Europeus (BRITO et al, 2001). 

A presença de vermes no coração de cães domésticos foi descrita na França 

por Panthot (1679) e Peyrrobbie (1778) e a ocorrência de microfilárias no sangue 

desses animais foi descrita por Gruby e Delefond em 1843 (URQUHART et al, 

1996). A primeira descrição publicada de D. immitis ocorreu nos Estados Unidos em 

1847 pelo físico Osborne, no periódico The Western Journal of Medicine and 

Surgery. Em 1856, Joseph Leidy, descreveu a existência de vermes no coração de 

um cão no Alabama e o nomeou Filaria immitis (BRITO et al., 2001). 

Em 1911, dois parasitologistas franceses criaram o gênero Dirofilaria e 

atualmente sua definição taxonômica é Dirofilaria immitis. Os primeiros relatos de 

infecção em gatos foram realizados por Travassos, em 1921, no periódico Brasil-

Medical e por Riley, em 1922, no Journal of Parasitology (BRITO et al., 2001). 
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No Brasil, os primeiros casos de D. immitis em humanos datam de 1878 por 

Silva Araújo e de 1887 por Magalhães, na Bahia e no Rio de Janeiro, 

respectivamente (SILVA e LANGONI, 2009).  

A distribuição geográfica da enfermidade é mundial, com casos registrados no 

Japão, Austrália, Espanha, Itália e Argentina (ALMOSNY, 2002). Além da África, 

Ásia e nas Américas do Sul e do Norte, onde se estima que 45% dos guaxinins no 

sul da Flórida possam estar infectados com D. tenuis, agente causal de quase 80% 

das infecções humanas nesta região (ALMEIDA, 2001).  

A zoonose é endêmica na maioria das zonas tropicais, subtropicais e 

temperadas (ALMOSNY, 2002). Áreas que apresentam condições adequadas ao 

desenvolvimento dos mosquitos. Nessas regiões a prevalência de infecções por 

Dirofilaria immitis varia de 40 a 70% nos cães e de 1 a 4% nos gatos. É mais 

frequente em cidades litorâneas por possuírem altas temperaturas, porém, muitos 

casos têm sido relatados em regiões interioranas e longe da costa (FERNANDES et 

al, 2000). 

A grande movimentação de cães entre diferentes países garantiu ampla 

distribuição desta doença em diferentes áreas do globo (SILVA e LANGONI, 2009). 

No Brasil em 2006 a prevalência da infecção era de 10,17% (BARBOSA e ALVES, 

2006). Atualmente as localidades costeiras com maior incidência são o Paraná com 

muitos casos em seu litoral como Pontal, Guaratuba, Guaraqueçaba e Ilha das 

Peças (ALMOSNY et al, 2002). 

O estado de São Paulo com casos em Bertioga, Guarujá e São Lourenço e o 

Rio de Janeiro com casos registrados na sua capital Rio de Janeiro, em Petrópolis, 

Niterói e Região dos lagos. O Rio Grande do Sul aparece com 1,1% de incidência, 

Santa Catarina com 12%, Bahia com 7,4%, Sergipe com 1,9%, Alagoas com 12,5%, 

Pernambuco 22,4%, Paraíba com 12,4%, Pará com 10,7%. Porém localidades 

afastadas da costa também possuem relatos de casos de infecção por D. immitis 

como Uberlândia com quatro casos, Botucatu, 0,9%, Cuiabá com 9,62% e Mairiporã 

onde 17% dos cães apresentaram-se infectados (ALMOSNY et al, 2002; YADA et al, 

2002; BARBOSA e ALVES, 2006). 

Índice pluviométrico, temperatura (17 a 27º C) e umidade favorável, condições 

precárias de saneamento básico, desmatamento, alta concentração de populações 

de artrópodes e o aumento desordenado da população de cães, gatos e outros 
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animais errantes constituem fatores importantes para a disseminação da doença no 

nosso país (SILVA e LANGONI, 2009). 

Cães machos são mais acometidos que as fêmeas e principalmente os de grande 

porte, por geralmente serem mantidos fora de casa, além de possuírem maior 

espaço para o alojamento dos vermes nas câmaras cardíacas (LABARTHE e 

GUERRERO, 2006). 

 

4.3  CICLO BIOLÓGICO 

 

Um artrópode hematófago ao picar um hospedeiro infectado ingere as 

microfilárias provenientes da corrente sanguínea do animal (URQUHART et al, 

1996). 

O mosquito é o hospedeiro intermediário e dentro dele, as larvas irão se 

desenvolver, migrando do tórax para o aparelho picador do inseto passando por 

duas mudas, L2 e L3, levando duas semanas e meia para realizá-las. Há mais de 

setenta espécies de mosquitos conhecidas como possíveis vetores (ALMOSNY, 

2002). 

Para a larva L1 maturar até o estágio infectante, a temperatura média diária 

deve ser mais alta que 18º C por aproximadamente um mês. Quando este mosquito 

infectado pica outro cão saudável, inocula as larvas de terceiro estágio, L3. As larvas 

recém chegadas ao organismo migram para o tecido subcutâneo e muscular 

mudando para L4 (jovens adultos), em aproximadamente 3 a 4 dias (MATTOS 

JUNIOR, 2008). 

Em seguida invadem o sistema vascular e por volta de 100 dias após a 

infecção, chegam ao coração onde se alojam no ventrículo direito e nas artérias 

pulmonares dos lobos caudais do hospedeiro, mudando para L5, onde atingem a 

maturidade sexual e acasalam completando o ciclo com a liberação de novas 

microfilárias na corrente sanguínea (GARCEZ, 2006). 

O período pré-patente é de 6 a 8 meses, ou seja, as microfilárias são 

encontradas na circulação periférica após este período que sucede a infecção e 

cada uma delas poderá sobreviver por até dois anos, garantindo níveis altos de 

microfilaremia. Os vermes adultos são encontrados principalmente no ventrículo 
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direito, nas artérias pulmonares e ocasionalmente na veia cava caudal, na veia 

hepática e nas veias coronárias (ALMOSNY, 2002). 

 

4.4  POTENCIAL ZOONÓTICO 

 

A Dirofilariose pode ser transmitida dos animais para o homem. Em humanos, 

o ciclo do parasita D. immitis não se completa, entretanto, o helminto pode provocar 

uma doença benigna e autolimitante (URQUHART et al, 1996).  

Até o ano de 2002, 180 casos de dirofilariose pulmonar humana foram 

relatados em todo mundo. No homem a maioria dos vermes não sobrevive dentro do 

tecido subcutâneo, onde são depositadas pelo mosquito. Porém alguns destes 

vermes podem migrar até o coração, mais precisamente no ventrículo direito e 

desenvolverem-se até se tornarem adultos jovens sexualmente imaturos (MATTOS 

JUNIOR, 2008). 

O parasita que não está no seu hospedeiro habitual, quando morre é 

conduzido para o tecido pulmonar através das artérias pulmonares, onde gera 

quadros de embolia, resultando em infarto pulmonar, formando um granuloma, 

causando a doença dirofilariose pulmonar humana. É comum o surgimento de um 

único nódulo pulmonar não calcificado, embora haja casos onde se constatou a 

presença de mais de um nódulo (RODRIGUES, 2008).  

Estima-se que cerca de 5 a 25% dos casos de dirofilariose no homem sejam 

inaparentes. Geralmente esses nódulos não calcificados são confundidos com 

tumores pulmonares primários ou secundários. O diagnóstico geralmente é obtido 

pelo exame histopatológico de amostra obtida através de técnicas cirúrgicas como a 

toracotomia e a toracoscopia com biópsia pulmonar excisional e por exames 

radiográficos (MATTOS JUNIOR, 2008). 

A ressecção do nódulo estabelece o diagnóstico assim como a cura. 

Macroscopicamente o nódulo tem coloração amarelo-acinzentado, bem circunscrito, 

medindo de 1 a 3 cm de diâmetro. Microscopicamente é caracterizado por uma área 

central de necrose cercada por uma zona granulomatosa de tecido, delimitada por 

tecido fibroso (MATTOS JUNIOR, 2008). 
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4.5  PATOGENIA 

 

A presença do verme adulto nas artérias pulmonares resulta em hipertensão 

pulmonar crônica que consequentemente pode levar à insuficiência do miocárdio 

ventricular direito e insuficiência cardíaca congestiva direita, especialmente em 

conjunto com insuficiência tricúspide secundária (URQUHARI et al, 1996).  

Os vermes provocam lesões vasculares no endotélio das artérias pulmonares, 

resultando em descamação, desgaste com subsequente exposição do subendotélio, 

estimulando a adesão de leucócitos e plaquetas além de macrófagos no local 

afetado (SLOSS et al., 1999). 

Na presença de antígenos e do parasita já adulto, a população de eosinófilos 

e neutrófilos aumentam. Os neutrófilos tendem a se acumular nos rins e nas paredes 

das artérias pulmonares durante a infecção nos cães. A morte do parasita resulta em 

reação inflamatória exacerbada que leva a formação de granuloma, este pode 

obstruir essas artérias. Essas perdem sua aparência normal de formações finamente 

ramificadas para a periferia. Estenose da artéria pulmonar também é um quadro 

comum por hipertrofia da camada íntima do vaso. Isso se dá por formação de novelo 

de parasitas em infecções intensas, dificultando o fluxo sanguíneo levando a falha 

do mesmo. Os fragmentos de vermes e trombos causam embolia pulmonar levando 

a fibrose (URQUHART, et al 1996).  

O tromboembolismo, que ocorre em virtude da morte de parasitas, pode 

causar colapso agudo por desencadear hipertensão pulmonar, insuficiência cardíaca 

ou infarto pulmonar. Com isso, parasitas mortos tendem a agravar o dano vascular e 

estimulam a coagulação (HOCK e STRICKLAND, 2008). 

Os vasos tornam-se tortuosos e estreitos, havendo elevada resistência ao 

fluxo sanguíneo pulmonar, ocorrendo aumento da pressão arterial, reduzindo a 

perfusão do lobo pulmonar acometido, impondo tensão sobre o lado direito do 

coração. O ventrículo direito dilata e depois hipertrofia conforme pressões sistólicas 

maiores são requeridas, um efeito compensatório à hipertensão pulmonar (YADA et 

al, 1994).  

A congestão hepática crônica secundária a dirofilariose pode causar dano 

hepático irreversível e cirrose. As dirofilárias causam danos ao parênquima 

pulmonar, sendo a pneumonite eosinofílica a lesão parenquimal mais comum em 
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casos de dirofilariose. É causada pela destruição de microfilárias pelo sistema imune 

do hospedeiro, seguida por reação inflamatória local (GARCEZ, 2006). 

 

4.6  MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 

 

Os cães recentemente infectados são assintomáticos, já os sintomáticos 

indicam um estágio avançado da doença, podem apresentar um histórico de tosse 

crônica, dispnéia, taquipnéia, síncope, fadiga, intolerância a exercícios, mucosas 

hipocoradas, perda de peso, trombocitopenia e ascite (GARCEZ, 2006). 

Em sua forma aguda, principalmente na síndrome da veia cava, os animais 

infectados apresentam fraqueza, anorexia, depressão, tempo de preenchimento 

capilar prolongado, dispnéia, hepatoesplenomegalia, colapso e choque. A morte 

pode ocorrer poucas horas após o aparecimento das manifestações clínicas 

(ALMOSNY, 2002 ;URQUHARI et al, 1996). 

Na auscultação são percebidos sons pulmonares aumentados ou anormais, 

sopro de insuficiência tricúspide ou arritmias cardíacas (BARBOSA e ALVES, 2006). 

Segundo Almosny (2002) e Mattos Junior (2008), a doença possui uma classificação 

quanto aos seus sinais clínicos, podendo ser: 

Classe I: quando se apresenta assintomática, condições físicas gerais do 

paciente estão satisfatórias, exames auxiliares com parâmetros normais, teste 

antigênico negativo ou fracamente positivo e microfilaremia por Dirofilaria immitis 

positiva. Prognóstico favorável  

Classe II: doença moderada e ainda pode se apresentar assintomática, 

condições gerais satisfatórias ou discretas, porém alguns sinais clínicos como tosse 

após esforço físico e baixo rendimento atlético podem ser percebidos assim como 

leve aumento dos ruídos respiratórios, espessamento das artérias pulmonares, 

opacidade pulmonar difusa, discreto aumento da câmara cardíaca direita, discreta 

hipertrofia ventricular direita, ligeira anemia, proteinúria, aumento dos glóbulos 

brancos, eosinofilia e teste antigênico positivo. Prognóstico favorável/reservado. 

Classe III: agravamento das lesões observadas na classe anterior, 

manifestando tosse persistente, dispnéia, hemoptise, insuficiência cardíaca 

congestiva direita, colapso após esforços físicos mesmo de pouca intensidade, 

anorexia, perda de peso, hepatomegalia, hidrotórax, insuficiência hepática e renal, 
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taquicardia e por vezes arritmia, diminuição do hematócrito e das proteínas totais, 

tromboembolismo, além de outros problemas já citados anteriormente. Pode estar 

associada a complicações após tratamento adulticida. Prognóstico desfavorável. 

 

4.7 SÍNDROME DA VEIA CAVA 

 

Animais com grande carga parasitária são os mais susceptíveis a síndrome, 

considerada a manifestação mais grave da enfermidade. A alta taxa de vermes 

adultos no átrio direito, na válvula tricúspede e na veia cava cranial e caudal podem 

levar o animal à síndrome da veia cava (MATTOS JUNIOR, 2008). 

É caracteriza-se pela diminuição do fluxo pela veia cava superior para o átrio 

direito, que ocorre quando o há obstrução por uma massa de parasitas. Pode 

ocorrer também pela migração retrógrada de vermes da artéria pulmonar e 

ventrículo direito para o orifício da válvula tricúspide, átrio direito e veia cava. Como 

resultado, teremos uma condição semelhante ao choque (ACHA e SZYFRES, 2003). 

A presença de parasitas no coração causa regurgitação de tricúspide e 

diminuição do retorno venoso, a insuficiência da válvula tricúspide caracteriza-se 

pela presença de sopro sistólico e aumento da pressão venosa central. Animais com 

esta síndrome podem desenvolver insuficiência cardíaca direita, congestão hepática 

grave e ascite (GARCEZ, 2006). 

A hemólise intravascular também é uma consequência da síndrome, levando 

à anemia hemolítica. Isto ocorre devido ao trauma mecânico causado às hemácias 

pela presença dos parasitas obstruindo o fluxo sanguíneo. Nestes casos, 

hemoglobinúria pode ser detectada (CAVALAZZI, 2002).  

Em casos graves, pode haver o desenvolvimento de coagulação intravascular 

disseminada. A maioria dos animais com síndrome da veia cava não apresentam 

sinais clínicos evidentes de dirofilariose e a ocorrência de colapso agudo é comum. 

(WARE, 2010). 

Esta condição também possui outros termos como: síndrome pós-caval, 

síndrome hepática aguda, síndrome da falência hepática, hemogobinúria por 

dirofilária e embolismo da veia cava (CAVALAZZI, 2002). Tem-se estimado que esta 

complicação se desenvolve em 15% a 20%dos cães com dirofilariose (ALMOSNY, 

2002).  
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A confirmação do diagnóstico de síndrome de veia cava se dá a partir do 

exame ecocardiográfico e visualização de vermes adultos de Dirofilaria immitis 

obstruindo a tricúspide e a veia cava (HOCK e STRICKLAND, 2008; WARE, 2010). 

 

4.8  DIAGNÓSTICO 

 

O diagnóstico é baseado na observação de sinais como tosse, dispnéia, 

intolerância a exercícios e fraqueza, associados ao histórico e a exames 

complementares. A anamnese é muito importante para obter informações como 

viagens a áreas endêmicas, administração ou não de medicamentos profiláticos 

para animais que residem nessas áreas (GARCEZ, 2006). 

A realização de exames complementares é importante para fornecer 

informações sobre o estado geral de saúde do paciente e gravidade da doença, 

direcionando o clínico na escolha do tratamento adequado. O diagnóstico pode ser 

direto pesquisando a presença do verme, ou indireto, empregando-se testes 

sorológicos para detecção de anticorpos contra Dirofilaria immitis. A doença pode se 

apresentar de forma assintomática em casos onde não há infecções maciças 

(THEIS, 2005). 

Os testes atualmente disponíveis para o diagnóstico definitivo baseiam-se na 

identificação de antígenos circulantes através de teste de ELISA e na pesquisa de 

microfilárias circulantes através de exame direto de sangue a fresco ou por métodos 

de concentração: Teste de filtração e Teste de Knott modificado (ALMOSNY, 2002).  

Segundo as últimas diretrizes publicadas pela American Heartworm Society 

(2012) para o diagnóstico, prevenção e tratamento da dirofilariose, o teste de 

detecção de antígenos é mais sensível e deve ser o teste de primeira escolha para o 

diagnóstico da doença em cães. O teste de identificação de microfilárias é 

considerado um teste complementar e deve ser realizado associado ao teste de 

identificação de antígenos com o objetivo de avaliar se o animal apresenta ou não 

microfilaremia. A identificação de antígenos e a visualização das microfilárias só são 

possíveis após cinco e seis meses pós-infecção, respectivamente. (AMERICAN 

HEARTWORM SOCIETY, 2012). 

As microfilárias de Dirofilaria immitis tem de ser diferenciadas daquelas de 

Dipetalonema reconditum, um filarídeo parasita comumente encontrado no tecido 
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subcutâneo de cães” (URQUHART et al, 1996). Corantes histoquímicos são 

utilizados para diferenciar as microfilárias por atividade de fosfatase ácida. A D. 

immitis mostra manchas ácido-fosfato positiva, vermelha, perfeitamente visível no 

poro excretor e no ânus, enquanto D. reconditum fica totalmente rosa (URQUHART 

et al, 1996). 

A infecção por parasitas adultos sem a identificação de microfilárias 

circulantes é conhecida como infecção oculta, podendo ser resultado de uma 

resposta imune que destrói as microfilárias, uma infecção unissex quando há 

somente parasitas do mesmo sexo, uma infecção com presença de vermes estéreis 

ou apenas infecção por presença de vermes sexualmente imaturos (infecção pré-

patente) (ALMOSNY, 2002).  

As infecções ocultas estão sempre relacionadas a graves manifestações da 

doença. Quando ha sobrevivência das microfilárias após morte dos adultos, uma 

pequena porcentagem de cães pode apresentar microfilaremia, sem formas adultas 

no coração. Os filhotes de cadelas com alta contagem de microfilárias podem 

apresentar microfilaremia transitória, que pode não chegar ao verme adulto (THEIS, 

2005). 

 

4.8.1 Exames complementares 

 

Radiografias torácicas e ecocardiograma são utilizadas para identificar 

alterações condizentes com dirofilariose, assim como determinar a gravidade e 

progressão da doença e avaliar alterações cardiopulmonares parenquimatosas 

(HOCK e STRICKLAND, 2008). 

As alterações radiográficas estão normalmente ausentes durante o estágio 

inicial da doença, mas podem surgir rapidamente em animais com alta carga 

parasitária. A incidência dorso-ventral é mais indicada para observar o aspecto das 

artérias lobares caudal, as quais são gravemente afetadas na maioria dos casos 

(WARE, 2010). 

A presença de artérias pulmonares lobares dilatadas, sem distensão venosa 

associada, é um sinal sugestivo de dirofilariose. A dilatação da veia cava caudal 

também pode ser vista em alguns casos (WARE, 2010).  
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O aspecto de moeda, comum em casos humanos de dirofilariose, não é 

observado em cães e gatos (SILVA e LANGONI, 2009). 

Sinais radiográficos variam conforme a espécie, além de serem transitórios e 

nem sempre indicarem a ocorrência de infecção ativa. Além disso, a severidade das 

alterações vasculares pulmonares não possui relação direta com a carga parasitária 

(LEITE, 2005). Para humanos, a radiografia pulmonar associada à biópsia da lesão 

em moeda é conclusiva para o diagnóstico (THEIS, 2005).  

Nos achados ecocardiográficos as alterações mais comuns são a dilatação 

ventricular direita, hipertrofia de parede, ecodensidade paralela linear no ventrículo 

direito já que os vermes adultos de D. immitis são muito ecogênicos e podem ser 

vistos como estruturas lineares duplas e paralelas, as quais flutuam na câmara 

cardíaca direita ou no lúmen de grandes vasos (AMERICAN HEARTOWRM 

SOCIETY, 2012).  

O ecocardiograma é também utilizado para estimar a carga parasitária, 

presença de regurgitação de tricúspide e a gravidade da hipertensão pulmonar, além 

de possibilitar rápido diagnóstico de ocorrência de síndrome da veia cava (WARE, 

2010).  

O hemograma deve sempre ser realizado antes do tratamento e em casos de 

infecção maciça, pode ser observada anemia regenerativa por destruição mecânica 

de hemácias. Isto ocorre em menos de um terço dos animais afetados (HOCK e 

STRICKLAND, 2008).  

Outras alterações como neutrofilia, eosinofilia, basofilia e trombrocitopenia 

podem estar presentes. Trombocitopenia pode ocorrer devido ao consumo de 

plaquetas no sistema arterial pulmonar, especialmente após tratamento com 

fármacos adulticidas (WARE, 2010).  

Animais infectados podem apresentar acometimento renal e hepático como 

consequência de insuficiência cardíaca direita. Exames bioquímicos podem revelar 

aumento de enzimas hepáticas, azotemia e bilirrubinemia (TILLEY et al, 2008). 

A urinálise pode evidenciar a presença de albuminúria em 20 a 30% dos 

animais afetados, sendo mais comum em casos de doença avançada. Caso o 

animal apresente ascite, a análise do conteúdo drenado pode revelar transudato 

modificado, consistente com a ocorrência de insuficiência cardíaca congestiva direita 

(WARE, 2010; HOCK e STRICKLAND, 2008). 
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4.8.2 Testes de identificação de antígenos 

 

É o teste o mais sensível para o diagnóstico de dirofilariose em cães. Possui 

especificidade próxima a 100% e é de fácil realização (HOCK e STRICKLAND, 

2008). 

Os testes atualmente disponíveis são capazes de diagnosticar a doença 

inclusive em animais amicrofilarêmicos (infecções ocultas), desde que estes 

possuam ao menos uma fêmea madura em seu organismo, uma vez que o teste 

detecta proteínas secretadas apenas por fêmeas adultas de D. immitis na circulação 

sanguínea do hospedeiro definitivo (AMERICAN HEARTWORM SOCIETY, 2012). 

Falsos negativos podem ocorrer em casos de baixa carga parasitária e/ou 

baixa concentração de antígenos circulantes por supressão dos mesmos devido a 

tratamento profilático com lactonas macrocíclicas, morte de parasitas e ausência ou 

baixa quantidade de fêmeas maduras. Animais infectados apenas com parasitas 

machos também resultarão sempre negativos (SILVA e LANGONI, 2009; HOCK e 

STRICKLAND, 2008). 

A American Heartworm Society (2012) recomenda cautela ao interpretar 

resultados de testes de detecção de antígenos no diagnóstico da dirofilariose. 

Apenas um resultado negativo não exclui a doença devido aos fatores anteriormente 

citados e também devido ao seu longo período pré-patente. Portanto, os resultados 

devem ser interpretados como positivos ou abaixo de valores detectáveis e nunca 

como negativos (AMERICAN HEARTWORM SOCIETY, 2012). 

Um animal só pode ser considerado negativo para a doença após obter três 

resultados negativos consecutivos em intervalos de seis meses realizados com kits 

de diferentes fabricantes (LABARTHE e GUERRERO, 2005). É importante retirar o 

kit da geladeira e aguardar que o mesmo atinja a temperatura ambiente antes de 

executar a prova. Os testes mais utilizados são os imunoenzimáticos (ELISA) ou de 

imunomigração rápida (imunoprecipitação em Agar gel). Estes testes irão detectar a 

presença de antígenos no trato genital de fêmeas adultas (TILLEY et al, 2008). 
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4.8.3 Testes para identificação de microfilárias 

 

Existe uma variedade de testes que podem ser realizados para a identificação 

do estágio larval da D. immitis, cuidados devem ser tomados para não confundir 

microfilárias de D. immitis com microfilárias de outros parasitas como 

Acanthocheilonema reconditum ou a D. repens. (TILLEY et al, 2008). 

Baixos números de microfilárias, variações diurnas no número das mesmas 

ou infecções ocultas podem ser causas de falsos negativos. Erros de técnica, como 

amostra insuficiente de sangue também levam a esse resultado. Animais que 

estejam recebendo profilaxia com lactonas macrocíclicas geralmente tornam-se 

amicrofilarêmicos após aproximadamente seis meses do início do tratamento, 

podendo resultar negativos mesmo que ainda possuam vermes adultos em seu 

organismo (AMERICAN HEARTWORM SOCIETY, 2012).  

Segundo Venco (2007), mais de 30% dos cães podem não apresentar 

microfilaremia, apesar de possuírem vermes adultos em seu organismo. Estes testes 

são úteis para identificar animais fontes de infecção e para avaliar se o paciente 

possui alto número de microfilárias circulantes antes da administração da medicação 

preventiva. Testes para identificação de microfilárias devem ser realizados em 

animais que sejam positivos para o teste de identificação de antígeno (WARE, 

2010).  

É importante ressaltar que a intensidade da microfilaremia não possui relação 

direta com a carga parasitária. O chamado exame direto de sangue a fresco não é 

recomendado, pois a pouca quantidade de sangue utilizada leva a uma maior 

ocorrência de falsos negativos (MATTOS JUNIOR, 2008). 

O objetivo é visualizar o parasita em esfregaço de sangue a fresco e 

identificar o movimento serpentiforme e estacionário realizado pela microfilária na 

camada de células sanguíneas. Enquanto microfilárias de A. reconditium 

apresentam movimento progressivo (LEITE, 2005). 

A Técnica do micro hematócrito também não é confiável no diagnóstico 

definitivo por não permitir a identificação da espécie de microfilária. Ela consiste em 

observar o tubo por microscopia após ele ser centrifugado. Ocasionalmente, 

microfilárias em movimento podem ser observadas no plasma logo acima da 

camada de células brancas. Como o exame direto de sangue a fresco a técnica do 
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micro hematócrito também possui baixa sensibilidade devido à quantidade reduzida 

de sangue utilizado (DATZ, 2003). 

Em contrapartida temos o Teste de Knott modificado, este utiliza maior 

quantidade de sangue e caracteriza-se por causar a lise de hemácias, fixando as 

microfilárias presentes. Adiciona-se 10 ml de formalina tamponada a 2% à amostra 

de 1 ml de sangue, em seguida, centrifuga-se por 3 a 5 minutos a uma velocidade 

de 1500 rpm. O sobrenadante é descartado e o sedimento é corado com azul de 

metileno. Depois de corado é depositado em uma lâmina, coberto com uma lamínula 

e levado ao microscópio para observação (MATTOS JUNIOR, 2008).  

O teste de Knott modificado é o teste de eleição para observar a morfologia, 

mensurar dimensões corporais do parasita e para diferenciar a Dirofilaria immitis de 

outras espécies de microfilárias. O uso de corantes histoquímicos é uma ferramenta 

útil na diferenciação de diferentes espécies de microfilárias, uma vez que os padrões 

de manchas ácido-fosfatase positivas vermelhas evidenciam diferenças morfológicas 

entre as espécies de microfilárias (ALMEIDA, 2001; URQUHART et al, 1996).  

O teste de filtração utiliza a mesma quantidade de sangue e também lisa as 

hemácias da amostra, possibilitando a visualização das microfilárias. Adiciona-se 10 

ml da solução de lise à amostra com anticoagulante, a qual é então transferida para 

uma câmara de filtro Merck Milipore.  Após a filtração, o filtro é removido da câmara, 

colocado sobre uma lâmina, corado e observado ao microscópio (MATTOS JUNIOR, 

2008). 

O teste de Knott modificado e o teste de filtração são superiores ao teste de 

micro hematócrito e de sangue a freso por possuírem maior sensibilidade (HOCK e 

STRICKLAND, 2008; WARE, 2010). 

 

4.8.4 Técnica Molecular (PCR) 

 

O uso da técnica molecular utilizando a reação em cadeia da polimerase 

(PCR) faz a detecção de DNA do organismo. Esta técnica consiste na amplificação 

de um segmento de DNA especifico do parasita, utilizando iniciadores espécies-

específicos que podem ser visualizados em gel de Agarose, corado com Brometo de 

Etídeo (LATROFA et al, 2012).  
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Dessa maneira pode-se determinar a real ocorrência desta parasitose nos 

cães, mesmo os com baixa contagem de microfilarias para que medidas de 

tratamento e prevenção possam ser tomadas. É o método diagnóstico de maior 

precisão em comparação aos testes sorológicos, além de servir para diferenciar D. 

immitis dos outros tipos de dirofilaria encontradas em cães (MATTOS JUNIOR, 

2008).  

O PCR espécie-específico permite a identificação de determinada espécie de 

Dirofilaria, enquanto o PCR multiplex possibilita a detecção simultânea de diferentes 

espécies. Ambos são altamente específicos, porém sua utilização nem sempre é 

possível, uma vez que requer laboratórios e técnicos especializados (THEIS, 2005). 

 

4.9  TRATAMENTO 

 

Os cães infectados sem sinais clínicos ou com sinais leves apresentam 

melhor resposta ao tratamento. Pacientes com doença mais severa apresentam 

maiores possibilidades de complicações e morte (LATROFA, 2012). 

Como os tratamentos adulticidas possuem muitos riscos à saúde dos animais 

devido as embolias geradas pelos vermes mortos, esses devem ser utilizados 

somente quando o cão apresentar condições físicas adequadas. Uma boa 

anamnese e um detalhado exame físico, avaliando também as condições do 

coração, pulmão, fígado e rins através de exames complementares como 

radiografias torácicas, hemograma completo, perfil bioquímico, urinálise e 

ecocardiograma devem ser utilizados para determinar a gravidade da doença e a 

existência de outras patologias. Os resultados de tais testes vão determinar qual a 

terapia adequada para cada paciente (HOCK e STRICKLAND, 2008). 

O tratamento baseia-se na associação entre diferentes fármacos para 

combater parasitas em diferentes estágios de infecção. A combinação entre 

adulticidas e larvicidas, utilizados para tratamento profilático de longo prazo é 

recomendada pela American Heartworm Society (2012). A restrição de exercício 

durante o tratamento e a fase de recuperação é um ponto fundamental para reduzir 

o risco da ocorrência de complicações tromboembolíticas, é recomendado durante 

quatro a oito semanas após o tratamento com o adulticida (AMERICAN 

HEARTWORM SOCIETY, 2012). 
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4.9.1 Tratamento Farmacológico 

 

Antes da descoberta da melarsomina, a tiacetarsamida era utilizada no 

tratamento adulticida da dirofilariose em cães. Este fármaco, porém, apresentava 

várias desvantagens e não era considerado seguro devido à sua hepatotoxicidade e 

nefrotoxicidade. A melarsomina demonstrou ser mais segura e eficaz contra 

parasitas imaturos com mais de quatro meses de desenvolvimento, ao contrário da 

tiacetarsamida que é ineficaz contra parasitas imaturos e apenas parcialmente eficaz 

contra parasitas com seis meses de desenvolvimento (MATTOS JUNIOR, 2008). 

Como já citado anteriormente as atividades físicas são restritas por quatro a 

seis semanas para reduzir as graves e possíveis sequelas provocadas após a morte 

dos vermes adultos, como o tromboembolismo pulmonar (BARBOSA, 2006).  

É recomendado o confinamento em jaula por sete dias antes e dieta deverá 

ter restrição de sódio (TILLEY et al, 2008). Efeitos colaterais típicos de 

tromboembolismo podem ocorrer num período de 5 a 7 dias, ou mesmo 14 a 28 dias 

após o tratamento adulticida, como tosse, anorexia, apatia, letargia, febre, congestão 

pulmonar e êmese. Oxigenoterapia, heparina, corticóides, anti-tussígenos, 

broncodilatadores, fluidoterapia e ácido acetilsalicílico são medidas medicamentosas 

que podem ser usadas para combater os efeitos adversos causados pelo tratamento 

adulticida (ALMOSNY, 2002).  

A melarsomina é considerada relativamente segura, apesar da sua baixa 

margem de segurança. Uma única dose de 7,5mg/kg que é o triplo da dose 

recomendada, pode resultar em inflamação pulmonar, edema e morte (HOCK e 

STRICKLAND, 2008).  

A aplicação da melarsomina deve seguir estritamente as recomendações do 

fabricante, devendo ser administrada apenas por via intramuscular profunda na 

região entre a 3ª e a 5ª vértebra lombar. O fármaco não deve ser administrado em 

nenhum outro local e injeções superficiais devem ser evitadas, reações cutâneas 

locais podem ocorrer após a administração, mas geralmente desaparecem após 

uma a quatro semanas (TILLEY et al, 2008).  

Nódulos firmes podem surgir e permanecer indefinidamente no local da 

injeção. O fabricante recomenda a alternância de lados entre injeções. O paciente 
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deve ser hospitalizado para a administração do medicamento e monitorado durante 

as primeiras 24 horas após a última injeção (HOCK e STRICKLAND, 2008). 

O protocolo clássico de duas doses (2,5mg/kg cada) com alternância de 24 

horas foi atualmente substituído pelo protocolo de três doses, segundo 

recomendações da American Heartworm Society (2012). Isto é justificado pelo fato 

do protocolo de três doses apresentar maior eficiência e segurança. Uma única 

injeção na dose de 2,5mg/kg é administrada, seguida por um intervalo mínimo de um 

mês entre as duas próximas injeções com intervalos de 24 horas. Este protocolo 

visa reduzir a carga parasitária com uma injeção inicial, porém sem eliminar uma 

quantidade maciça de vermes de uma única vez, reduzindo o risco de 

tromboembolismo pulmonar grave e morte. Em pacientes com síndrome da veia 

cava o tratamento adulticida só deve ser realizado após a remoção cirúrgica dos 

parasitas (AMERICAN HEARTWORM SOCIETY, 2012; WARE, 2010; HOCK e 

STRICKLAND, 2008). 

Efeitos adversos podem eventualmente ocorrer, como tremores e letargia. 

Superdosagem pode causar colapso, salivação severa, vômitos, dificuldade 

respiratória secundária a inflamação pulmonar, edema, estupor e morte. A redução 

dos efeitos tóxicos pode ser atingida com a administração de dimercaprol na dose 

de 3mg/kg por via intramuscular. A realização de testes para detecção de antígenos 

deve ser realizada seis meses após o término do tratamento para verificar a eficácia 

da terapia adulticida (WARE, 2010).  

 

4.9.2 Tratamento cirúrgico 

 

A intervenção cirúrgica é indicada em animais com alta carga parasitária 

devido ao alto risco de ocorrência de tromboembolismo pulmonar (HOCK e 

STRICKLAND, 2008). 

Este também é o tratamento de escolha em animais com síndrome de veia 

cava, nos quais a terapia adulticida é contra-indicada. A visualização do coração e 

das artérias pulmonares através de exame ecocardiográfico é imprescindível para 

confirmar se os parasitas estão em regiões acessíveis antes de decidir por este 

método de tratamento (AMERICAN HEARTWORM SOCIETY, 2012). 
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A remoção dos vermes se dá pela introdução de uma pinça jacaré longa e 

flexível através da veia jugular por repetidas vezes, até que não sejam removidos 

quaisquer parasitas (WARE, 2010). 

A taxa de sobrevivência desta técnica é alta (50 a 80%), porém exige o uso 

de sedação leve, disponibilização de equipamentos específicos e um médico 

veterinário capacitado para a realização da técnica. A terapia com adulticida deve 

ser realizada algumas semanas após o tratamento cirúrgico, a fim de garantir a 

completa eliminação dos parasitas (AMERICAN HEARTWORM SOCIETY, 2012).  

É necessária a manutenção do paciente através de fluidoterapia intravenosa, 

cautelosa, durante e após a retirada dos vermes, além de uma monitoração da 

pressão venosa central e a administração de antibióticos de amplo espectro para 

minimizar os possíveis efeitos colaterais pós-cirúrgicos. Os animais podem ser pré-

medicados com ácido acetilsalicílico (5mg/kg, BID) e prednisolona (0,5 mg/kg, BID, 

VO) na semana anterior à cirurgia (WARE, 2010) 

 

4.9.3 Lactonas Macrociclícas 

 

Esses fármacos são altamente eficientes contra microfilárias em estágios 

larvais L3 e L4 e possuem efeito adulticida quando administrados continuamente. 

(AMERICAN HEARTWORM SOCIETY, 2012).  

As lactonas macrocíclicas agem potencializando a ação inibidora neuronal no 

cordão nervoso ventral dos parasitas, a qual é mediada pelo neurotransmissor ácido 

gamaaminobutírico (GABA). Estes fármacos são considerados agonistas do GABA, 

por estimularem sua liberação pré-sináptica, o que leva à abertura dos canais de 

cloro e ao aumento da condução intracelular do neurotransmissor, desta maneira 

ocorre a hiperpolarização da membrana neuronal, o que resulta na paralisia motora 

e morte do parasita. A administração em doses profiláticas durante dois a três 

meses antes do início do tratamento adulticida é recomendada pela American 

Heartworm Society (2012). Esta conduta garante a eliminação de larvas com menos 

de dois meses de idade e permite que vermes com idade entre dois e quatro meses 

se desenvolvam. Além disso, esses fármacos reduzem e até eliminam as 

microfilárias da circulação sanguínea, impedem o desenvolvimento de vermes 

imaturos e comprometem o sistema reprodutivo de fêmeas de D. immitis. A 
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administração oral de ivermectina na dose de 50mcg/kg pode reduzir rapidamente a 

microfilaremia (WARE, 2010). 

Animais com altos níveis de microfilárias podem ser susceptíveis a ocorrência 

de choque anafilático após a administração de lactonas macrocíclicas. O risco é alto 

para animais de pequeno porte com alta densidade de microfilárias (>10000 

microfilárias/ml de sangue). A mensuração da densidade de microfilárias/ml de 

sangue e o fracionamento da dose do fármaco em diversos dias consecutivos são 

opções viáveis para reduzir o risco da ocorrência de choque anafilático nesses 

animais. A administração prévia de anti-histamínicos e glicocorticóides também 

podem ser úteis nestes casos (AMERICAN HEARTWORM SOCIETY, 2012).  

Os animais devem ser observados por oito a doze horas após o início do 

tratamento quanto ao surgimento de sinais como letargia, inapetência, salivação 

excessiva, vômitos, defecação, taquicardia ou colapso circulatório (WARE, 2010). 

Para que um efeito adulticida eficaz seja atingido é necessária a 

administração do medicamento por um período superior a um ano e a restrição de 

exercícios seria exigida durante todo o período do tratamento. A dosagem profilática 

de ivermectina (6 a 12mg/kg/mês) é também considerada microfilaricida, podendo 

ser administrada por até seis meses. Apesar de seu mecanismo lento, essas doses 

são mais seguras, causando menos efeitos colaterais (ALMOSNY, 2002). 

 

4.9.4. Tratamento Microfilaricida 

 

A intenção neste tratamento é a rápida eliminação das microfilárias da 

circulação sanguínea do portador. Pode ser utilizado como pós-tratamento adulticida 

ou como tratamento profilático (ALMOSNY, 2002).  

Reações anafiláticas podem ocorrer devido à morte das microfilárias e não 

pela utilização de drogas microfilaricidas. Ivermectina (50mcg/kg) em dose única ou 

milbemicina (500mcg/kg) dose única a partir de quatro semanas após o tratamento 

adulticida. A dosagem profilática de ivermectina (6 a 12mcg/kg/mês) é também 

considerada microfilaricida, podendo ser administrada por até seis meses, 

mensalmente, eliminando as microfilárias gradativamente (ALMOSNY, 2002). 
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4.10  PROFILAXIA 

 

Há uma variedade de opções de prevenção para cães, incluindo tabletes e 

gomas a base de oximemilbemicina e ivermectina (ANZAI, 2006).  

Apesar da facilidade da realização da prevenção, a dirofilariose é responsável 

pela morte de animais em todo o mundo. Além disso, casos da doença em seres 

humanos aumentaram consideravelmente nos últimos anos. A conscientização da 

comunidade médica, tanto humana quanto veterinária, em relação à importância 

desta patologia é imprescindível para evitar erros de diagnóstico em humanos e para 

orientar os tutores de animais quanto à necessidade da realização da prevenção em 

áreas endêmicas, diminuindo, desta maneira, o risco da transmissão para outros 

animais e para seres humanos (THEIS, 2005).  

As dificuldades do tratamento levam à valorização da prevenção e dos 

tratamentos profiláticos. Atualmente, formulações de lactonas macrocíclicas orais 

que foram mencionadas no início desde item encontram-se disponíveis no mercado, 

sendo necessário o uso mensal destes medicamentos, principalmente em cães 

situados em áreas endêmicas, áreas de maior transmissão (LABARTHE e 

GUERRERO, 2005). 

É importante ressaltar que essas medicações não são eficazes contra as 

formas adultas da Dirofilaria immitis e devem ser administradas em cães acima de 

seis semanas de idade (ALMOSNY, 2002). A ivermectina, nome químico dos 

derivados macrocíclicos da lactona como as avermectinas e milbemicinas, a partir de 

1980, começaram a ser utilizados como anti-helmínticos e mais tarde, como 

potentes ectoparasiticidas. Apresenta alto peso molecular e não ultrapassa a 

barreira hematoencefálica, sendo relativamente segura e eficaz, com baixa 

toxicidade para os mamíferos (SCOTT et al, 1996). 

Ela tem ação agonista ao GABA, provocando paralisia e ataxia. Em filhotes 

com menos de 6 semanas de idade e cães de raças específicas como Collie, Border 

Collie, Pastor de Shetland, Sheepdog, Afghand Hound e Pastor Australiano, o uso 

de ivermectina é contra-indicado, pois estes, podem vir à manifestar sinais de 

intoxicação como tremores, convulsões, ataxia, vômito, sialorréia, letargia e 

midríase, podendo levar o animal à morte (SCOTT et al, 1996). 
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As condições geográficas associadas às condições de saneamento básico, 

índice pluviométrico, além do desmatamento, alta concentração das populações de 

mosquitos e o aumento desordenado da população de cães, gatos e outros animais 

errantes, permitem a manutenção e disseminação de microfilárias entre os animais e 

o ser humano, favorecendo a ocorrência de surtos e epidemias. Devido à 

desinformação da população e a falta de conhecimento técnico e epidemiológico dos 

profissionais da saúde, a adoção de medidas preventivas fica comprometida. A 

presença de potenciais vetores infectados em regiões com aglomerados humanos, 

principalmente em épocas de férias, associada às condições climáticas favorecem a 

ocorrência da doença (THEIS, 2005). 

. 

5.  RELATO DE CASO DE DIROFILARIOSE 

 

Uma paciente canina, sem raça definida, de 13,600kg, idade aproximada de 3 

anos, foi resgatada da rua e deu entrada na clínica apresentando tosse severa, 

inapetência, falta de apetite e dispnéia. No exame físico a temperatura corporal 

encontrava-se em 39.2º, a frequência respiratória estava em 40 movimentos por 

minuto e a cardíaca em 160 batimentos por minuto. A mucosa estava hipocorada e o 

animal apresentava desidratação leve. 

Depois de mensurados todos os parâmetros foi realizado o teste rápido de 

dirofilariose Alere®, para realização do teste é necessário utilizar duas gotas de 

soro, plasma ou sangue no local indicado pelo fabricante. O resultado leva de dez a 

quinze minutos e deve ser interpretado pela presença de linhas. Quando visualizada 

somente uma linha o resultado é negativo, porém se houver duas linhas o resultado 

será positivo. Depois de confirmar a dirofilariose foi coletado sangue da veia jugular 

da paciente para hemograma completo.  

A Figura 7 demonstra a presença de anemia regenerativa, leucocitose, 

neutrofilia, linfocitocose, monocitose e eosinofilia.  
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Figura 7: Hemograma realizado na paciente canina fêmea de 3 anos. 

 

 

Foi administrado benazepril 0,5mg/kg, sulfato de salbutamol aerozol 100mcg, 

prednisolona 1 a 2mg/kg e ivermectina 50mcg/kg para diminuir os riscos do 

tratamento. A fêmea canina permaneceu na clínica para observação em ambiente 

restrito e logo no segundo dia já mostrou interesse pela alimentação. 
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Durante sua permanência na clínica foi observada a atenuação dos sintomas, 

no quinto dia de internamento a paciente recebeu alta. O tratamento teve 

continuidade em domicílio com os mesmos medicamentos. No retorno que ocorreu 

uma semana após a alta a tutora relatou presença de secreção vaginal purulenta há 

dois dias. No exame clínico realizado a temperatura se mostrou elevada em 39,8º 

além do aumento aparente da cavidade abdominal, a frequência cardíaca e 

respiratória estava dentro dos parâmetros em 140 batimentos por minuto e 30 

movimentos por minuto. Devido a suspeita de piometra o exame de ultrassonografia 

foi indicado, confirmando a infecção uterina avançada. A cirurgia de 

ovariosalpingohisterectomia foi agendada para o dia seguinte e ocorreu sem 

complicações. No pós operatório foi administrado Cronidor 3mg/kg, Agemoxi 

10mg/kg, Maxicam 0,2mg/kg e Rifoxina spray. Dois meses após a cirurgia foi 

coletado sangue da veia jugular para pesquisa de microfilária (Figura 8) no período 

noturno conforme recomenda a literatura.  

 

Figura 8: Pesquisa de microfilárias na amostra sanguínea da paciente canina 

demonstrando resultado negativo.  

 

6.  DISCUSSÃO 

 

Como descreve a literatura a maior prevalência da dirofilariose é em áreas 

banhadas por rios, mares ou próximas de lagos, como o ocorrido neste relato do 
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município de Antonina – PR. Genchi et al (2005) demonstraram que a prevalência 

das infecções por filárias, tem aumentado em cães não tratados com fármacos 

profiláticos, estando de acordo com a história do paciente descrito, o qual coabitava 

na rua. Como sintomatologia clínica observou-se tosse, dispnéia, inapetência, 

frequencia cardíaca e respiratória elevada, o que corrobora com os achados 

encontrados por Almosny (2002) o qual relatou mucosas pálidas, tosse e 

inapetência. Segundo Ware (2010), as variações hematológicas mais frequentes 

são: anemia regenerativa, neutrofilia, basofilia, eosinofilia e coagulação intravascular 

disseminada, neste caso, foram observados anemia regerenativa, neutrofilia por 

conta da infecção, linfocitose e monocitose que demonstram cronicidade e 

eosinofilia que surge na presença de parasitas assim como a basofilia, pois elas 

costumam ocorrer juntas, porém nesse caso a basofilia não esta presente. Não foi 

possível realizar outros exames por conta da condição financeira da tutora. 

O tratamento foi realizado utilizando ivermectina em 50mcg/kg uma vez ao mês, 

pois não foi encontrada a melarsomina. Ware (2010) descreveu que as lactonas 

macrociclícas induzem a paralisia neuromuscular e morte do nematódeo. Silva e 

Langoni (2009), dizem que a amostra de sangue deve ser obtida de preferência no 

período noturno quando a microfilaremia atinge o seu pico, seguindo esta 

recomendação às 20 horas foi coletado sangue da veia jugular da paciente para 

pesquisa de microfilaria. Não foi encontrado microfilarias na circulação da paciente, 

devido ao uso da ivermectina, dessa forma ela não é uma fonte de infecção. 

Conforme a American heartworm society (2012) animais que recebem lactonas 

macrocíclicas geralmente tornam-se amicrofilarêmicos, mas ainda podem possuir 

vermes adultos em seu organismo.  

 

7. CONCLUSÃO 

 

A dirofilariose tem apresentado ampla ocorrência mundial, sendo disseminada 

em diversos continentes. Está relacionada a fatores ambientais como clima, 

presença de vetores, animais infectados e fatores sócios demográficos como 

condições precárias de saneamento e deslocamento de animais e seres humanos 

de áreas indenes ou silenciosas para regiões endêmicas favorecendo a 

disseminação. Como o tratamento pode ser fatal no caso de cães, a principal 
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recomendação é a prevenção. Por esse motivo a conscientização dos veterinários é 

muito importante, para que instruam os tutores da importância da profilaxia em seus 

animais. A realização de estudos epidemiológicos permite a identificação de áreas 

endêmicas, o que é muito importante para alertar os moradores que residem nessas 

áreas sobre os riscos dessa patologia negligenciada. Os estudos epidemiológicos 

também são de grande valia para auxiliar os médicos da região na identificação da 

doença em humanos, já que são altos os números de casos não diagnosticados e 

não registrados. 

 

8. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA DE LEPTOSPIROSE 

 

A leptospirose é uma antropozoonosede importância global, causada por 

bactérias espiroquetas do gênero Leptospira, transmitida através da urina de 

roedores, água, lama e solos contaminados. A transmissão está diretamente ligada 

a fatores ambientais como enchentes, atingindo tanto ambiente rural como urbano, 

assim como países industrializados e em desenvolvimento, tornando-se um grave 

problema de saúde pública em escala global. Segundo Sherding (2008), a 

contaminação ocorre pelo contato muco-cutâneo, principalmente com superfície de 

água contaminada, mas também com alimentos e vegetação.  

Os microrganismos podem penetrar na mucosa ou na pele com escoriação, 

mediante ferimento ou mordida e ainda pode ocorrer a transmissão venérea. Trata-

se de uma patologia infecciosa reemergente de importância mundial com relatos em 

Nicarágua, Brasil, Índia, Sudeste Asiático, Malásia e Estados Unidos da América. No 

nosso país a doença ocorre durante todos os meses do ano. Epidemias urbanas são 

registradas sempre, principalmente em comunidades carentes, após inundações e 

desastres naturais de grande magnitude (VASCONCELLOS, 2005). 

Várias espécies de animais silvestres podem atuar como reservatórios como 

os roedores sinantrópicos comensais, principalmente o Rattus norvegicus, nestes 

causam infecções sem sinais clínicos da doença, porém, eles continuam a eliminar a 

bactéria por sua vida toda. A Leptospirose é de notificação obrigatória e está incluída 

na lista B da World Organisation for Animal Health. Sabe-se que os cães são os 

hospedeiros do sorovar canicola e os ratos são do sorovar icterohaemorrhagiae. O 
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contato direto geralmente se dá pela manipulação com sangue e/ou urina de animais 

doentes, transmissão venérea ou placentária (JORGENS e SCHMITT, 2011). 

Já a transmissão indireta, mais frequente, ocorre por meio da exposição de 

animais suscetíveis a um ambiente contaminado, por exemplo, água lenta ou 

estagnada (GREENE, 2004).  

 

 

8.1 ETIOLOGIA 

 

Bactérias da ordem Spirochaetales, família Leptospiraceae, gênero 

Leptospira, não são capsuladas e nem esporuladas. São helicoidais, aeróbias 

obrigatórias, gram-negativas, possuem forma de gancho, com grande motilidade e 

movimento rotatório em torno de seu eixo. Não multiplica-se fora do hospedeiro e 

sua sobrevivência fora dele depende das condições do meio ambiente, sendo 

altamente sensível a ambientes secos, pH e temperaturas extremas. O patógeno 

pode sobreviver no meio ambiente até 180 dias em solo úmido ou em águas 

paradas (BIAZZOTI, 2006). 

Estes microrganismos são exigentes e requerem meios especializados para 

seu cultivo em laboratório. Podem medir cerca de 0,1 a 0,2 µm de largura por 6 a 12 

µm de comprimento (LAPPIN, 2006).  

O gênero Leptospira é dividido em e Leptospira biflexa, compreendendo as 

saprófitas isoladas do ambiente e a Leptospira interrogans que compreende todos 

os sorotipos patogênicos e contém ao redor de 200 variáveis sorológicas 

denominadas sorovares. Os sorovares estão agrupados em 18 grupos 

(RODRIGUES, 2008).  

Os principais agentes causais da leptospirose canina são o sorovar 

icterohaemorrhagiae e o sorovar canicola (LAPPIN, 2006). No primeiro sorogrupo 

também se encontra classificado o sorovar copenhageni, que no Brasil tem sido 

detectado cada vez mais, tanto em cães quanto em humanos. A infecção dos cães 

por outros sorovares também tem sido constatada em diversas partes do mundo, 

embora de forma menos frequente. Entre todos os sorovares permanece uma 

característica universal, a capacidade em colonizar os túbulos renais proximais, 
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fazendo do hospedeiro um portador renal crônico, com excreção de bactérias pela 

urina (SHERDING, 2008).  

As características fisiológicas ideais para o seu crescimento são temperatura 

entre 28ºC e 30ºC com umidade, pH entre 7,2 - 7,6 (BIESDORF et al, 2008). Isso 

por apresentarem membrana citoplasmática e parede celular envolta por uma 

membrana externa com dupla camada composta de proteínas, fosfolipídeos e 

lipopolissacarídeos na camada externa, que em condições desfavoráveis de pH, 

temperatura e em ambientes secos resultam em uma desorganização deste 

envelope, com consequente destruição do agente no meio ambiente. 

O gênero Leptospira é bastante sensível à luz solar direta, aos desinfetantes 

comuns e aos anti-sépticos. Ou seja, são bactérias pouco resistentes. Os cães são 

infectados por L. australis, L. autumnalis, L.ballum, L. bratislava, L. bataviae, L. 

canicola, L. grippotyphosa, L. hardjo, L. icterohaemorrhagiae, L. copenhageni, L. 

pomona e L. tarassovi, pertencentes ao gênero Leptospira interrogans. Os felinos 

podem ser infectados por L. bratislava, L. canicola, L. grippotyphosa e L. pomona, 

mas são resistentes a doença clínica (LAPPIN, 2006). 

 

8.2 EPIDEMIOLOGIA 

 

Embora as leptospiras sejam encontradas no mundo todo, algumas 

sorovariedades têm uma distribuição geográfica limitada. Além disso, possuem uma 

espécie particular de hospedeiro, seu hospedeiro de manutenção, esses são as 

principais fontes de contaminação ambiental e transmissão natural para outras 

espécies, os hospedeiros incidentais. Os hospedeiros incidentais geralmente têm 

baixa suscetibilidade à infecção e desenvolvem a doença de forma severa, mas são 

disseminadores ineficientes (QUINN et al, 2005).  

Mello (2007) avaliou aspectos epidemiológicos da leptospirose canina no 

Brasil e concluiu que a doença apresentou índices variáveis de acordo com o estado 

e região do país. O autor também pesquisou os sorovares predominantes, com 

maior registro para o canicola e copenhageni, seguido pelo icterohaemorrhagiae e 

autumnalis. E destacou ainda, que os índices verificados relacionavam-se com as 

particularidades de cada região, como fatores climáticos, sazonais e 

socioeconômicos e recomendaram que sejam realizados novos estudos visando 



58 

 

aumentar o número de sorovares contidos nas vacinas. As vacinas anti-Leptospira 

devem ser constituídas pelos sorovares de maior prevalência em cada região, pois a 

inclusão de sorovares desnecessárias poderá contribuir para a redução de 

antígenos dos sorovares realmente necessários e aumentar o risco de reações 

indesejáveis, além de onerar o custo das vacinas para o consumidor final 

(VASCONCELLOS, 2005).  

Caracteriza-se por ser uma doença sócio-econômica, já que é comumente 

encontrada em áreas onde o saneamento básico é ineficaz possibilitando uma maior 

exposição da população humana e canina aos roedores. Acomete principalmente 

indivíduos em precárias condições de habitação e aumenta em proporções 

aceleradas nas áreas urbanas, devido ao crescimento caótico e déficit estrutural. 

Isso se dá, sobretudo a carência de uma política educacional e da má administração 

pública (CARMO, 2004). 

 

8.3  POTENCIAL ZOONÓTICO 

 

A leptospirose é considerada uma zoonose disseminada e potencialmente 

fatal (SHERDING, 2008). Os cães (Canis familiares) e o rato de esgoto (Rattus 

novergicus) são os principais reservatórios da leptospira no ambiente urbano, sendo 

importantes na transmissão da doença para a espécie humana (BIAZZOTI, 2006). 

Devem ser considerados como zoonóticos para os humanos todos os sorotipos 

que infectam os mamíferos. Os roedores sinantrópicos tem participação direta na 

infecção do cão e da espécie humana. O cão no meio urbano é fonte potencial de 

disseminação da doença devido ao estreito convívio com ser humano, favorecendo 

desta forma a transmissão da doença (FAVERO et al, 2002). 

  De acordo com Vasconcellos (2005), a infecção está altamente difundida nas 

populações caninas e uma parcela dos cães acometidos comporta-se como portador 

o que contribui para a persistência e propagação dos focos da zoonose. A urina 

contaminada é altamente contagiosa para os humanos e para as espécies animais 

suscetíveis, portanto, deve ser evitado o contato com mucosas ou abrasões 

cutâneas (SHERDING, 2008). 

Além de impedir o contato com a urina infectada devem ser empregados 

cuidados com a água contaminada e hospedeiros reservatórios. Superfícies 
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contaminadas devem ser limpas com detergentes e desinfetantes para eliminar o 

agente (LAPPIN, 2006).  

Os médicos veterinários e tratadores de animais são pessoas em risco, pois o 

contato direto representa um risco potencial de infecção, portanto devem tomar 

cuidados e manter higiene rigorosa durante o tratamento de animais infectados 

(SHERDING, 2008).  

A leptospirose humana pode se manifestar de forma leve ou moderada, 

podendo também ser grave e fatal. O período de incubação varia de 24 horas a 30 

dias, numa média de sete a 14 dias, sendo os sintomas iniciais semelhantes aos da 

gripe, que depois evoluem para alterações específicas (CARMO et al, 2004). 

 

8.4  PATOGENIA 

 

Segundo os aspectos patogênicos o agente multiplica-se em sangue, linfa e 

líquor, caracterizando o quadro agudo da doença, denominado leptospiremia. Ele 

pode permanecer nos túbulos contornados renais, sendo eliminado pela urina de 

forma intermitente, quando essa multiplicação ocorre no endotélio vascular 

determina um quadro de vasculite generalizada. Essa eliminação renal do 

microrganismo ocorre desde 72 horas após a infecção até semanas a meses nos 

animais domésticos e por toda vida nos roedores (JORGENS e SCHMITT, 2011). 

A replicação inicial da espiroqueta causa uma inflamação que provoca lesão 

nos rins e no fígado. No epitélio do túbulo renal, causa uma lesão tubular aguda e 

insuficiência renal, ocasionando prolongada colonização e excreção de leptospiras 

na urina. Já no fígado lesiona células hepáticas, podendo ocasionar disfunção de 

hepatócitos, colestase, necrose hepática aguda, icterícia e hepatite crônica com 

fibrose hepática, principalmente o sorotipo L. grippotyphosa (BIER, 2012).  

Aproximadamente sete dias após a exposição desenvolvem-se os sinais 

clínicos. Têm mais chance de sobrevida, os cães que são tratados ou que 

desenvolvem resposta imune. Alguns vão eliminar a infecção 2 a 3 semanas após a 

exposição, sem tratamento e desenvolvem hepatite ou doença renal crônica. Os 

gatos geralmente são acometidos subclinicamente, mas podem eliminar o 

microrganismo por períodos de tempo variáveis (LAPPIN, 2006). 
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8.5  MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 

 

Os sinais clínicos dependem da idade e imunidade do hospedeiro, dos fatores 

ambientais que afetam os microrganismos, da virulência do sorovar infectante e do 

sistema afetado. Nas infecções agudas pode ocorrer disfunção da coagulação e 

levar a coagulação intravascular disseminada e a leptospiremia maciça pode resultar 

em choque e óbito (GREENE, 2004). Conforme descrevem Nelson e Couto (2001), 

os sinais clínicos mais comuns na infecção são letargia, depressão, anorexia, 

vômito, febre, poliúria, polidipsia, dor abdominal e/ou lombar, diarréia, mialgia, 

icterícia e petéquias.  

A maioria das infecções por leptospira em cães cursa de forma subclínica 

assintomática a crônica com quadros de insuficiência renal e hepática (GREENE, 

2004). 

Geralmente a infecção pelo sorovar icterohaemorrhagiae pode levar a quadro 

agudo e óbito nas primeiras 48 horas, cães que sobrevivem a este período podem 

desenvolver a síndrome ictero-hemorrágica com sinais clínicos de prostração, 

icterícia e hemorragias difusas afetando principalmente pulmão e sistema 

gastroentérico, além das lesões difusas no fígado, rigidez anúria e mialgias nos 

membros posteriores (ACHA et al, 2003).  

A infecção pelo sorovar canicola resulta em comprometimento renal grave 

com estabelecimento de síndrome urêmica, evoluindo geralmente para insuficiência 

renal crônica. Nem todos os animais apresentam a forma ictérica e a infecção pode 

também ser assintomática, havendo no entanto, a eliminação das leptospiras na 

urina, por um período variável de tempo. Os sorovares copenhageni e pyrogenes, 

estão classificados no mesmo sorogrupo ao qual pertence o sorovar. 

icterohaemorrhagiae e também causam no cão e em humanos, a forma ictérica  

(RIBEIRO et al, 2003; MAELE et al, 2008).  

 

8.6 DIAGNOSTICO 

 

O diagnóstico definitivo da leptospirose canina deve ser embasado nas 

informações clínico-epidemiológicas e nos exames laboratoriais (ANZAI, 2006). 

Podem ser empregados exames de sangue, bioquímicos, urinálise, teste de 
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soroaglutinação microscópica, teste de ELISA, PCR, isolamento e cultivo do agente 

e microscopia de campo escuro. Os dois últimos não são recomendados, o 

isolamento por se tratar de uma técnica difícil e de baixa detecção e a microscopia, 

pois os microrganismos não são vistos com facilidade no sedimento urinário pelo 

microscópio óptico (BIESDORF et al, 2008; LAPPIN, 2006). 

O hemograma pode revelar leucocitose, neutrofilia com desvio à esquerda, e 

trombocitopenia em casos mais graves decorrente das anormalidades de 

coagulação ou CID. Pode ocorrer ainda anemia regenerativa, por provável perda de 

sangue ou hemólise ou anemia arregenerativa, pela doença hepática ou renal 

crônica (LAPPIN, 2006). 

  Alterações como azotemia com elevação da creatinina e uréia podem estar 

presentes na bioquímica sérica, esse fator é variante conforme a gravidade da lesão 

renal do paciente, hipoalbuminemia, níveis elevados de alanina aminotransferase, 

aspartatoaminotransferase, fosfatase alcalina e do teor sérico de bilirrubina e ácidos 

biliares, resultantes da doença hepática, doença renal, perdas gastrintestinais e 

acidose metabólica (JESUS, 2009).  

A hiperglobulinemia pode ser detectada em alguns cães com leptospirose 

crônica. Os cães com miosite podem ter a atividade da creatino-cinase (CK) 

aumentada (LAPPIN, 2006) e possível elevação das enzimas hepáticas (GREENE, 

2004). As alterações na urinálise geralmente são densidade baixa, glicosúria, 

proteinúria, bilirrubinúria, acompanhadas de presença de cilindros granulosos e 

elevação de leucócitos e eritrócitos no sedimento urinário (BIAZOTTI, 2006). 

 

8.6.1 Soroaglutinação Microscópica 

 

Em virtude das dificuldades do isolamento do agente em amostras biológicas, 

os métodos sorológicos têm sido amplamente utilizados no diagnóstico confirmatório 

da leptospirose. A técnica padronizada e recomendada pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) e estabelecida como padrão ouro no diagnóstico da leptospirose 

humana e animal é a Soroaglutinação microscópica (SAM) com a utilização de 

antígenos vivos. Esta técnica consiste na reação entre anticorpos presentes no soro 

contra os antígenos encontrados na superfície da lepstospira. A soroaglutinação 

microscópica apresenta elevada especificidade, no entanto, baseia-se na detecção 
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de anticorpos que só estarão presentes sete a dez dias após a infecção. Fatores 

importantes na interpretação dos resultados laboratoriais são as reações cruzadas 

entre sorovares, títulos vacinais e o início da fase aguda da enfermidade, sendo 

assim, os testes sorológios devem ser realizados levando em consideração dados 

epidemiológicos, bem como as informações obtidas na anamnese e no exame físico 

(ANZAI, 2006).  

Além disto, ocorre dificuldade na manutenção da bactéria em laboratório por 

se tratar de um microrganismo que requer meios específicos e enriquecidos, 

sensível as condições adversas e baixa competitividade frente a outros 

microrganismos (BIER, 2012). 

 

8.6.2 PCR 

 

A técnica de Reação em Cadeia de Polimerase (PCR) é extremamente 

sensível e específica no diagnóstico precoce da leptospirose, embora seja uma 

técnica mais onerosa (BIESDORF, 2008). O método consiste na amplificação 

exponencial 'in vitro' de regiões específicas de DNA em curto tempo. Cada ciclo 

consiste de três fases: 1. desnaturação das fitas de DNA; 2. anelamento dos 

oligonucleotídeos iniciadores específicos ao DNA molde; 3. síntese do DNA 

específico utilizando a enzima Taq DNA polimerase. As moléculas amplificadas pela 

técnica podem ser facilmente detectadas e identificadas pela eletroforese. (ANZAI, 

2006). Ainda segundo Anzai (2006), a técnica apresenta alta sensibilidade e 

especificidade, permitindo amplificar quantidades mínimas do DNA do 

microrganismo em diversos tipos de amostras biológicas tais como soro sanguíneo, 

líquor e urina. A leptospira pode ser encontrada na urina já nos primeiros dias da 

infecção, antes mesmo dos anticorpos serem detectáveis no soro, ou seja, é 

possível a detecção pela PCR logo no início da doença, tendo um diagnóstico 

precoce da Leptospirose com esta técnica. 

 

8.6.3 Ensaio imunoenzimático (ELISA) 

 

O teste de ELISA apresenta boa sensibilidade e especificidade, é um teste de 

escolha frequente por ser uma boa alternativa na detecção de anticorpos anti-
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Leptospira no soro do cão. Por meio da pesquisa de anticorpos específicos no soro 

do animal, o princípio da técnica consiste na imobilização de um dos reagentes 

(anticorpo ou antígeno) em uma fase sólida. Outro reagente ligado a enzima, reagirá 

com o complexo antígeno-anticopo (LAPPIN, 2006). 

Os imunocomplexos são revelados ao adicionar o substrato da enzima e um 

cromógeno até formar um produto colorido. Não dependendo de leituras subjetivas, 

os resultados do exame são expressos objetivamente pelas absorbâncias obtidas de 

espectrofotômetros. Com este teste é possível diferenciar em que fase da doença o 

paciente está, isso acontece pelos títulos combinados de imunoglobulina IgM e IgG, 

esses permitem diferenciar a resposta inicial de IgM, que está situada na fase aguda 

da doença e da resposta mais tardia de IgG, que se encontra na fase de 

recuperação, ou no caso de infecção ou vacinação prévia (JESUS, 2009).  

O título de IgM torna-se positivo na primeira semana, podendo obter valor 

máximo em duas semanas, enquanto que o título de IgG torna-se positivo em duas a 

três semanas e persiste durante meses (SHERDING, 2008). 

 

8.6.4 Urinálise 

 

Na urinálise de cães com leptospirose observa-se geralmente densidade 

baixa, glicosúria, proteinúria, bilirrubinúria (que normalmente precede a 

hiperbilirrubinemia), acompanhadas de elevação de cilindros granulosos, leucócitos 

e eritrócitos no sedimento urinário. Na fase clínica inicial é possível a pesquisa do 

agente por microscopia de campo escuro, a partir do exame de gota de sangue, até 

o quarto dia de infecção, ou de urina, entre a primeira e a segunda semana. Esse 

procedimento apresenta limitações em virtude da intermitência de eliminação das 

leptospiras na urina e da pequena sobrevivência do agente no ambiente externo 

(BIAZOTTI, 2006). 

 

8.7  TRATAMENTO 

 

O tratamento terapêutico vai depender da severidade da infecção e dos sinais 

apresentados, ele se inicia com fluidoterapia e após o controle da desidratação pode 
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se realizar a administração de antibióticos como as penicilinas e até transfusão 

sanguínea em casos mais severos de anemia (GREENE, 2004).  

Para evitar o choque e a desidratação, os fluidos devem ser administrados 

intensivamente, a diurese química com agentes osmóticos (glicose a 10% em 

5ml/kg) ou diuréticos tubulares (furosemida - Lazix®) é necessário para animais 

oligúricos (GREENE, 2004).  

A antibioticoterapia visa à eliminação da bactéria e o estágio de portador renal 

que os cães podem apresentar durante vários meses após a remissão dos sinais 

clínicos. Desta forma, duas fases de terapia antibiótica são recomendadas para 

diminuir a replicação da bactéria limitando a leptospiremia e encurtando a fase de 

eliminação de organismos na urina. A penicilina associada à estreptomicina é o 

antibiótico de escolha para o tratamento da leptospiremia e deve ser administrada 

precocemente no curso da doença. Penicilina G procaína (40.000 a 80.000 U/kg via 

intramuscular, a cada 24 horas) é a forma de penicilina mais comumente usada para 

o tratamento da leptospirose, embora a ampicilina e a amoxicilina também possam 

ser eficazes, no entanto não eliminam de forma eficiente a bactéria dos túbulos 

renais (GREENE, 2004). 

A doxiciclina também se mostrou eficiente na eliminação do estado de 

portador renal na dose de 5mg/Kg, a cada 12 horas por 14 dias comprovados em 

estudos realizados por Oliveira (2010). Em um tratamento intensivo, a taxa de 

sobrevida pode ser de 75 a 90%. A maioria dos cães recupera-se completamente, 

porém a insuficiência renal crônica residual é uma consequência potencial 

(SHERDING, 2008). Durante a fase aguda da infecção, algumas quinolonas têm 

efeito contra leptospiras e podem ser usadas em combinação com penicilina. A 

ampicilina e a enrofloxacina foram concomitantemente usadas em estudos, no qual 

83% dos caninos infectados obtiveram cura (LAPPIN, 2006). 

 

8.8  PROFILAXIA 

 

A profilaxia é a principal forma de controle conforme recomenda o Programa 

Nacional de Leptospirose (1995), ações profiláticas relativas às fontes de infecção 

da leptospirose canina devem ser direcionadas e focadas para os problemas no 

saneamento e no meio ambiente, visando principalmente, o controle de roedores. 
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Por ser uma doença endêmica no Brasil e pela tendência na utilização de esquemas 

vacinais polivalentes frente à diversidade dos sorovares, faz-se necessária à 

atualização da imunoprofilaxia (OLIVEIRA, 2010). 

O protocolo vacinal não pode ser igual para diferentes regiões geográficas, as 

vacinas devem conter bactérias específicas de cada região e isso é de extrema 

importância, como medida preventiva. Para o controle efetivo da leptospirose será 

importante a implantação de programa de saúde pública adequado, que se 

fundamente em práticas de higiene, vacinação e diagnóstico precoce, além de 

tratamento apropriado com a erradicação dos portadores renais. Implantação de 

medidas de manejo associadas com o controle de roedores sinantrópicos e 

populacional de cães errantes fazem-se necessários, a fim de minimizar a incidência 

em cães e nos homens (GREENE, 2004). 

As vacinas disponíveis atualmente no mercado brasileiro caracterizam-se por 

serem provenientes de culturas de leptospiras inativadas acrescidas de adjuvantes 

compostas pelos sorovares mais prevalentes em estudos efetuados no país. Para os 

cães encontram-se disponíveis vacinas polivalentes como a óctupla (V8) composta 

por dois sorovares (icterohaemorrhagiae e canicola), déctupla (V10) com quatro 

sorovares (icterohaemorrhagiae, canicola, grippotyphosa e pomona), undéctupla 

(V11) com cinco sorovares (com o sorovar conpenhageni a mais que a V10) e a V12 

(acrescido pelos sorovares hardjo e pyrogenes em relação à V11) (MELLO, 2007). 

 

9.  RELATO DE CASO DE LEPTOSPIROSE 

 

Uma fêmea, da raça dachshund de 2 anos, com 7.450kg, chegou na clínica 

em estado de emergência apresentando convulsão, anúria, anorexia, êmese e 

icterícia severa. No tratamento de emergência foi utilizado fluidoterapia em infusão 

continua com 10mg de diazepan, também foi administrado 6mg/kg de furosemida. A 

convulsão cessou e o animal voltou a urinar. O exame clínico a qual ela foi 

submetida após estabilização mostrou temperatura de 39.6º, desidratação grave, 

mucosas ictéricas, frequencia cardíaca em 120 batimentos por minuto e respiratória 

em 30 movimentos por minuto. Na anamnese foi possível descobrir falta de apetite, 

apatia, anúria, episódios recorrentes de emêse e que habitava na área externa da 
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residência. Foi coletado sangue da veia jugular para análises hematológicas como 

hemograma, bioquímico e para soroaglutinação microscópica. 

O hemograma apresentou anemia e neutrofilia com aumento dos neutrófilos 

segmentados (Figura 9), o bioquímico apresentou azotemia com o aumento da uréia 

e creatinina, também foi visto aumento das enzimas hepáticas e hipoglicemia (Figura 

10) e a soroaglutinação microscópica demonstrou resultado reagente o sorovar 

copenhageni (Figura11). 

 

Figura 9: Resultado do hemograma completo da fêmea canina de 2 anos. 
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Figura 10: Resultado do exame de análises bioquímicas séricas da fêmea canina de 

2 anos. 
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Figura 11: Resultado do exame de soroaglutinação microscopica da fêmea canina 

de 2 anos para confirmação de leptospirose. 

 

 

 

O cão foi internado, a sonda esofágica foi a melhor opção encontrada para 

realizar a alimentação do animal. Foram administradas durante os sete primeiros 

dias de internamento Doxiciclina 5mg/kg, Omeprazol 0.7mg/kg, Ranitidina 2mg/kg e 

Ondasetrona 0.1mg/kg, todos BID. Após os resultados dos exames, passou a ser 

utilizado somente a Doxiciclina e a Silimarina 50mg/5mL BID. Mesmo após melhora 

continuava a rejeitar a alimentação, então foi realizada a substituição da doxiciclina 

pela amoxicilina 10mg/kg obtendo a partir daí resultados satisfatórios e devido a eles 

a fêmea canina recebeu alta. Mas continuou com medicamentos domiciliares como a 

Amoxicilina 250mg/5mL, Sucrafilm 2ml/10mL e Silimarina 50mg/5ml até novas 

recomendações. Após 2 meses de tratamento foi coletado sangue da veia jugular 

para novo teste de soroaglutinação microscópica, que revelou resultado negativo 

para o Sorovar Copenhageni (Figura 12) 

 

Figura 12: Resultado do exame de Soroaglutinação Microscópica para verificar a 

presença de leptospira na fêmea canina. 
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10.  DISCUSSÃO 

 

A alta prevalência do sorovar copenhageni aponta a importância da 

população de roedores na transmissão da leptospirose. O rato doméstico (Rattus 

rattus) e a ratazana de esgoto (Rattus norvegicus), considerados portadores 

universais das leptospiras, são um dos principais responsáveis pela transmissão da 

doença. O animal não era vacinado. Segundo Jesus (2009), a infecção leva o animal 

a apresentar febre, anorexia, vômito e icterícia, exatamente os mesmos sinais que 

estavam presentes na paciente. Lappin (2006) cita que as alterações hematológicas 

podem ser anemia regenerativa ou arregenerativa. No caso relatado é possível 

observar uma anemia. Não há sinal de hemólise, nem doença renal que 

caracterizariam anemia regenerativa e arregenerativa respectivamente. Ainda 

segundo Lappin (2006) é encontrada neutrofilia com desvio à esquerda, 

trombocitopenia em casos mais graves decorrente da coagulação intravascular 

disseminada. O leucograma do animal só apresentava neutrofilia sem aumento dos 

bastonetes que caracteriza o desvio degenerativo à esquerda e sem trombocitopenia 

levando a crer em uma infecção mais amena. 

Alterações como azotemia com elevação da creatinina e uréia podem estar 

presentes na bioquímica sérica, também é notada hipoalbuminemia, níveis elevados 

de alanina aminotransferase e fosfatase alcalina (JESUS, 2009). O cão possuía 

azotemia renal. A elevação do nível de fosfatase alcalina pode sugerir lesão 

hepática, o aumento da alanina aminotrasferase pode ter sido causado pelo 

diazepam ou também por lesão hepática. Não é encontrada hipoalbuminemia que é 

sugestiva para lesão renal.  

Greene (2004) alerta sobre como evitar o choque e a desidratação, para isso 

devem ser administrados fluídos, agentes osmóticos como glicose ou diuréticos 
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como a furosemida para animais oligúricos. D mesma forma foi feito uso de 

fluidoterapia e furosemida no animal. Segundo Biazotti (2006), o tratamento consiste 

em doses de penicilina, doxiciclina, ampicilina ou amoxicilina por via intramuscular 

durante sete a dez dias depois do diagnóstico reagente para leptospirosa. O 

tratamento foi realizado com doxiciclina, porém não obteve resultados satisfatórios, 

então a amoxicilina foi eleita para substituí-la trazendo resultados positivos e grande 

avanço no tratamento. 

 

11.  CONCLUSÃO 

 

A leptospirose é uma doença muito conhecida pelo seu potencial zoonótico, 

sempre lembrada em períodos de alagamentos e quando há grande presença de 

roedores. Medidas sanitárias gerais, como controle de ratos, limitar o acesso do cão 

para que ele não tenha contato o roedor e limpeza freqüente do ambiente são 

atitudes que repelem a presença do Rattus norvegicus diminuindo as possibilidades 

de infecção. As Leptospiras spp. permanecem viáveis por um grande período de 

tempo, mas são destruídas facilmente por produtos desinfetantes. O tratamento 

pode ser bem sucedido quando realizado a tempo e com as medicações corretas 

mesmo com algum comprometimento hepático e/ou renal. Portando quanto mais 

cedo o diagnóstico, melhor o prognostico. A vacinação é a maneira mais fácil e 

confiável de proteger os animais dessa bactéria. 
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