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Clima Brasileiro segundo classificação de Koppen





•5.507 municípios                    

•26 Ufs + DF



DIROFILARIOSE 

CANINA

UFRRJ   IV   DESP

DOENÇAS PARASITÁRIAS

O que é

Como é transmitida

Qual sua patogenia

Como diagnosticar

Como tratar

Como prevenir

?
adivaldo@ufrrj.br









Estratégia de vida

Microfilária  L1 na grande circulação, com ligeira 

periodicidade

Hosp. Intermediários – cerca de 60 espécies de 

mosquitos dos gêneros: Aedes, Culex, Anopheles e 

Mansonia. (Aedes scapularis, A. taeniorhychus e Culex 

quinquefasciatus)

Evolução no mosquito  L1 – L2 – L3,  ocorre entre 2 e 3 

semanas. Menos de 1% dos mosquitos transmitem.

Novo hospedeiro – L3 inoculada – Tec. subcutâneo –

Coração.

Longevidade dos adultos 2 a 3 anos.



Ciclo de vida

http://cal.nbc.upenn.edu/merial/_vti_bin/shtml.dll/hrtworm/hw_1c.htm/map
http://cal.nbc.upenn.edu/merial/_vti_bin/shtml.dll/hrtworm/hw_1c.htm/map


Mosquitos inocula L3 ao alimentar-se no 

hospedeiro sadio



Microfilaria saindo da probóscida do mosquito



I

Subclínica

Sem lesões

Assintomática

até 25  helmintos adultos

II

Moderada

Discretas lesões

Sintomas típicos

entre 25 e 50

III

Severa

Lesões típicas

Sintomas severos

acima de 50

IV

Muito severa

Sindrome Cava

Sintomas severos

acima de 50

Diferentes classes clínicas, número de parasitos e 

opções de tratamento





http://canilmadjarof.blogspot.com.br/2011/02/dirofilariose-canina-ou-verme-do.html



Distribuição mundial de Dirofilaria immitis

Ausencia de Dirofilaria immitis

Presença de Dirofilaria immitis



Distribuição da população de Dirifilaria immitis nos 

Estados Unidos

Dirofilaria na década de 1960

Dirofilaria na década de 1990



Prevalência de Dirofilaria immitis nos EUA



http://www.liv.ac.uk/testapet/maps/d_immitis_map.htm









As principais categorias de lesões são

Embolias por obstrução de artérias,

proliferação de vilosidades e 

hiperplasia em pequenas artérias pulmonares.  



Patogenia da Dirofilariose

Parasito localizado no ventriculo direito –

Dilatação, espessamento da parede do coração – Disturbio hemodinâmico.  Endocardiose

Insuficiência cárdio-respiratória.  Ascite, edema pulmonar. Taquipenia e taquicardia

Parasito localizado na artéria pulmonar

Parede da artérias espessadas com proliferação de células  endoteliais e formação de nódulos

tromboembolia causada pelo parasito morto

Parasito localizado nas veias caudal e hepática

Congestão hepática passiva

Necrose centro lobular.  Flebite das veias hepáticas

Parasito localizado nos glomérulos dos rins

Obstrução de capilares. Espessamento da membrana basal dos gromérulos

Parasito localizado na artéria ilíaca

Tromboses e miopatias frequentes

Hemiplergia dos membros posteriores



Sintomas frequentes: 

• dispnéia e taquicardia

• sopro cardíaco

• tosse crônica

• anorexia e  emagrecimento

• ascite

• dermatite ecsematosa

• abatimento, cansaço



Localização errática

Localização Número de Casos

Globo ocular 5

Tec. subcutâneo 2

Veia hepática 1

Veia porta 7

Cavidade abdominal 4

vesícula biliar 1

ventriculo lateral do cérebro 1

Dacorso Filho, 1944



Diagnóstico da Dirofilariose

• Epidemiológico 

• clínico

• laboratorial 

• radiológico 

• anatomopatológico













Estudo epidemiológico pelo estudo da titulação de IgG



Kit para diagnóstico da Dirofilaria immitis







Drogas utilizadas

Arsenicais: Immiticide - 2,5 mg/kg 1 ou 2 aplicações IM 

profunda 

Dietilcarbamazina: Caricide, Netrasan, Bonacide, Filaribite

15 a 25 mg/kg oral por 2 a 4 semanas 

Levamizole: Ripercol, Nilverm, Ascaridil, Stimamizol.

2,5 mg/kg por 14 dias; 5,0 mg/kg por mais 14 dias; 10 mg/kg por 

mais 14 dias, sempre por via oral. 

Avermectinas:. 





Drogas utilizadas









I

Subclínica

Sem lesões

Assintomática

até 25  

helmintos 

adultos

2,5 mg/kg – repouso repetir após 24 h

II

Moderada

Discretas lesões

Sintomas típicos

entre 25 e 50 2,5 mg/kg – repouso repetir após 24 h

Tratamento sintomático

III

Severa

Lesões típicas

Sintomas severos

acima de 50 Repouso absoluto

Tratamento sintomático

2,5 mg/kg – repouso repetir após 24 h

60 dias após, tratar como  II

IV

Muito severa

Sindrome Cava

Sintomas severos

acima de 50 Remoção cirúrgica

Tratamento como classe III

Diferentes classes clínicas, número de parasitos 

e opções de tratamento



Antes do tratamento deve-se proceder acurada 

anamnese, acompanhada de exames 

complementares:  Hemograma completo, EAS, 

atividade enzimática se possível, Rx do coração, 

etc. 

Durante e imediatamente após o tratamento, o 

animal deve permanecer em ambiente tranquilo.

Em hipótese nenhuma tratar animal com 

insuficiência cardíaca, renal ou hepática.



Agente 

Etiológico

Hosp. 

Vertebrado

Hosp. 

Invertebrado
Distribuição

Habitat no Hosp. 

Vertebrado

Parafilaria 

bovicola
Ruminantes

Musca 

autumnalis

Europa, Asia e  

Africa
Tecido subcutâneo

Parafilaria 

multipapillosa
Equideos

Haematobia  

spp

Eur., Asia,  Africa, 

Americas
Tecido subcutâneo

Stephanofilaria 

stilesi
Bovinos Musca spp

Am. do Norte e 

Leste Europa
Tecido subcutâneo

Dirofilaria 

immintis

Carnívoros e 

Homem
Mosquitos Cosmopolita Sistema Cardiovascular

Dipetalonema 

reconditum
Carnívoros

Carrapatos e 

Pulgas
Cosmopolita Tecido subcutâneo

Oncocerca 

reticulata 
Equinos Culicoides Cosmopolita Ligamento da nuca

O. guturosa Bovinos Simulídeos Cosmopolita Ligamento da nuca

Setaria equina Equinos Mosquitos Cosmopolita
Cavidade peritoneal ou 

pleural

Setaria labato-

papilosa
Ruminantes Mosquitos Cosmopolita Idem





Kojak – Cão mestiço de Pastor Alemão com sintomatologia 

de Dirofilariose canina  - Seropédica, RJ



Kojak – Cão mestiço de Pastor Alemão com sintomatologia de 

Dirofilariose canina  - Seropédica, RJ









Endocardiose provocado pelo parasitismo por 

Dirofilaria immitis



































http://www.youtube.com/watch?v=

ZBdLnAkFjJA

http://www.youtube.com/watch?v=

4OIsOdBCZSY


