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RESUMO  

A Dirofilariose é uma doença parasitária cardiopulmonar transmitida por vetores e 

causada pelo nematódeo Dirofilaria immitis, onde seu principal hospedeiro é o cão, e, por 

vezes pode acometer o gato e o homem. Apesar de se tratar de uma doença emergente, bem 

conhecida quando ocorre em cães, é frequentemente sub diagnosticada na população felina, 

principalmente pelo fato de os mesmos apresentarem sinais clínicos inespecíficos ou 

inconstantes. Quanto ao diagnóstico, nos felinos, os métodos imunológicos para detecção do 

antígeno são imperfeitos, devido à sua baixa carga parasitária, deste modo, os testes 

sorológicos, radiografias torácicas, ecocardiograma e, ocasionalmente, teste para a detecção 

de microfilárias, são úteis, mas não uniformemente definitivos. O objetivo do presente trabalho 

é relatar um caso de dirofilariose em gato na cidade de Maceió – Alagoas e ressaltar a 

importância do diagnóstico por imagem para conclusão diagnóstica. Relata-se o caso de um 

gato, proveniente da cidade de Tamandaré – Pernambuco, fêmea, sem raça definida, 

castrada, com 1 ano e 9 meses de idade, 4 kg de peso corpóreo, a qual foi resgatada na 

referida cidade e levada para atendimento em um hospital veterinário particular na cidade de 

Maceió – Alagoas com um histórico de apatia e anorexia há três dias. Na anamnese foi 

relatado que a paciente vinha sendo tratada para micoplasmose há um mês. Ao exame clínico, 

animal apresentava-se magro, sem sinais de desidratação, temperatura retal de 38°C, 

frequência cárdica e respiratória dentro dos parâmetros da normalidade, ausculta 

cardiopulmonar sem alteração aparente, mucosas normocoradas e ausência de dor à 

palpação. Foram então realizados exames complementares, no hemograma verificou-se 

anemia normocítica normocrômica, discreta leucocitose, severa trombocitopenia e ausência 

de hemoparasitas na amostra. Na ultrassonografia abdominal relatou-se hepatomegalia e 

esplenomegalia, já na radiografia de tórax foi visibilizado aumento das dimensões da silhueta 

cardíaca, com enfoque para margem biatrial (“coração dos namorados”) além de aumento da 

opacidade pulmonar com caráter intersticial. Logo, com base nos resultados dos exames, a 
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paciente foi encaminhada para consulta cardiológica onde na ausculta cardiopulmonar 

apresentou sibilos bilateral optando-se pela realização do ecocardiograma, no qual constatou-

se hipertrofia discreta de septo e parede livre do ventrículo esquerdo, aumento atrial e 

ventricular direito de grau leve, e presença de imagens lineares hiperecóicas sugestivas de 

Dirofilaria immitis na artéria pulmonar, apresentando características de baixo grau de 

parasitismo. Com o diagnóstico fechado, foi adotada conduta terapêutica para dirofilariose. 

Passados 30 dias do fim do tratamento a  paciente retornou para acompanhamento, quando 

se observou melhora em relação aos exames hematológicos, ganho de peso e normalização 

da ausculta cardiopulmonar. O animal ainda está sob acompanhamento cardiológico, com 

prescrição de reavaliação do exame ecocardiográfico a cada 6 meses até a constatação de 

cura. Em virtude dos fatos mencionados entende-se que a dirofilariose em felinos é uma 

doença de difícil diagnóstico, com isso, a associação de exames complementares de imagem 

como a radiografia torácica e o ecocardiograma, irão influenciar diretamente no prognóstico 

do paciente, pois quanto mais precoce for o diagnóstico maior será a probabilidade de um 

tratamento responsivo. 
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