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RESUMO 

 

É sabido que a espécie felina é frequentemente acometida por doenças do trato respiratório, como 

asma, bronquite, pneumonia, parasitoses e reações de hipersensibilidade. Os gatos são os únicos que 

podem ser infectados por um nematódeo pulmonar denominado Aelurostrongylus abstrusus, que é de 

difícil diagnóstico, geralmente confundido com bronquite crônica. Por isso é fundamental a realização 

de exames complementares que confirmem o diagnóstico de maneira precisa, como por exemplo a 

solicitação de uma radiografia pulmonar, uma broncoscopia ou uma análise fecal.  A técnica de 

Baermann é a técnica de eleição para a detecção do parasita, por esse motivo se torna indicado o 

exame parasitológico de fezes quando existe a suspeita clínica do médico veterinário. O objetivo 

deste trabalho é realizar uma revisão sistemática de literatura sobre a aelurostrongilose felina. Dessa 

forma, foi observado a grande necessidade dos exames complementares, como a técnica de 

Baermann, para a descoberta de doenças respiratórias em gatos. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Sabe-se que existem inúmeras doenças respiratórias que acometem os felinos, como a asma, 

a bronquite, a rinotraqueíte, as pneumonias bacterianas e fúngicas, as parasitoses e as reações de 

hipersensibilidade. Contudo, os felinos, em especial, são pouco diagnosticados com doenças 

respiratórias causadas por verminoses pulmonares, normalmente infectados pelo nematódeo 

Aelurostrongylus abstrusus - parasita exclusivo dessa espécie (Elesbão, 2014). 
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  Os sinais clínicos das enfermidades pulmonares em gatos incluem respiração ruidosa, 

espirros, roncos, tosse, taquipneia, corrimento nasal muco-purulento e dispneia (Traversa, 2013). O 

diagnóstico varia conforme a doença. O médico veterinário responsável pelo caso pode solicitar 

exames de radiografia pulmonar, endoscopia, broncoscopia, análise coproparasitológica pela técnica 

de Baermann, quando há suspeita de aelurostrongilose. Uma das formas de diagnóstico por essa 

técnica é a identificação de larvas de primeiro estágio nas fezes do animal, uma vez que a técnica de 

Baermann é a mais sensível para a detecção das larvas desse parasita (Lacorcia, 2009; Traversa, 

2013).  

 É importante estar atento aos diagnósticos diferenciais das doenças broncoalveolares, pois 

alguns médicos veterinários podem confundir uma verminose pulmonar com um caso de bronquite 

crônica, por exemplo. O objetivo deste trabalho é fazer uma revisão sistemática de literatura sobre a 

aelurostrongilose em gatos, que irá servir de referência para futuros projetos de pesquisa nessa área. 

 
 
 

METODOLOGIA 

 

 Foi realizada uma pesquisa das bases de dados PubMed e Google Scholar com as palavras-

chave: Aelurostrongylus abstrusus, cats, gatos. Foram encontrados 180 artigos no primeiro site de 

busca e 7 artigos no segundo. Após, foram selecionados os trabalhos que continham informações 

sobre epidemiologia, queixas de anamnese, sinais clínicos, e alterações em exames complementares 

de gatos. 

 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  
 O Aelurostrongylus abstrusus geralmente causa doença subclínica em gatos. Entretanto, 

quando há sinais clínicos, podem ser observados: tosse de baixa intensidade, espirros, secreção nasal, 

sibilos pulmonares graves e angústia respiratória podendo levar a pneumonia, derrame pleural, 

piotórax e até morte na ausência de intervenção terapêutica (Ribeiro e Lima, 2002; Traversa, 2013).  

Embora os sinais clínicos e fisiopatogenia sejam inespecíficos, os métodos de diagnóstico 

diferencial incluem uma boa radiografia de tórax. As lavagens bronquiais são boas opções, mesmo 

que sejam métodos de diagnósticos invasivos (Traversa, 2013). A asma felina, corpos estranhos nas 

vias aéreas e tumores pulmonares são outros diagnósticos diferenciais frequentemente evocados 

(Traversa, 2013). Recomenda-se, por isso, também realizar análises fecais para deteção de formas 

larvais de Aelurostrongylus (Scott, 1972; Traversa, 2013). 

 O exame fecal é um exame importante e menos invasivo para o diagnóstico  de 

Aelurostrongylus abstrusus (Willard et al. 2011). A identificação das larvas nas fezes é mais 



 

 

comumente isolada de amostras frescas através da técnica de Baermann - técnica de eleição para o 

diagnóstico de aelurostrongilose-, ainda assim, gatos podem abrigar vermes adultos em seus pulmões 

sem excretar as larvas L1, apresentando um falso negativo na amostra, o que leva a um diagnóstico 

inconclusivo (Ribeiro e Lima, 2002; Willard et al. 2011).  

 Além da análise coproparasitológica, é possível realizar uma lavagem broncoalveolar, pois é 

um procedimento de avaliação citológica, eficaz no reconhecimento de vírus, bactérias, protozoários 

e infecções fúngicas que possam estar presentes na porção distal do pulmão (Ribeiro et al. 2014). 

Métodos alternativos como o lavado broncoalveolar podem ser uma boa ferramenta para o 

diagnóstico diferencial em gatos que apresentam sintomas respiratórios (Barutzki & Schaper, 2013). 

Para Suter et al. 1974,  a radiografia também serve como ferramenta de diagnóstico, o escore 

radiográfico diminui conforme o avanço da idade do animal devido a melhora do sistema imune 

contra o nematódeo. As características clínicas e radiográficas da doença infecciosa e inflamatória 

das vias aéreas inferiores não determinam a causa subjacente dos sinais clínicos, sendo  a citologia 

das vias aéreas um método necessário para confirmar o diagnóstico (Johnson e Vernau, 2011). 

 
 

CONCLUSÃO 

 

A partir da literatura consultada, é indiscutível a importância da realização de exames 

complementares que possam confirmar o diagnóstico presuntivo, principalmente quando se trata de 

aelurostrongilose. Isso porque é possível estabelecer numerosos diagnósticos diferenciais para as 

afeiçoes respiratórias em felinos com alterações radiográficas.  
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