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A dirofilariose canina é uma cardiopatia 
ocasionada pelo nematódeo Dirofilaria 
immitis, de maior ocorrência em áreas 
litorâneas e transmitida por vetores 
dos gêneros Aedes, Anopheles e Culex. 

Introdução 

  

Um cão macho, SRD, com 10 anos de 
idade, proveniente de Niterói (RJ) foi 
encaminhado para o setor de clínica 
cirúrgica do hospital veterinário da 
FAMEZ (Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia) da UFMS 
(Universidade Federal do Mato Grosso 
do Sul) com histórico de apatia, dispneia, 
fadiga, intolerância ao exercício, 
caquexia, cianose e sopro de grau 3. 

O animal foi diagnosticado com 
dirofilariose devido aos achados nos 
exames laboratorais. Para um diagnóstico 
eficaz e precoce é imprescindível a 
associação entre os achados do exame 
físico, muitas vezes inespecíficos, e as 
informações provenientes de exames 
complementares realizados por um 
patologista clínico veterinário capacitado.  

Relato de caso 

Resultados  

Conclusões 

No hemograma foi encontrada anemia 
normocítica hipocrômica, leucopenia 
por neutropenia e linfopenia e 
trombocitopenia. Na hematoscopia foi 
relatada a presença de rouleaux, 
neutrófilos com granulações tóxicas, 
macroplaquetas, agregados 
plaquetários e microfilárias (figura 1). 
Este último achado pode ter causado 
um processo inflamatório multifocal 
que justificaria as alterações 
observadas no hemograma. A 
bioquímica sérica revelou 
hiperproteinemia, aumento da 
atividade de CK e diminuição das 
concentrações de ureia e creatinina 
(compatível com caquexia). Na urinálise 
foi observada quantidade moderada de 
sedimento e proteinúria. 

Figura 1. Microfilária em esfregaço sanguíneo de cão. 
(Coloração por Panótico Rápido, objetiva de 100x.) 

No coagulograma foi observado 
aumento dos tempos de coagulação (TP 
e TTPa) e da concentração de dímero D, 
indicando início de coagulação 
intravascular disseminada devido ao 
consumo dos fatores de coagulação e 
plaquetas e à maior produção dos 
produtos de degradação da fibrina 
causados pela formação de trombos. O 
exame citológico também revelou 
formas filarióides em um nódulo 
toracoventral e no testículo esquerdo, 
que se apresentava edemaciado e 
degenerado. 


