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Introdução

A filariose canina é uma parasitose de aspecto mundial que
possui nematodas filarióides como agentes. Os gêneros mais
comuns são Acanthocheilonema, Cercopithifilaria e Dirofilaria.
Sendo Dirofilaria immitis a mais estudada devido ao seu
potencial patogênico e importância zoonótica.

No Brasil, estudos e relatos de filarídeos em cães são

normalmente restritos as espécies encontradas principalmente

no sangue, como D. immitis e A. reconditum. Entretanto C.

bainae também já foi descrito no Rio de Janeiro, registrado no

Nordeste do país e mais recentemente em Campo Grande, Mato

Grosso do Sul. Esse filarídeo possui suas formas evolutivas

presentes na derme e/ou tecido subcutâneo, o principal

transmissor é o carrapato Rhipicephalus sanguineus sensu lato.

Sua patogenicidade é desconhecida até então, entretanto, há

relatos de larvas de C. bainae induzindo alterações locais (como

dermatite intersticial perivascular) e sistêmicas (como poliartrite

crônica em cães).

A detecção dos filarídeos e identificação das espécies pode
ser realizada com amostras de sangue e/ou fragmento de pele
desses animais para identificação microscópica e/ou molecular,
podendo incluir os potenciais vetores para conhecer a
transmissão e assim melhorar o controle desses parasitas.



Acanthocheilonema

A principal espécie do gênero é A. reconditum que pode ser
encontrado nos tecidos perirrenal e na cavidade peritoneal,
sendo transmitido por pulgas (Leite et al., 2012).

Os machos medem aproximadamente 13mm e as fêmeas
entre 17 e 32mm. As fêmeas, após fecundação, dão origem as
microfilárias que são encontradas principalmente na corrente
sanguínea periférica com cerca de 272,3µm de comprimento e
4,1µm de espessura, possuindo corpo arredondado e curvado,
gancho encefálico distinto e extremidade anterior romba.

As pulgas ou piolhos ingerem as microfilárias no repasto
sanguíneo em animais infectados, estas evoluem até L3 na
hemocele do hospedeiro intermediário, quando migram para as
peças bucais esperando o repasto para infectar outro cão, nele
a L3 evolui para L5 (no subcutâneo), então ocorrendo
diferenciação sexual, copula e continuação do ciclo.

A infecção normalmente é transitória, contudo há relatos de
casos com ocorrência de abscessos ulcerados, anemia
associada a distúrbios hepáticos e casos em humanos.



Cercopithifilaria 
A espécie mais comum do gênero é C. bainae, diferente

dos outros gêneros esse possui as microfilárias na derme,
as infecções geralmente estão associadas à presença do
carrapato Rhipicephalus sanguineus.

O macho possui de 9 a 12mm de comprimento e as
fêmeas entre 14 e 19mm, podendo ser encontrados nos
tecidos subcutâneo e adiposo (perirenal) dos cães. As
microfilárias possuem cerca de 180µm de comprimento e
4,6µm de espessura, possuindo cabeça arredondada, corpo
achatado dorso-ventralmente e cutícula espessa com
estrias transversais.

Os carrapatos se infectam ingerindo as microfilárias da
derme, no hospedeiro invertebrado (HI) elas evoluem até
L3, quando são inoculadas na derme do cão, evoluindo e
realizando diferenciação sexual, se reproduzem e dão
sequência ao ciclo.

Embora seja a filária dérmica mais descrita sua
patogenicidade é desconhecida, contudo é possível
encontrar casos com reações locais, como dermatites e
sistêmicas, como poliartrite crônica em cães.



Dirofilaria
A principal espécie é D. immitis, quando comparada as

filarioses anteriores, essa possui maior importância pois está
relacionada com doenças cardiorrespiratórias em cães
“doença do verme do coração” além de ser uma zoonose.
Seus vetores são mosquitos da família culicidae (gêneros:
Aedes, Anopheles e Culex).

O macho mede de 12 a 20cm e a fêmea de 25 a 30cm,
localizam-se nas artérias pulmonares e ventrículo direito dos
hospedeiros susceptíveis. As fêmeas, vivíparas, após a
cópula liberam as microfilárias na corrente sanguínea, estas
possuem em média 301,2µm de comprimento e 5,9µm de
espessura, possuindo extremidade anterior ovalada e
posterior reta.

As fêmeas dos mosquitos se infectam ingerindo as
microfilárias durante o hematofagismo, as larvas evoluem até
L3 no mosquito, quando estão prontas para infectar outro cão
no próximo repasto. Levam em média 90 dias para chegar ao
coração e mais três meses para maturação sexual e assim
dando origem a novas microfilárias. O diagnóstico usando a
circulação periférica é possível entre seis e oito meses após a
infecção.

Quando zoonótica ocorre pela inoculação da larva pelos
mosquitos nos humanos, onde evolui até L4 no pulmão em
forma de nódulo, podendo ser confundida com neoplasias. No
cão os sinais clínicos podem estar ausentes ou ocorrer
manifestação de tosse crônica, dispneia, intolerância ao
exercício, quando mais grave pode apresentar ascite,
congestão aguda de rins e fígado, hemoglobinúria e morte
entre 24 e 72h.



Onchocerca
A principal espécie é O. lupi, possuem importante papel

zoonótico, afetando principalmente os vasos linfáticos do
hospedeiro, podendo gerar resposta imunomediada e mais
comumente oncocercose ocular, podendo causar granuloma
subconjuntival. Seus vetores são mosquitos da família
culicidae (gêneros: Aedes, Anopheles e Culex).

O macho mede de 43 a 50mm e a fêmea de 200 a 420mm,
localizam-se no subcutâneo e nódulos de pele. As fêmeas,
após a cópula liberam as microfilárias (L1) na corrente
sanguínea, estas possuem em média 110,1µm de
comprimento e 5,9µm de espessura, possuindo corpo sem
bainha.

As fêmeas dos mosquitos se infectam ingerindo as
microfilárias no repasto sanguíneo, as larvas evoluem até L3
no mosquito, quando estão prontas para infectar outro cão. As
microfilárias migram para tecido subcutâneo e conjuntivo,
além da linfa, podendo ser encontrada também nos olhos,
sangue, excreções e secreções. O diagnóstico
frequentemente é clínico, pela observação do nódulo ocular e
identificação morfológica do parasito.

Caso o mosquito faça repasto em seres humanos existe a
possibilidade da formação de nódulo cutâneo e cisto ocular,
contudo é raro, tendo poucos relatos pelo mundo. Ocorrendo
a infecção o parasita pode até causar cegueira,
demonstrando a importância do controle dele na população
animal.



Principais diferenças morfológicas
Espécie Comprimento e 

largura (microfilária)

Características 

morfológicas

Acanthocheilonema 

reconditum ¹

272,3 ± 4,3 μm e

4,1 ± 0,3 μm

Corpo arredondado e 

curvado; gancho 

cefálico; extremidade 

anterior romba

Cercopithifilaria bainae ² 180,2 ± 2,3 μm e

4,6 ± 0,2 μm

Corpo achatado dorso-

ventralmente; cutícula 

espessa com estrias 

transversais.

Dirofilaria immitis ³ 301,2 ± 7,6 μm e 

5,9 ± 0,8 μm

Extremidade frontal 

cônica; extremidade 

posterior reta

Onchocerca lupi 4 110,1 ± 7,5 μm e 

6,8 ± 1,2 μm

Corpo sem bainha, 

extremidade anterior 

romba e cauda afilada

1 2

3 4



Prevenção e Controle

As principais formas de prevenção e controle são contra
os hospedeiros intermediários, podendo ser realizada no
animal e no ambiente.

Para as pulgas o mais eficiente é o controle ambiental,
fechar frestas no piso e paredes, evitar o uso de tapetes e
carpetes ou limpa-los semanalmente para impedir que o
ciclo se complete, e usar produtos à base de deltametrina
para controle de ambientes externos, principalmente com
muita areia.

Com os carrapatos as substâncias mais eficientes são do
grupo dos organofosforados (não usar em gatos), porém
eles não impedem que o inseto entre em contato com o cão,
apenas matam após consumir o sangue do animal.

Já para os mosquitos o melhor e mais eficiente método
seria o uso de repelentes à base de piretróides, como as
coleiras, além de impedir a reprodução dos mosquitos
removendo tudo o que possa deixar água parada no
ambiente e evitar ao máximo o acumulo de matéria orgânica
em rios e córregos.



Tratamento

O protocolo depende do parasita, Acanthocheilonema
spp. e Cercopithifilaria spp. não possuem fármacos
específicos para o tratamento, sendo recomendado a
prevenção, como evitar contato com pulgas e piolhos para a
primeira e carrapatos para a segunda.

Já dirofilariose é necessário fazer a classificação do
quadro clínico do animal de acordo com a American
Heartworm Society e se necessário fazer o estadiamento do
parasita durante o tratamento. Este deve ser feito com
lactonas macrocíclicas e anti-histamínicos (em caso de
presença de microfilárias), o tratamento pode levar ao
tromboembolismo pulmonar pela morte dos filarídeos
adultos presentes no coração. O paciente deve ser mantido
em baias para restringir ao máximo os exercícios, oxigênio
terapia e administração de broncodilatadores são
recomendados, além disso pode ser feita o uso de
vasodilatadores, antitussígenos, diuréticos e antibióticos.

No caso de Onchocerca spp. são recomendadas a
extração cirúrgica dos nódulos e cistos, lactonas
macrocíclicas, como ivermectina para as microfilárias e
melarsomina para os vermes adultos, associado à
antibioticoterapia. O uso de corticoides locais e sistêmicos
resultaram em sucesso para prevenir a inflamação
pruriginosa periorbital, comumente relatada após 2-3 dias
do tratamento adulticida.



Situação epidemiológica em 
Campo Grande

Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul a situação
epidemiológica mostra a prevalência de 42,5% para
Cercopithifilaria spp. e 5,0% para Dirofilaria spp., não sendo
encontrado casos de Acanthocheilonema spp.

Os casos de Cercopithifilaria spp. estão associados
principalmente com a presença de carrapatos, os principais
vetores, tendo sido constatada em 43,8% dos cães
parasitados por carrapatos.



Referências

• https://www.heartwormsociety.org/

• Otranto, D. et al. Cutaneous Distribution and Circadian Rhythm
of Onchocerca lupi Microfilariae in Dogs. PLoS Negl. Trop. Dis.
(2013). doi:10.1371/journal.pntd.0002585

• Otranto, D. et al. Human ocular filariasis: Further evidence on
the zoonotic role of Onchocerca lupi. Parasites and Vectors
(2012). doi:10.1186/1756-3305-5-84

• Soares, R. L. et al. Molecular detection of cercopithifilaria
bainae and other tick-borne pathogens in rhipicephalus
sanguineus s.l. isolated from dogs in midwest Brazil. Rev. Bras.
Parasitol. Vet. (2020). doi:10.1590/s1984-29612019109

• Tahir, D. et al. Vector-borne nematode diseases in pets and
humans in the Mediterranean Basin: An update. Vet World
(2019). doi:10.14202/vetworld.2019.1630-1643



Elaboradores
Mateus Lotério Coelho – graduando em Medicina Veterinária 
(FAMEZ/UFMS)

mateuscoelho99@gmail.com

Rodrigo Leite Soares – Mestre em Ciências Veterinárias pelo Programa 
de Pós graduação em Ciências Veterinárias da UFMS

rodrigo_fls@hotmail.com

Carlos Alberto do Nascimento Ramos – Professor FAMEZ/UFMS

carlosanramos@yahoo.com.br

Agradecimentos

O presente trabalho foi realizado com apoio da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.

O presente trabalho foi realizado com apoio da
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS/MEC
– Brasil

mailto:mateuscoelho99@gmail.com
mailto:rodrigo_fls@hotmail.com
mailto:carlosanramos@yahoo.com.br

