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INTRODUÇÃO

A dictiocaulose é uma verminose pulmonar que, nos bovinos, é causada pelo nematoide

Dictyocaulus viviparus (SILVA et al., 2005). Presente principalmente em rebanhos leiteiros,

ocorre frequentemente em animais com até um ano de idade na primeira estação de

pasto, ou naqueles sem exposição prévia ao parasita (EYSKER et al., 1994). Para o

diagnóstico da enfermidade, a técnica coproparasitológica de Baermann demonstra

eficácia significativa (SILVA et al., 2005). Este trabalho tem como objetivo relatar um surto

de broncopneumonia associada a dictiocaulose que ocorreu no estado de Santa

Catarina.

Apoio:

DISCUSSÃO

O diagnóstico definitivo de dictiocaulose foi determinado pela associação dos sinais

clínicos, dados epidemiológicos e nos achados anatomopatológicos. Os casos de

dictiocaulose que cursam com morte aguda, os animais geralmente apresentam pulmão

vermelho, firme e pesado, espuma na luz traqueal, presença de parasitas em traqueia e

brônquios, assim como observado no presente estudo (SILVA et al., 2005). Cerca de 25%

dos animais infectados pelo parasita desenvolvem doença clínica (EYSKER et al., 1994),

no entanto, poucos evoluem para morte. No caso relatado quase 20% do lote morreu, o

que é incomum para essa condição. É provável que o uso de anti-helmínticos ineficazes

empregados no controle das parasitoses tenha influenciado o número de casos de

parasitose pulmonar ou então o princípio ativo utilizado não seja específico para o

combate ao Dictyocaulus viviparus (OLIVEIRA et al., 2017).

RELATO DO CASO

Foi realizada a avaliação de uma propriedade com 21 bovinos mestiços charolês, de

idades variadas, com histórico de mortalidade. Três bovinos já haviam morrido e um

quarto animal, de 10 meses de idades, debilitado, foi submetido a eutanásia, seguida de

necropsia e coleta de amostras para histopatologia. Fezes de 10 animais foram coletadas

para exames parasitológicos pela técnica de Gordon e Whitlock (OPG) e para detecção de

larvas pela técnica de Baermann.

RESULTADOS

Ao exame clínico, os animais apresentavam tosse, salivação e apatia. Foram tratados com

antibióticos e vermífugos (albendazol e levamisol). Na necropsia observaram-se pulmões

não colabados, com áreas avermelhadas e grande quantidade de parasitas

morfologicamente compatíveis com D. viviparus em traqueia e brônquios (Figura 1A). No

exame histopatológico em pulmões, cortes longitudinais e transversais desses parasitas

foram observadas em lúmen de alvéolos, bronquíolos e brônquios, em meio a áreas de

necrose, exsudação fibrinosa e infiltrado de macrófagos, células gigantes multinucleadas,

linfócitos, plasmócitos e neutrófilos; multifocal acentuado (Figura 2B). Nos exames

coproparasitológicos, em 70% (7/10) foi detectado grande quantidade de larvas de D.

viviparus. Nove amostras (90%) foram positivas para ovos da Ordem Strongylida, com

OPG que variava de 50 a 2.300 (Tabela 1). A partir dos achados histopatológicos e

parasitológicos, determinou-se broncopneumonia necrossupurativa por D. viviparus.
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Figura 1. Surto de Dictiocaulose em bovinos. Pulmões: A) múltiplos parasitas morfologicamente compatíveis com

Dictyocaulus viviparus em traqueia e brônquios. B) múltiplos cortes sagitais e transversais de parasitas (cabeças

de seta amarela) em meio ao processo inflamatório (H&E, x200)

Tabela 1. Resultados das avaliações coproparsitológicas dos bovinos do surto de dictiocaulose, de

acordo com o tipo de técnica utilizada.

CONCLUSÃO

Esse relato demonstra a importância de incluir a dictiocaulose como diagnóstico

diferencial nos casos de broncopneumonia nos bovinos. Os surtos de dictiocaulose são

incomuns, visto que a mortalidade por essa infecção é relativamente baixa.

A B

Os animais foram tratados com ivermectina e o resultado do segundo exame

coproparasitológico demostrou apenas três animais com larvas de D. viviparus em

quantidade discreta.


