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RESUMO  

Introdução: Miíase é o ectoparasitismo que afeta humanos e animais através da 
infestação de larvas de dípteros que se alimentam de tecido sadio ou morto. Por ser 
considerada uma zoonose, é de notificação obrigatória pela Organização Internacional de 
Epizootias (OIE). No Brasil, duas espécies chamam atenção pela alta  ocorrência:  
Cochliomyia hominivorax  (Calliphoridae)  e Dermatobia hominis (Oestridae). A doença é 
classificada de acordo com a área afetada no hospedeiro e geralmente ocorre devido a 
negligência de cuidados de feridas em exposição e da presença constante de fezes e urina 
no meio onde o animal vive. A  miíase  é  um  grande  problema  durante  o  verão,  tendo  em  
vista  que temperaturas mais altas e tempo quente são favoráveis ao desenvolvimento do 
parasita, levando ao surgimento de maiores números de casos nesta época. Para tratamento 
é necessário que se faça retirada dos dípteros com o auxílio de anestesias, pois o processo 
é doloroso e desconfortável para o animal e posterior utilização de antibióticos sistêmicos e 
antissépticos locais. Este trabalho tem como objetivo relatar a descoberta e o tratamento de 
miíase em uma cadelal. Metodologia: Um canino, srd, fêmea, com 8 anos e meio de idade, 
castrada e pesando 11 kg foi atendida em uma clínica localizada em Fortaleza- Ceará. O tutor 
relatou que observou pequenas manchas de sangue no travesseiro do animal e quando 
analisou de perto observou que o animal apresentava pequenos orifícios no abdome com 
secreção sanguinolenta presente. Durante o exame físico foi possível concluir que todos os 
parâmetros do animal estavam normais, porém foi confirmada a presença de orifícios, onde 
internamente haviam em torno de 10 larvas de dípteros. Resultados: As larvas foram retiradas 
sem a necessidade de sedação. Após a retirada, o tutor foi orientado a realizar limpeza com 
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água oxigenada, clorexidina e utilizar spray de prata nos ferimentos por 5 dias. Foi receitado 
capstar em dose única e aplicação de ivermectina 0,4 mg/kg, além de amoxicilina com 
clavulanato de potássio 20mg/kg, durante 10 dias. Após o retorno com 10 dias, foi possível 
observar que não havia presença de parasitas no animal que que os orifícios se encontravam 
em processo de cicatrização, evidenciando a eficácia na conduta terapêutica do caso 
apresentado. Conclusão: A miíase é uma doença de fácil desenvolvimento e diagnóstico. Se 
descoberta cedo, a terapia escolhida é simples e eficaz. Ressalta-se a importância do 
diagnóstico prematuro para o resultado eficiente do tratamento. 
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