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RESUMO
Os nematóides filarídeos são importantes parasitos que acometem diversas espécies
animais. Alguns destes parasitos provocam doença clínica que pode levar o animal a óbito,
enquanto outras são apatogênicos. Dentre as espécies comumente encontradas infectando
cães destacam-se: Dirofilaria repens, Dirofilaria immitis, Acanthocheilonema dracunculoides,
Acanthocheilonema reconditum, Brugia ceylonensis, Brugia pahangi e Brugia malayi. Dentre
as mais comuns, no Brasil foram historicamente reportadas as seguintes espécies: Dirofilaria
immitis, Dirofilaria repens e Acanthocheilonema reconditum. O objetivo nesse estudo foi
investigar a ocorrência de microfilaremia em cães do município de Joinville-SC. Utilizando-se
o Método de Knott Modificado e levando-se em conta as características morfológicas das
microfilárias, foi possível verificar 5,61% (6/107) de amostras positivas, sendo 4,67% (5/107)
identificadas como Acanthocheilonema sp e 1% (1/100) como Dirofilaria immits das 107
amostras estudadas. Demonstrou-se a presença de microfilaremia em cães domiciliados em
Joinville, onde apesar de condições climáticas propicias para a proliferação de vetores e dos
relatos da ocorrência de dirofilariose humana, não havia relatos em cães.
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INTRODUÇÃO
As filárias dos cães variam desde espécies aparentemente apatogênicas como o
Acanthocheilonema reconditum (Rani et al., 2010) até espécies que podem levar o
hospedeiro a óbito, como é o caso da Dirofilaria immits (Acha e Szyfres, 2003). O Brasil,
devido ao clima e geografia favorável, é endêmico para D.immits, com uma prevalência
média de 10,2% (Barbosa e Alves, 2006). Em Joinville-SC, apesar de possuir características
climáticas para a perpetuação do parasita, não há estudos sobre a prevalência de D. immits
em animais. Entretanto, há relato de pelo menos oito casos de dirofilariose humana
diagnosticados na cidade (Bublitz, 2012), presumindo-se tratar de uma área endêmica para o
parasita. A prevalência do A. reconditum é subestimada no Brasil, devido à escassa
quantidade de publicações a respeito deste assunto (Leite et al., 2012). Devido a carência
de informações sobre a presença de microfilárias em cães em Santa Catarina e a importância
patogênica da D. immits, assim como sua relação com a saúde pública, este trabalho teve

como objetivo a observação da ocorrência de microfilárias presentes em cães da cidade de
Joinville.

MATERIAL E MÉTODOS
Amostras sanguíneas de 107 cães foram obtidas nos meses de maio a julho de 2015
provenientes de animais atendidos em clínicas veterinárias da região, os quais tiveram
exames laboratoriais requeridos por motivos diversos. O soro foi congelado para futuras
provas complementares. Utilizando-se a Técnica de Knott Modificada e levando-se em conta
as características morfológicas (Zajac e Conboy, 2012) foram identificadas as microfilárias.
Para mensuração utilizou-se o Software Cellsens Standard®, Olympus.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram descartados os dados de ocorrência de D. immitis em sete cães que possuíam idade
inferior a seis meses. Considerando as exclusões realizadas, foi observada ocorrência de
microfilaremia em 5,61% amostras, sendo 4,67% identificadas como Acanthocheilonema sp
e 1% como Dirofilaria immits. As amostras positivas eram provenientes de cães machos. A
microfilária de D. immitis encontrada media 323,97μm de comprimento e 7,13μm de
largura. Já as microfilárias de Achantocheilonema sp variaram de 238,96 μm a 285,49μm de
comprimento e 4,87μm a 5,69μm de largura.
Foi possível verificar a ocorrência de microfilárias na circulação de cães oriundos de Joinville.
A morfologia das larvas permitiu sua diferenciação e as medidas encontradas ficaram dentro
da variação indicada para D. immits e Achantocheilonema sp. (Zajac e Conboy, 2012). Os
animais com menos de seis meses de idade foram excluídos da porcentagem de ocorrência
de D. immits, devido ao período pré-patente (PPP) ser superior a idade do animal (Zajac e
Conboy 2012). Já o PPP do A. reconditum, segundo Farnell e Faulkner (1978) é de 60 dias.
O percentual de microfilaremia para D. immitis reportado em nosso trabalho (1%) foi inferior
às prevalências obtidas por Labarthe (1989) no Rio de Janeiro (13,9%). Porém, foi superior
ao obtido por Leite et al., (2012) (0,94%) em região litorânea próxima ao presente
experimento. Para Achantocheilonema sp. a ocorrência reportada no presente trabalho
(4,61%) é inferior aos achados de Reifur et al. (2004) no litoral do Paraná (22,6%,) e por Leite
et al. (2007) em Guaratuba-PR (7,1%). Os resultados obtidos foram superiores aos
registrados por Fernandes et al. (1999) em Cuiabá-MS (0,6%). Deve-se considerar que nossas
amostras eram provenientes de cães cujos proprietários levaram seus animais para
atendimento em clínica veterinária. Portanto não representam todos os grupos de animais
sujeitos ao parasitismo como cães não domiciliados, de proprietários carentes ou residentes
em abrigos. Estes podem ser mais infectados por filárias, já que geralmente não são
submetidos ao controle de ectoparasitos, fazendo com que haja maior disseminação (Reifur,
2004). Para futuros estudos, serão incluídos cães não domiciliados, além do levantamento
sorológico.

CONCLUSÃO
Este estudo preliminar revelou a presença de D. immits e Achantocheilonema sp. na região
de Joinville-SC, local onde não havia relato dos dois parasitos mencionados acometendo
cães.
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