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DOSEAMENTO DO D-DÍMERO COMO MÉTODO DE DIAGNÓSTICO DE TROMBOEMBOLISMO 
PULMONAR EM CÃES COM DIROFILARIOSE CARDÍACA EM PORTUGAL 

 

Resumo 

O d-dímero é um produto que resulta da degradação de um coágulo de fibrina estabilizado. O 

aumento da sua concentração plasmática reflete um aumento no processo de fibrinólise e 

indiretamente na formação de coágulos. O presente estudo tem como objetivo analisar a utilidade 

do doseamento da concentração plasmática do d-dímero como método de avaliar a ocorrência de 

tromboembolismos em cães com dirofilariose, por Dirofilaria immitis, em diferentes estádios da 

doença. 

Este estudo incidiu numa amostra de 19 animais, diagnosticados com dirofilariose cardiopulmonar, 

provenientes da área de Setúbal, divididos em quatro grupos: 1 (n=3), 2 (n=5), 3 (n=6) e 4 (n=5) por 

ordem crescente de estadiamento. Foi comparado o valor das concentrações plasmáticas de d-

dímero entre os variados grupos. Adicionalmente foi também analisada uma possível associação 

entre determinados sinais clínicos, ocorrência de complicações durante o tratamento da doença e 

os animais com valores elevados do d-dímero. 

Em relação ao doseamento do d-dímero entre os variados grupos, todos os grupos revelaram 

valores de média de d-dímero superiores ao valor de referência estipulado (<0,40 mg/dl). As médias 

foram de: 1,7633 mg/dl; 0,6140 mg/dl; 1,1450 mg/dl e 1,0740 mg/dl, por ordem crescente de 

estadiamento. Igualmente para esta ordem de estadiamento, a percentagem de animais com o valor 

aumentado de d-dímero foi de 100% (3/3), 60% (3/5), 66% (4/6) e 80% (4/5). Não foi encontrada 

nenhuma associação entre o valor da concentração de d-dímero obtido e os variados grupos 

(p=0,340). Também não foi encontrada relação entre um valor de d-dímero acima do normal e os 

variados sinais clínicos com interesse para a doença: presença de microfilarémia (p=0,338), 

presença de sinais cardíacos (p=0,120) como sopro cardíaco (p=0,363) ou cardiomegália (p=0,406), 

presença de sinais respiratórios (p=0,047) ou mesmo entre a combinação dos dois, animais com 

sinais respiratórios e também cardíacos (p=0,026). Da mesma forma, não foi encontrada associação 

entre um doseamento de d-dímero acima do normal e a presença de anemia (p=0,143), de 

trombocitopenia (p=0,699) ou de ambos os parâmetros em simultâneo (p=0,171). Também não ficou 

demonstrada a associação entre os valores elevados de d-dímeros iniciais e a ocorrência de 

complicações clínicas durante o tratamento (p=0,733). A utilização do doseamento do d-dímero 

apresenta neste estudo um resultado desfavorável, não tendo sido capaz de demonstrar a 

correlação entre os valores de d-dímero aumentados e a ocorrência de tromboembolismos nos 

vários estádios da doença. 

 

Palavras-Chave: Dirofilariose cardiopulmonar canina, tromboembolismo pulmonar, d-dímero, 

Portugal 
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DOSEAMENTO DO D-DÍMERO COMO MÉTODO DE DIAGNÓSTICO DE TROMBOEMBOLISMO 
PULMONAR EM CÃES COM DIROFILARIOSE CARDÍACA EM PORTUGAL 

 

 

Abstract 

The d-dimer is a product that results from the degradation of a stabilized fibrin clot. The increase of 

its plasma concentration reflects an increase in fibrinolysis process and indirectly in the formation of 

clots. This study aims to analyze the usefulness of the measurement of plasma concentration of d-

dimer as a method to evaluate the occurrence of thromboembolism in dogs with heartworm disease 

in different stages of the disease. 

This study focused on a sample of 19 animals from the area of Setúbal, Portugal, divided into four 

groups: 1 (n = 3), 2 (n = 5), 3 (n = 6) and 4 (n = 5) based on the classification of the severity of the 

disease. It compared the value of the plasma concentrations of d-dimer among the various groups. 

Additionally it was also analyzed a possible association between some clinical signs, the presence 

of medical complications during the treatment of the disease and the number of animals that had 

concentrations of d-dimers above the normal limit. 

Regarding the determination of d-dimer, all groups showed average above the prescribed reference 

value (<0.40 mg / dl). The averages were: 1.7633 mg / dl; 0.6140 mg / dL; 1.1450 mg / dl and 1.0740 

mg / dl, in ascending order of disease staging. Also for this staging order, the percentage of animals 

with an increased amount of d-dimer were 100% (3/3), 60% (3/5), 66% (4/6) and 80% (4/5), no 

significant association between the value of d-dimer concentration obtained and the various groups 

was found (p = 0.340). There was also no association between a d-dimer value above normal and 

the varied clinical signs relevant to the disease: presence of microfilaremia (p = 0.338), presence of 

cardiac signals (p = 0.120) such as heart murmur (p = 0.363) or cardiomegaly (p = 0.406), presence 

of respiratory signs (p = 0.047) or even in combination of respiratory and cardiac signs (p = 0.026). 

Likewise, we found no association between a d-dimer assay above normal and the presence of 

anemia (p = 0.143), thrombocytopenia (p = 0.699) or both parameters simultaneously (p = 0.171). 

Also, the present study did not find any association between a d-dimer assay above normal and the 

appearance of clinical complications during the treatment of the disease (p=0,733). 

The use of the d-dimer assay in this study presents an unfavorable outcome and has not been able 

to demonstrate the association between the increased d-dimer values and the occurrence of 

thromboembolism in the various stages of the disease. 

 

Keywords: Canine heartworm disease, pulmonary thromboembolism, d-dimer, Portugal 
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I. Relatório das atividades de estágio 

 

O estágio curricular realizado no âmbito do Mestrado Integrado em Medicina Veterinária decorreu 

na Clínica Veterinária Medivete, no Poço Mouro em Setúbal, sob a orientação científica da Doutora 

Sandra Rodrigues e coorientação da Doutora Lisa Mestrinho. As atividades desenvolvidas tiveram 

lugar ao longo de cerca de 6 meses, entre 15 de Setembro de 2014 e 15 de Março de 2015. Durante 

o período de estágio, o horário estabelecido foi de 8 horas diárias, durante os dias de semana, 4 

horas ao sábado e ocasionalmente 3 horas ao domingo ou feriados, de forma rotativa. Este horário 

foi ultrapassado em ocasiões pontuais, nomeadamente em algumas cirurgias ou urgências que se 

prolongaram fora das horas laboratoriais ou pelo período noturno. 

No total do período de estágio foram contabilizadas cerca de 1350 horas. No que respeita às 

atividades desenvolvidas durante este período, foi-me dada a possibilidade de participar em todas 

as áreas de atuação clínicas, onde tive a oportunidade de pôr em prática os conhecimentos 

adquiridos durante o percurso de seis anos na Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade 

de Lisboa, consolidando-os com novas experiências e competências que fui adquirindo.  

Na área da medicina interna, assisti a consultas, onde acompanhei os médicos veterinários de 

serviço, auxiliando na contenção dos animais, na obtenção da história pregressa e avaliação física 

inicial do animal. A maior parte das horas de trabalho foram despendidas nesta área, na qual tive 

oportunidade de aprender a realizar diversos procedimentos essenciais ao desempenho da 

profissão médico veterinária, bem como a capacidade de decisão e de seguimento de qualquer 

animal que possa aparecer em contexto clínico. A relação médico-cliente foi também trabalhada no 

sentido em que foi possível observar os diferentes perfis de proprietários que podem aparecer num 

contexto de consulta. Tive a oportunidade de discutir um número bastante variado de casos clínicos 

com os médicos veterinários assistentes, procurando desenvolver a minha capacidade crítica e 

decisão clínica nomeadamente em relação a possíveis diagnósticos diferenciais, exames 

complementares, escolha da correta terapêutica a instituir ou tomada de decisões priorizando o 

poder económico do dono. A importância de adequar um quadro de diagnósticos prováveis à área 

geográfica foi uma das mais trabalhadas, uma vez que esta clínica veterinária pertence a uma zona 

onde a leishmaniose e a dirofilariose são algumas das doenças mais largamente identificadas em 

contexto clínico. Nesta área tive ainda a oportunidade de realizar variadas tarefas nomeadamente: 

colheita de sangue, colocação de cateteres endovenosos, administração de vacinas e outros 

fármacos, realização e interpretação de testes rápidos de diagnóstico, preparação de sistemas de 

soro, realização de citologias auriculares e cutâneas, execução de raspagens cutâneas, realização 

de esfregaços e identificação de hemoparasitas com recurso à utilização de um microscópico ótico. 
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Em alguns casos particulares, tive oportunidade de acompanhar a realização de consultas ao 

domicílio, tendo acesso a uma realidade nova, uma vez que neste contexto os animais estão no 

seu espaço territorial ao contrário de um ambiente de clínica.  

No âmbito da imagiologia, foi-me dada a oportunidade de participar na realização de vários tipos de 

exames de diagnóstico imagiológico como a radiologia, ecografia, eletrocardiografia e 

ecocardiografia. Em qualquer um dos exames auxiliei no posicionamento e contenção corretas do 

animal, controlando a anestesia e o estado clínico do animal quando necessário. Após qualquer 

exame, os resultados foram discutidos posteriormente com o médico veterinário assistente. 

No âmbito do internamento, participei na monitorização, preparação e administração de fármacos, 

realização de transfusões sanguíneas, algaliação e na realização de todos os tratamentos 

necessários como por exemplo a elaboração de pensos variados. Desempenhei ainda funções na 

preparação da alimentação e nos cuidados de higiene dos variados animais internados.  

Por fim, relativamente à área de cirurgia, tive a oportunidade de acompanhar de forma permanente, 

desde a preparação da medicação pré-anestésica, passando pela preparação do animal (tricotomia 

e assepsia), preparação do sistema de soro, entubação endotraqueal seguida da sua acoplação ao 

sistema de anestesia volátil até ao procedimento cirúrgico propriamente dito, onde desempenhei 

funções na monitorização da anestesia, como circulante ou ajudante de cirurgião. Durante o período 

de estágio tive ainda a oportunidade de realizar castrações de gatos sempre com a monitorização 

do cirurgião responsável e de treinar inúmeras técnicas e suturas cirúrgicas em animais 

eutanasiados. Acompanhei ainda os animais no pós-cirúrgico, procedendo à sua monitorização 

aquando do recobro, assim como em muitas consultas de seguimento até à alta médica, 

procedendo à remoção dos pontos de sutura e realização de pensos, quando necessário. 
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II. Revisão bibliográfica  

 

Dirofilariose Canina Cardiopulmonar 

 

1. Introdução 

O aumento da prevalência da dirofilariose cardiorrespiratória canina tanto na Europa como até 

mesmo em Portugal tem vindo a aumentar nos últimos anos (Genchi, Rinaldi, Mortarino, Genchi, & 

Cringoli, 2009). O aumento do número de casos culmina, inevitavelmente, num maior número de 

animais diagnosticados e consequentemente que se submetem ao protocolo de tratamento da 

doença. O tratamento da doença passa pela morte das microfilárias em circulação bem como das 

formas adultas alojadas preferencialmente nas artérias pulmonares e no coração. Infelizmente, 

estes objetivos fulcrais de tratamento são também os causadores de um dos maiores perigos 

associados ao tratamento da doença, a ocorrência de tromboembolismos. 

Os métodos imagiológicos mais objetivos para o diagnóstico desta condição clínica estão muitas 

das vezes longe do âmbito da Medicina Veterinária, por falta de infraestruturas ou número de casos 

que justifiquem um investimento monetário considerável, incomportável para a maioria das clínicas 

veterinárias. Neste âmbito é crucial investigar novas formas de diagnosticar esta condição clínica, 

neste grupo particular de animais, procurando uma maior eficiência de recursos e de custos. O 

doseamento de d-dímero tem sido utilizado largamente em Medicina Humana e mais recentemente 

em Veterinária no sentido de colmatar esta procura (Hackner & Schaer, 2010). A sua 

empregabilidade poderia simplificar em larga escala a monitorização dos animais, aumentando a 

segurança por parte do clínico e do dono em relação a iniciar o protocolo de tratamento da doença. 

 

2. Etiologia 

A Dirofilariose cardiopulmonar é uma doença parasitária cujo agente etiológico, o nemátodo 

Dirofilaria immitis, é um helminte pertencente à superfamília Filarioidea, ordem Spirurida, família 

Onchocercidae, género Dirofilaria (Simón et al., 2012). Dentro deste género é importante distinguir 

três espécies distintas: Dirofilaria immitis, parasita do sistema cardiovascular nos canídeos, felídeos 

e humanos, Dirofilaria (Nochtiella) repens, parasita do tecido subcutâneo nos canídeos, felídeos e 

humanos sendo ainda parasita ocular neste último e por último Dirofilaria tenuis, igualmente parasita 

ocular no caso dos humanos ou do tecido subcutâneo nos guaxinins (Centers for Disease Control 

and Prevention [CDC], 2012). Em Medicina Veterinária, D. immitis é a espécie que desempenha o 

papel mais relevante do ponto de vista clínico, uma vez que é responsável pela forma 

cardiopulmonar da doença (Tarello, 2011; Ramos, 2012; Alho, Meireles, Belo, & Carvalho, 2014). 
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Morfologicamente D. immitis apresenta um corpo delgado de cor branca, revestido por uma camada 

externa incolor, a cutícula, que lhe confere resistência (fig.1). A sua locomoção faz-se através de 

movimentos ondulantes de contração e relaxamento muscular que se alternam nas suas faces 

ventral e dorsal (Ramos, 2012). As fêmeas são ovovivíparas e eliminam para a circulação larvas 

(microfilárias), que apresentam dimensões de 218 - 340 x 4,5 – 7,3 µm, sem bainha, fusiformes, 

com cauda longa, reta e pontiaguda. Uma fêmea adulta pode medir 250-300 x 0,7-0,9 mm, tendo o 

macho uma dimensão mais reduzida que pode rondar os 120-200 x 0,7-0,9 mm. Estes têm a 

particularidade de possuir uma extremidade posterior em forma de espiral, com duas espículas, 

grande e pequena, e papilas pré e pós-cloacais. (Song, Tanaka, & Hayasaki, 2009; Morchón, 

Carretón, González-Miguel, & Mellado-Hernández, 2012; Simón et al., 2012). Quando ambos os 

sexos estão presentes no hospedeiro vertebrado, a cópula pode ocorrer através da introdução das 

espículas presentes no macho no orifício genital da fêmea. As microfilárias resultantes podem 

sobreviver entre 2 a 18 meses na circulação sanguínea e os adultos entre 5 a 7 anos (American 

Heartworm Society [AHS], 2014). A alimentação dos adultos é feita a partir do plasma do hospedeiro 

(Manfredi, Cerbo, & Genchi, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Ciclo de vida 

O ciclo de vida de D. immitis é heteroxeno e indireto. Possuí um período larvar dividido em cinco 

estádios, três dos quais ocorrem num hospedeiro intermediário obrigatório (artrópode picador da 

familia Culicidae) e os restantes dois num hospedeiro definitivo vertebrado (Simón et al., 2012; Alho 

et al., 2014). 

 

A B 

Fêmea 

Macho 

Figura 1 - Morfologia dos parasitas D. immitis na forma adulta macho e fêmea (L5) e na forma de 

microfilária (L1). 

Legenda: A. Parasitas adultos distinguidos por géneros, a olho nu (Penn Veterinary Medicine, 2015). B. 
Microfilárias, observação ao M.O. com um ampliação total de 400x (Ruedisueli, 2015). 
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3.1. Hospedeiro Invertebrado 

Cerca de 70 espécies de mosquitos estão descritos como tendo a capacidade de permitir o 

desenvolvimento das microfilárias em formas infetantes L3, contudo apenas menos de uma dúzia 

são considerados como vetores importantes nesta transmissão. (Simón et al., 2012). 

Os culicídeos são insetos que pertencem à Ordem Díptera, Subordem Nematocera e à Família 

Culicidae. Das 3500 espécies pertencentes a esta família, os géneros mais importantes para a 

saúde pública e medicina veterinária são os géneros Anopheles, Culex e Aedes (Cancrini & 

Gabrielli, 2007; Almeida, 2010; Simón et al., 2012). 

Em Portugal Continental estão assinaladas 41 espécies de mosquitos culicídeos, sendo as mais 

abundantes Anopheles atroparvus, Culex pipiens, C. theileri e Aedes caspius, e na ilha da Madeira 

Aedes aegypti, C. hortensis maderensis, C. pipiens L., C. theileri, Culiseta longiareolata e 

Ochelerotatus eatoni (Santa-Ana, Khadem, & Capela, 2006; Almeida, 2011). Num estudo recente, 

foram identificadas, em Portugal Continental, como potenciais vetores de dirofilariose por D. immitis, 

C. theileri, C. pipiens, An. maculipennis s.l, An. atroparvus, Ae. caspius e Ae. detritos s.l (Ferreira et 

al., 2015). 

Os culicídeos medem entre os 2-10 mm de comprimento, são delgados, têm longas patas e duas 

asas. Relativamente ao seu ciclo de vida, os vetores adultos caracterizam-se por possuírem uma 

vida aérea enquanto que as fases imaturas têm vida aquática. O pico de atividade não é comum 

entre as várias espécies, sendo que existem espécies noturnas, diurnas e inclusive algumas que 

apresentam mais do que um pico de atividade por dia. Somente as fêmeas são hematófagas (os 

machos alimentam-se de sucos vegetais), possuindo peças bucais adaptadas para o efeito, sendo 

constituídas por um probóscide saliente e alongado adaptado à sucção e perfuração. Aliada à sua 

morfologia, este probóscide tem ainda a capacidade de produzir substâncias anticoagulantes. Para 

detetar o seu hospedeiro recorrem a estímulos térmicos e químicos (dióxido de carbono e 

feromonas). Após a sua refeição, as fêmeas podem colocar até 300 ovos na superfície da água 

(Cancrini & Gabrielli, 2007; Ramos, 2012). 

A eficiência de transmissão de D. immitis está intimamente relacionada com os vetores, quer seja 

pela sua variedade e abundância, ciclos circadianos e sazonais de atividade que condicionam a 

frequência de refeições, número de vetores que sobrevivem à infeção por parte de D. immitis, 

número de larvas que completam o desenvolvimento em L3, condicionantes inerentes a esta etapa 

no vetor e presença de hospedeiros suscetíveis (Simón et al., 2012). 

A distribuição destes insetos é ampla (com exceção da Antártida) podendo ir desde os 1250 m 

abaixo do nível do mar até aos 5500 m de altitude. São capazes de se afastar cerca de 100 m do 

local de alimentação, podendo atingir distâncias maiores em locais com muito vento (Almeida, 

2010). No continente Europeu, o pico de atividade destes mosquitos encontra-se entre a Primavera 

e o Verão, embora seja cada vez mais comum observá-los fora deste período (Morchón et al., 2012). 
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Nas últimas décadas novas espécies de culicídeos têm-se revelado preocupantes, nomeadamente 

Aedes albopictus e A. aegypti. O primeiro, vetor de dirofilariose, dengue e febre amarela, tem-se 

vindo a disseminar na Europa tendo chegado a países próximos de Portugal como a França, Itália 

ou Grécia e até mesmo fronteiriços como a Espanha. Apesar de ser uma espécie bastante 

antropofílica, trata-se de um picador diurno (facto não muito comum na maioria destes vetores), o 

que pode contribuir para afetar um número muito maior de animais e até mesmo Humanos. O 

segundo, vetor do dengue, febre amarela e da dirofilariose no continente Americano, foi 

recentemente reportado na ilha da Madeira em 2006, contribuindo para um aumento do número e 

da biodiversidade de vetores em Portugal (Margarida et al., 2006) 

 

3.2. Hospedeiro Vertebrado 

Os canídeos são considerados como sendo os hospedeiros definitivos principais de D. immitis, no 

entanto outros hospedeiros acidentais estão descritos como por exemplo lobos, coiotes, raposas, 

felinos (gato doméstico e felinos silvestres), pinípedes, mustelídeos (como os furões), ursos, 

pandas, castores, coelhos, veados, cavalos, primatas não humanos e humanos (Manfredi et al., 

2007; Ramos, 2012). 

Muitos destes hospedeiros acidentais, apesar de ser possível a sua infeção por D.immitis, não 

apresentam microfilarémia o que indica que não desempenham um papel importante na 

transmissão da doença (Simón et al., 2012). 

 

3.3. Descrição do Ciclo Biológico 

A duração do ciclo de vida de D. immitis é de cerca de 7-9 meses (fig.2). O ciclo inicia-se quando 

um mosquito fêmea, ao fazer a sua refeição, ingere microfilárias que se encontram em circulação 

no sangue do hospedeiro. Uma vez ingeridas, as microfilárias atravessam a faringe e alcançam o 

intestino médio do vetor, 24 horas depois chegam aos túbulos de Malpighi, tornando-se 

intracelulares. Nesta altura sofrem uma muda para a forma larvar L2 e mais tarde para L3 (10 a 14 

dias após infeção). Estas formas larvares L3 saem dos túbulos de Malpighi e migram até à cabeça 

do mosquito, através do seu corpo (hemocélio), sendo que se depositarão nas suas peças bucais 

até uma próxima refeição (AHS, 2014).  
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Figura 2 - Representação esquemática do ciclo biológico de D. immitis nos animais de companhia. 
(Adaptado de Alho, Meireles, et al., 2014a). 

 

 

A oclusão e maturação larvar dependem da temperatura exterior e humidade, sendo que o tempo 

necessário para o desenvolvimento de D. immitis nos géneros Aedes spp., Culex spp. e Anopheles 

spp. desde microfilária até L3 é de 8-10 dias a 28-30ºC, 11-12 dias a 24ºC e 16-20 dias a 22ºC. 

Estabeleceu-se também 14ºC como sendo o limiar para ocorrer o desenvolvimento larvar. Caso a 

temperatura desça abaixo dos 14ºC o desenvolvimento larvar cessa mas recomeça caso a 

temperatura volte a aumentar. (Cancrini & Gabrielli, 2007; Ramos, 2012). 

Quanto mais baixa a temperatura mais tempo é necessário até se atingir o estádio L3. A 

transmissão, nos meses frios, torna-se assim pouco provável uma vez que o tempo necessário para 

o desenvolvimento de L1 em L3 pode exceder o período médio de vida do mosquito (cerca de 30 

dias) (Calvert & Thomason, 2007). 

Existem dois momentos cruciais durante esta fase larvar no mosquito, nomeadamente a invasão 

das células de Malpighi pelas microfilárias e a posterior saída das larvas L3. Em ambos os 

momentos, cargas parasitárias elevadas podem levar à morte do hospedeiro invertebrado, sendo 

que o número de larvas compatíveis com a sobrevivência do mesmo é dependente da espécie de 

mosquito e das espécies de Dirofilaria (Cancrini & Gabrielli, 2007). 

As larvas L3 de D. immitis são depositadas numa gota de hemolinfa na pele do hospedeiro sendo 

que posteriormente penetram nos tecidos conjuntivos e musculares devido à solução de 

continuidade originada no decorrer da alimentação por parte do mosquito (Alho, Meireles, et al., 
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2014a). A passagem de L3 para L4 dá-se geralmente entre os 3 a 4 dias após a entrada no novo 

hospedeiro, podendo ir até aos 12 dias. A passagem para a forma larvar final (L5) ocorre entre os 

dias 50 a 70. A migração das larvas L3 e L4 ocorre entre as fibras musculares enquanto as larvas 

L5, também denominadas de adultos imaturos, penetram no músculo e nas veias, os quais utilizam 

para chegar ao coração e pulmões (Calvert & Thomason, 2007; AHS, 2014). 

As primeiras larvas L5 a chegarem à vasculatura pulmonar fazem-no por volta do dia 67 (com uma 

dimensão de 2 a 4 cm de comprimento) sendo que a totalidade das larvas chegarão entre os dias 

90 a 120. Quando as larvas L5 chegam à vasculatura pulmonar, a pressão sanguínea exercida faz 

com que sejam transportadas para as artérias pulmonares de pequeno calibre. À medida que os 

adultos imaturos crescem e aumentam de tamanho, vão progressivamente ocupando artérias de 

calibre cada vez maior até se tornarem adultos maduros. A localização destes adultos depende 

sobretudo da dimensão do seu hospedeiro e da carga parasitária existente. A título de exemplo, um 

cão de porte médio com uma carga parasitária baixa (≤ 5) normalmente terá a maioria dos adultos 

localizada nas artérias lobares e na artéria pulmonar principal. À medida que a carga parasitária 

aumenta a tendência será para ocuparem o interior do ventrículo direito. Em infeções com cargas 

parasitárias muito grandes podem inclusive existir adultos no átrio direito, veia cava e até mesmo 

na veia hepática (Morchón et al., 2012; Simón et al., 2012; AHS, 2014).  

As fêmeas adultas de D. immitis tornam-se sexualmente maturas 120 dias após a infeção, altura 

em que iniciam a cópula caso estejam na presença de machos. As microfilárias resultantes são 

lançadas na circulação sanguínea do animal parasitado, forma esta que é infetante para os 

hospedeiros intermediários (Miranda, 2011; AHS, 2014). 

A microfilarémia, contrariamente ao que se pode pensar, não é constante durante o dia. Estas 

variações são fruto de adaptação evolutiva no sentido de maximizar a absorção de microfilárias no 

período de maior atividade dos mosquitos (Hayasaki, Okajima, Song, & Shiramizu, 2003). Quando 

não estão em circulação, as microfilárias encontram-se sequestradas nos pequenos vasos dos 

pulmões, um local fisiologicamente favorável para a sua sobrevivência (Nogami et al., 2000). 

No cão, é comum encontrar-se animais parasitados com microfilarémia entre os 6 a 9 meses após 

a infeção inicial. Alguns canídeos são amicrofilarémicos, possivelmente devido a fatores como 

infeção por um único sexo, imaturidade sexual das fêmeas ou resposta imunológica do hospedeiro 

(Morchón et al., 2012; Simón et al., 2012; Alho, Meireles, et al., 2014a; AHS, 2014) 

Embora mais raro, estão ainda descritas duas outras formas de transmissão da doença: a 

transmissão vertical por via placentária e por transfusão sanguínea. Apesar destes animais 

apresentarem microfilarémia, as larvas L1 não têm capacidade de atingir a maturação, acabando 

por morrer em 6-7 meses. Isto deve-se ao facto de ser imprescindível a passagem das microfilárias 

pelo vetor para completar o seu ciclo de vida. Estes animais continuam a contribuir para a 
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continuidade do ciclo por terem microfilárias em circulação, continuando a ser infetantes para os 

mosquitos (Ramos, 2012). 

 

4. Interação D. immitis-Wolbachia 

Muitos nemátodos filarídeos, incluindo D. immitis, podem ser hospedeiros de uma bactéria 

intracelular, gram-negativa, do género Wolbachia, espécie Wolbachia pipientis (AHS, 2014). 

Estudos realizados recorrendo a técnicas de amplificação de DNA relatam inclusive que 20% de 

todas as espécies de artrópodes do Mundo estão infetadas por esta bactéria, tornando-a assim 

como a bactéria endossimbiótica mais ubiquitária da História (Rossi et al., 2010). 

No caso particular de D. immitis, W. pipientis desempenha um papel durante o seu ciclo de vida e 

embriogénese. Em troca, D. immitis faculta aminoácidos utilizados por esta no seu crescimento 

celular (Simón et al., 2012). A transmissão de Wolbachia ocorre via materna e a sua presença foi 

identificada em todos os estados larvares sendo particularmente abundante nos estados larvares 

que recorrem a hospedeiros vertebrados (L3 e L4). Podem estar localizadas na hipoderme dos 

adultos de ambos os géneros, nos órgãos genitais das fêmeas ou até mesmo na parede do intestino 

(Dingman et al., 2010). 

As bactérias Wolbachia são libertadas para a circulação sanguínea do hospedeiro vertebrado em 

três fases específicas: aquando da morte dos nemátodos, durante as mudas entre estádios larvares 

e após a cópula dos adultos e consequente libertação de microfilárias. A sua libertação está 

associada à ocorrência de processos inflamatórios no hospedeiro vertebrado por apresentarem 

moléculas pró-inflamatórias designadas de WAM’s (Wolbachia associated-molecules). Não só estes 

processos inflamatórios parecem ser de menor grau quando o parasita morre devido a fármacos 

filaricidas do que por morte natural, como ainda a morte das microfilárias que não estejam infetadas 

por Wolbachia também são responsáveis por uma menor resposta inflamatória. Ambos os factos 

contribuem de forma significativa para a abertura de novas portas como o pré-tratamento da 

dirofilariose utilizando terapêutica antibiótica no sentido de baixar a carga bacteriológica de 

Wolbachia, seguido de ivermectina para eliminar as microfilárias (Dingman et al., 2010). Em termos 

de prevalência, Rossi et al. (2010) detetou DNA de W. pipientis em toda a população de canídeos 

microfilarémicos infetados por D. immitis no Brasil, enquanto que Tabar et al. (2013) encontrou DNA 

de W. pipientis em apenas 30,6% de cães microfilarémicos numa população de cães do 

Mediterrâneo. Em Portugal, Landum et al. (2014) detetou uma prevalência de 52,6% de DNA de W. 

pipientis numa população de cães microfilarémicos em canis do centro do País. 
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5. Epidemiologia 

De uma forma geral, a dirofilariose cardiopulmonar tem uma distribuição predominantemente nas 

zonas de clima tropical e/ou temperado, tendo a maior prevalência nos EUA, América do Sul, Japão, 

Austrália e Itália. Na Europa, a maioria dos casos cinge-se a países do sul como Portugal, Espanha, 

França, Itália, Eslovénia, Bulgária, Roménia, Grécia e Turquia. A maior região endémica da Europa 

localiza-se no norte de Itália com prevalências nos cães a atingirem os 50% a 80%. (Gomes, 2009; 

Companion Vector-Borne Diseases [CVBD], 2012). 

 

Figura 3 - Distribuição mundial da dirofilariose cardiopulmonar (Adaptado de: CVBD, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: As áreas a cinzento representam países que não dispõem de dados relativos à presença de 
dirofilariose. A verde estão os países que não têm casos descritos da doença e a vermelho os países 
endémicos.  

 

Estudos recentes analisaram a distribuição da doença durante os últimos 10 anos tendo confirmado 

que a prevalência da dirofilariose canina tem vindo a aumentar na Europa, inclusive sido reportados 

novos casos da doença em países do nordeste europeu onde até então a doença estava indemne. 

Não só surgiram novos casos como também foi observado o aumento do número de casos em 

países que até então só tinham casos isolados ou importados. (Genchi et al., 2009; Morchón et al., 

2012; CVBD, 2012). Algumas das hipóteses apontadas para esta tendência poderão ser: o aumento 

do trânsito de animais pela Europa; alterações climáticas e o aquecimento global, os quais 

favorecem uma maturação mais rápida das larvas dos mosquitos bem como melhores condições 

para o seu desenvolvimento; uma maior sensibilização para a doença em geral; novas espécies de 

vetores proporcionadas pelas alterações nos ecossistemas induzidas pelo Homem; o aumento do 

número de animais abandonados; as resistências aos inseticidas; os recentes protocolos de 

vacinação das raposas para a raiva, o que aumenta o número de raposas e assim o número de 

hospedeiros reservatórios em determinadas regiões; redução do poder económico da população e 

entidades competentes devido à conjuntura socioeconómica atual que culminam inevitavelmente 
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numa redução do controlo, prevenção, diagnóstico e tratamento da doença. (Morchón et al., 2012; 

Alho, Meireles, et al., 2014a; Meireles, Paulos, & Serrão, 2014). 

Neste momento, a infeção por D. immitis é endémica em Portugal, sendo uma das doenças 

parasitárias do cão com maior relevância no país. As bacias fluviais do Tejo, Douro, Sado, Mondego 

e a ilha da Madeira são alguns dos focos mais importantes da doença. Em 1996, Araújo constatou 

que as prevalências da dirofilariose canina em Portugal eram de 2,1% no Norte e Centro-norte do 

País, 16,7% no Ribatejo, 16,5% no Alentejo e 12% no Algarve. No entanto foi na Ilha da Madeira 

onde se detetou o maior valor, 30% (Araújo, 1996; Morchón et al., 2012). 

Em 2011, Balreira et al. contabilizaram uma sero-prevalência de 2,1% no centro-norte e norte de 

Portugal com os valores mais elevados a serem obtidos em Coimbra (8,8%) e Aveiro (6,8%). 

Um ano depois, Cardoso et al. (2012) realizaram um rastreio serológico testando animais 

assintomáticos e animais que apresentavam um quadro clínico compatível com a dirofilariose 

canina. As prevalências para os respetivos grupos foram: 2,9% e 3,4% para o Norte do país, 0,9% 

e 7,4% para a região Centro, 2,4% e 5,8% para Lisboa, 4,7% e 14% para o Alentejo, 5,1% e 17,1% 

para o Algarve, 0% para ambos os grupos de animais dos Açores, e 40% para os cães 

assintomáticos da Madeira. A média de prevalência nacional para os animais assintomáticos e para 

os que apresentavam sintomatologia compatível com a doença foram de 3,6% e 8,9%, 

respetivamente. 

Mais recentemente, num estudo realizado durante um período de três anos (2011 a 2013), num 

total de 696 animais provenientes de canis das zonas de Coimbra, Santarém e Setúbal, obteve-se 

uma prevalência média de 9,4%. Se analisarmos as zonas uma a uma, observou-se que a maior 

prevalência foi em Setúbal (24,8%), seguido de Coimbra (13,8%) e finalmente Santarém (13,2%) 

(Alho, Landum, et al., 2014). 

Relativamente aos hospedeiros acidentais de D. immitis, Rosa (2009) pesquisou anticorpos de D. 

immitis numa população de 70 felinos da Região Metropolitana de Lisboa, obtendo uma prevalência 

de 1,43 %. Almeida (2010), procurando antigénios específicos para a doença detetou uma 

prevalência de 1,2% em felinos testados no distrito de Setúbal enquanto Miranda (2011), recorrendo 

a uma técnica idêntica, contabilizou uma prevalência de 1,4% em felinos na Sub-região do Baixo 

Vouga. No centro-norte e norte de Portugal foi detetado uma seroprevalência de 17,51% (Vieira et 

al., 2011). Em 2012, Ramos realizou um rastreio de D. immitis em 68 gatos da região de Olhão 

tendo obtido uma prevalência de 5,9%. 

Em animais silvestres, os quais desempenham um papel muito importante como hospedeiros 

reservatórios da doença, é importante realçar 3 estudos e um relatório de necrópsia. Torres et al. 

(2004) analisou uma população de cinco lontras (Lutra lutra) do Alentejo, tendo-se encontrado a 

presença de D. immitis em duas delas, algo que foi também observado numa outra lontra (Lutra 

lutra) encontrada na margem do rio Mondego em Coimbra, sendo que durante a necrópsia foram 
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observadas quatro fêmeas adultas de D. immitis no interior do coração (Saraiva et al., 2013). Em 

1993, Carvalho-Varela & Marcos encontraram uma prevalência de D. immitis de 12% numa 

população de 306 raposas (Vulpes vulpes silacea) em Portugal. Um outro estudo, que analisou uma 

outra população de 62 raposas vermelhas, entre 2000-2006, em Coimbra, foi observada uma 

prevalência de D. immitis de 3,2%. Estes últimos dados são bastante relevantes uma vez que na 

Península Ibérica, a raposa e o lobo, são os principais hospedeiros silvestres capazes de perpetuar 

a transmissão de D. immitis (Eira, Vingada, Torres, & Miquel, 2006).  

 

6. Fisiopatologia  

É comum na prática clínica a designação da dirofilariose como “doença do verme do coração”. 

Muitas das vezes com um objetivo de aproximação entre o vocábulo médico-veterinário e popular 

ou então simplesmente para estimular a retenção de informação por parte do proprietário do animal. 

Infelizmente, esta designação pode levar à sua má interpretação literal uma vez que a localização 

primordial das filárias adultas é o sistema arterial pulmonar e não propriamente as câmaras 

cardíacas, sendo que a manifestação de sinais da doença ocorre por lesão destas mesmas artérias 

pulmonares e dos próprios pulmões (Gomes, 2009; Atkins, 2010). Neste sentido, a designação mais 

correta deveria ser “verme do pulmão” (Alonso, comunicação pessoal, Junho 17, 2015). Num cão 

de 25kg, somente em cargas parasitárias de cerca de 75 filárias é que estas se alojam no átrio 

direito do coração, e, em cargas até às 50 a maioria está localizada nas artérias pulmonares. A 

síndrome da veia cava está geralmente associada a cargas parasitárias de igual número ou superior 

a 100 filárias (Calvert & Thomason, 2007). 

A doença ocorre sobretudo em duas fases. A primeira (geralmente 3 a 6 meses após a infeção) 

deve-se sobretudo à localização das filárias adultas nas artérias pulmonares onde são responsáveis 

por uma ação traumática constante, libertação de fatores tóxicos e ativação dos mecanismos 

imunitários e inflamatórios originando uma inflamação do endotélio e proliferação da túnica íntima 

dos vasos. A vasoconstrição pulmonar resulta da resposta dos vasos à libertação de substâncias 

vasoativas produzidas pelos parasitas bem como da endotelina-1 produzida em excesso pelas 

células endoteliais (Atkins, 2010). Em última instância, todos estes fatores provocam uma redução 

do lúmen das artérias e o aumento da sua tortuosidade que se reflete numa perda de funcionalidade 

dos vasos e em hipertensão pulmonar. (Gomes, 2009). O bloqueio direto dos vasos pelos parasitas 

adultos também é uma possibilidade, ainda que remota (Ferasin & Knight, 2005). Normalmente, os 

lobos caudal e intermédio são os mais afetados precisamente porque são os que recebem a maior 

quantidade de irrigação sanguínea. (Calvert & Thomason, 2007). As lesões endoteliais nas artérias 

promovem fenómenos de trombose bem como reações perivasculares e edema periarterial. 

Contudo, raramente estes fenómenos de trombose chegam a causar enfarte pulmonar devido à 

extensa rede de irrigação existente neste órgão (Nelson & Couto, 2014). 
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A segunda fase ocorre sobretudo devido às consequências resultantes da libertação de fragmentos 

de filárias mortas que se vão alojar nas arteríolas e artérias pulmonares (Calvert & Thomason, 

2007). Estes fragmentos são responsáveis pela exacerbação da inflamação pulmonar já existente 

e por fenómenos de tromboembolismo já que despoletam mecanismos de adesão plaquetária, 

proliferação da íntima, arterite granulomatosa, edema perivascular e hemorragia (Nelson & Couto, 

2014). 

A pressão pulmonar é desta forma prejudicada alterando toda a estrutura alveolar de trocas gasosas 

podendo dar origem a zonas de consolidação pulmonar (Atkins, 2010). 

As lesões do parênquima pulmonar resultam não só da presença de fenómenos tromboembólicos 

e de consolidação pulmonar, mas também da presença de uma pneumonia eosinofílica. De facto, 

este quadro clínico é bastante observado em formas não sintomáticas da doença, onde a destruição 

imunomediada das microfilárias na circulação pulmonar fazem com que o animal seja 

amicrofilarémico. As microfilárias, revestidas por anticorpos, ao ficarem retidas na microcirculação 

pulmonar provocam uma reação inflamatória local originando assim um quadro de pneumonia 

eosinofílica (Atkins, 2010). 

A ocorrência de fenómenos tromboembólicos, o quadro de pneumonia eosinofílica e a presença de 

consolidação pulmonar provocam um défice de ventilação/perfusão dando origem a uma hipoxia 

generalizada dos tecidos. As consequências são a hipertensão pulmonar e um débito cardíaco 

alterado. O aumento da pressão no interior dos vasos pulmonares causa problemas de 

sobrepressão a montante, nomeadamente no lado direito do coração que para compensar dilata e 

aumenta a espessura das suas paredes (hipertrofia excêntrica). Infelizmente mais cedo ou mais 

tarde, o aumento de pressão é tanto que estes mecanismos compensatórios não são suficientes, 

podendo dar origem a uma falha cardíaca, neste caso, direita. Adicionalmente, o stress 

hemodinâmico e a remodelação cardíaca decorrentes podem contribuir para a insuficiência da 

válvula tricúspide, desta forma prejudicando e precipitando ainda mais um potencial quadro de 

descompensação cardíaca (Atkins, 2010). 

O aumento da pressão na vasculatura pulmonar aliado a um aumento da permeabilidade vascular 

intensificam a ocorrência de edema perivascular. Este edema associado a um infiltrado inflamatório 

pode ser bem visível radiograficamente contudo é de pouca relevância clínica não devendo ser 

confundido com um edema originado por falha cardíaca esquerda (edema de origem cardiogénica) 

(Atkins, 2010). 

A insuficiência cardíaca direita presente nalguns casos pode originar congestão hepática crónica 

eventualmente causando danos irreversíveis no fígado, como a cirrose. Tal como o fígado, os rins 

também podem ser um dos órgãos afetados pela dirofilariose devido à presença de 

imunocomplexos, formados a partir de antigénios produzidos pelas microfilárias em circulação, os 

quais podem levar a um quadro de glomerulonefrite (Nelson & Couto, 2014). O resultado é a 
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proteinúria (albuminúria) que pode estar ou não associada a insuficiência renal (Atkins, 2010). 

Eventualmente pode existir perda de anti-protrombina III, que por sua vez pode influenciar a 

ocorrência de tromboembolismos. (Ferasin & Knight, 2005). 

Migrações aberrantes das filárias adultas estão descritas na literatura, que por sua vez poderão 

levar a determinadas doenças consoante o órgão ou estrutura afetada. A maioria dos fenómenos 

são neuromusculares ou oculares sendo que os tecidos mais afetados são o músculo, cérebro, 

medula espinal, espaço epidural, câmara anterior do globo ocular e cavidade peritoneal. Outros 

fenómenos mais específicos podem acontecer como a trombose arterial devido à presença de 

formas larvares L5 na bifurcação aórtica e artérias digitais ou então a migração retrógrada das 

filárias adultas das artérias pulmonares para as câmaras cardíacas direitas e veia cava, originando 

a denominada, síndrome da veia cava (Atkins, 2010). 

A síndrome da veia cava caracteriza-se pela presença simultânea de insuficiência cardíaca direita 

com falha funcional da válvula tricúspide, diminuição do débito cardíaco e hemólise intravascular 

com hemoglobinémia e hemoglobinúria associadas (Ferasin & Knight, 2005). 

 

7. Sinais Clínicos 

Os sinais clínicos da dirofilariose dependem do grau e duração da infeção, interação hospedeiro-

parasita e, na maioria dos casos crónicos reflete os efeitos da presença dos parasitas nas artérias 

pulmonares, nos pulmões e de forma mais secundária, no coração. Apesar do carácter crónico da 

doença, muitos animais são assintomáticos. (Calvert & Thomason, 2007; Atkins, 2010). De facto, a 

doença caracteriza-se por uma evolução lenta e gradual que por vezes contrasta com a ocorrência 

de episódios agudos nalguns animais (Ferasin & Knight, 2005). Uma maior quantidade e intensidade 

de exercício físico desenvolvido pelo animal está intimamente relacionado com a ocorrência de 

sinais clínicos em comparação com animais que pratiquem pouco ou nenhum exercício (Ferasin & 

Knight, 2005; Nelson & Couto, 2014). 

Nos cães, o sinal clínico mais comum é a tosse, seguido de taquipneia e dispneia, intolerância ao 

exercício, anorexia e episódios de síncope. Os episódios de síncope estão geralmente associados 

a lesões ao nível das artérias pulmonares que dão origem a um quadro de hipertensão pulmonar. 

Em quadros graves de hipertensão pulmonar com insuficiência cardíaca direita podemos observar 

a presença de pulso jugular proeminente, distensão da veia jugular, hepatomegalia e ascite (Calvert 

& Thomason, 2007). À auscultação cardíaca é possível ouvir um murmúrio sistólico direito devido a 

insuficiência da tricúspide, um segundo ruído cardíaco com um ponto de intensidade máximo no 

ápex cardíaco direito e por vezes um galope cardíaco (Ferasin & Knight, 2005; Atkins, 2010). A 

presença de arritmias cardíacas e perturbações ao nível da condução do sinal de despolarização 

são pouco frequentes em casos crónicos da doença (<10%). À medida que aumentam as lesões a 

nível do parênquima pulmonar surgem quadros mais graves de tosse e torna-se possível auscultar 
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ruídos pulmonares (crakles). Apesar de raro, pode ocorrer um quadro de granulomatose que dá 

origem a sons pulmonares abafados, dispneia e cianose. Na presença de fenómenos 

tromboembólicos, está descrito a ocorrência de dispneia, febre e hemoptise (Atkins, 2010). 

É comum observar hemoglobinúria em animais com a síndrome da veia cava ou ocasionalmente 

quando as lesões nas artérias pulmonares resultam em hemólise devido ao trauma dos eritrócitos 

pela libertação de trombos de fibrina. A trombocitopenia é normalmente uma consequência destas 

lesões a nível das artérias pulmonares devido ao consumo de plaquetas o que por sua vez pode 

levar ao aparecimento de coagulação intravascular disseminada (CID) (Calvert & Thomason, 2007; 

Nelson & Couto, 2014). As lesões que ocorrem a nível renal (glomerulonefrite e amiloidose) são 

responsáveis pela síndrome nefrótica caracterizada por proteinúria, hipoalbuminémia, 

hipercolesterolémia, ascite e ocasionalmente edema periférico e azotémia (Calvert & Thomason, 

2007). 

Em termos laboratoriais o leucograma pode apresentar eosinofilia, basofilia, neutrofilia e 

monocitose, contudo estes achados são inconsistentes. O hemograma pode revelar uma anemia 

regenerativa em casos mais graves da doença. Aumentos ligeiros a moderados das enzimas 

hepáticas são possíveis de ocorrer especialmente em casos de insuficiência cardíaca direita. Nestes 

casos também está associado um aumento da pressão venosa central (Nelson & Couto, 2014). As 

lavagens traqueais de cães com dirofilariose geralmente indicam inflamação eosinofílica (Nelson & 

Couto, 2014). 

 

8. Diagnóstico etiológico 

O diagnóstico da dirofilariose em canídeos é sobretudo realizado com base em testes imunológicos 

de pesquisa de antigénios ou, de forma menos recorrente, em testes moleculares como o PCR 

(polymerase chain reaction). No caso particular dos canídeos, os testes serológicos de pesquisa de 

anticorpos têm uma baixa especificidade originada por reações cruzadas com parasitas 

gastrointestinais. (Alho, Meireles, et al., 2014b) As microfilárias podem ser detetadas no sangue 

periférico por observação direta de um esfregaço sanguíneo (teste de gota fresca) ou por técnicas 

de concentração (técnica de concentração modificada de Knott ou o teste de filtro por miliporo) em 

cães com ou sem evidências clínicas ou radiológicas características da doença (Calvert & 

Thomason, 2007). 

 

8.1. Testes serológicos de pesquisa de antigénios 

Os testes de deteção de antigénios são o método mais sensível para diagnosticar a presença da 

doença, sendo recomendados como o seu principal método de diagnóstico (Nelson & Couto, 2014). 

Contudo, é recomendado a realização de um teste de pesquisa de microfilárias em simultâneo. 

Estudos recentes demonstraram que em alguns cães infetados com D. immitis, os complexos 
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antigénio-anticorpo que se formam nestes animais podem levar a falsos negativos durante os testes 

de pesquisa de antigénios. Nestes casos os animais podem ser antigénio-negativos e positivos para 

a presença de microfilárias em circulação (AHS, 2014). 

Os kits comerciais existentes no mercado são imunoensaios capazes de detetar a presença de 

antigénios em circulação libertados pelo trato reprodutivo de fêmeas adultas de D. immitis, 

geralmente entre os 6,5 e os 7 meses após infeção (nunca antes dos cinco meses). A maioria destes 

kits comerciais utilizam testes baseados na reação de ELISA (Enzyme linked imumunosorbent 

assay) apesar de existirem alguns que utilizam reações de imunocromatografia (Nelson & Couto, 

2014).  

Resultados positivos ocorrem quando estamos perante uma infeção de pelo menos quatro (em 

alguns testes inclusive menos) fêmeas adultas entre os 7-8 meses. A tendência atual é a de apostar 

cada vez mais em testes com especificidades mais elevadas (sendo que o objetivo teórico será 

sempre os 100%) e capazes de detetar cargas parasitárias cada vez menores. Algumas limitações 

dos testes de pesquisa de antigénio prendem-se sobretudo por centrarem a sua premissa na 

presença em circulação de antigénios de fêmeas, o que não acontece em infeções compostas 

unicamente por machos e durante os primeiros 5-8 meses de qualquer infeção, os quais podem 

levar à ocorrência de falsos negativos (Nelson & Couto, 2014; AHS, 2014). Atualmente, já é possível 

encontrar à venda no mercado testes capazes de detetar antigénios de machos e/ou fêmeas, de 

adultos ou até mesmo juvenis (Alonso, comunicação pessoal, Junho 17, 2015). 

A intensidade da cor de um teste ELISA qualitativo de deteção de antigénios de D.immitis não pode 

ser usada de forma fiável para determinar o grau de infeção parasitária do animal (AHS, 2014). No 

sentido de preencher esta lacuna, alguns testes ELISA específicos (semi-quantitativos) têm vindo a 

ser desenvolvidos com o objetivo de quantificar a carga parasitária com base nas concentrações de 

antigénios presentes no sangue de animais infetados. Atkins (2010) demonstrou que a utilização 

destes testes foram úteis no sentido de aferir sobre a possibilidade de ocorrência de 

tromboembolismos após o tratamento adulticida sendo que este risco será maior quanto maior a 

carga parasitária do animal. Concluiu-se que estes tipos de testes podem igualmente ser utilizados 

na determinação da eficácia da terapia adulticida. A concentração de antigénios no sangue destes 

animais diminui para níveis indetetáveis cerca de 8-12 semanas após o final da terapia adulticida. 

Desta forma, um teste positivo após 12 semanas significaria que estaríamos perante um caso de 

infeção persistente. É importante salientar que os testes ELISA de pesquisa de antigénios 

qualitativos podem ser positivos até 6 meses após o final da terapia adulticida pelo que não se deve 

considerar clinicamente relevante testes positivos antes deste tempo como indicativos de falha do 

protocolo de tratamento adulticida (Atkins, 2010). 
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8.2. Testes de deteção de microfilárias 

Em áreas onde a prevalência de dirofilariose é elevada, cerca de 20% dos animais infetados podem 

ser amicrofilarémicos, pelo que este teste pode facilmente revelar-se negativo (AHS, 2014). 

Precisamente por este fator, este tipo de teste não é o mais recomendado como prática habitual de 

screening para detetar novos casos de dirofilariose. Atualmente, este tipo de teste está 

recomendado em todos os cães de modo a identificar animais reservatórios e avaliar a presença e 

número de microfilárias circulantes antes de iniciar a administração do fármaco mensal preventivo 

da dirofilariose (Nelson & Couto, 2014; AHS, 2014). A presença de microfilarémia para além de 

validar os resultados dos testes serológicos possuí valor de diagnóstico caso o animal em teste 

tenha elevados níveis de complexos anticorpo-antigénio que resultem num falso negativo ao teste 

de deteção de antigénios, identifica o paciente como reservatório e alerta o clínico para possíveis 

reações secundárias adversas à administração de microfilaricidas em animais com cargas de 

microfilárias muito grandes (AHS, 2014). 

Em contexto clínico podemos detetar as microfilárias através da observação direta de um esfregaço 

sanguíneo ou por técnicas de concentração como o teste de Knott modificado, filtração por miliporo 

ou o método de centrifugação utilizando um tubo de microhematócrito (Atkins, 2010). 

A observação de um esfregaço sanguíneo consiste na visualização direta ao microscópico ótico de 

uma amostra de sangue fresca (Calvert & Thomason, 2007). Este teste possibilita a observação 

indireta das microfilárias uma vez que permite visualizar o afastamento celular originado pelo seu 

movimento de locomoção (AHS, 2014). Podem ocorrer falso-negativos devido a infeções ocultas 

(sem microfilarémia) originadas por uma resposta imunitária que destroem as microfilárias nos 

vasos pulmonares, presença única de adultos unissexo ou estéreis, números baixos de microfilárias 

e/ou a sua variação diurna na circulação sanguínea (Nelson & Couto, 2014). 

Na tentativa de aumentar o grau de sensibilidade desta deteção é recomendado o uso de técnicas 

de concentração como o teste de Knott modificado, filtração por miliporo ou o método de 

centrifugação utilizando um tubo de microhematócrito desta forma também aumentado a 

probabilidade de diagnóstico (Atkins, 2010; Nelson & Couto, 2014). Do ponto de vista prático, a 

técnica de centrifugação recorrendo a um tubo de microhematócrito é considerada como uma 

técnica de concentração bastante simples, barata e de eficaz execução. Esta técnica consiste em 

preencher um tubo capilar com sangue total fresco recolhido com EDTA e em seguida centrifugá-lo 

durante alguns minutos. Após a centrifugação, deve-se observar a porção do plasma do tubo de 

hematócrito ao microscópio ótico, sendo possível verificar a presença ou não de microfilárias em 

movimento (Alonso, comunicação pessoal, Junho 17, 2015). 

No caso particular da técnica de Knott modificado a amostra é corada recorrendo a azul metileno 

após centrifugação. Esta coloração permite observar as características morfológicas das 

microfilárias ao microscópico ótico, sendo de extrema utilidade para diferenciar D. immitis de outras 



 

18 
 

espécies de filárias não patogénicas como Acanthocheilonema reconditum (fig.4) e A. 

dracunculoides ou medianamente patogénica como D. repens (Alho, Meireles et al., 2014b). A 

observação direta de um esfregaço de sangue fresco ao microscópico ótico também pode auxiliar 

nesta distinção uma vez que permite avaliar outro parâmetro relevante: a sua forma de locomoção 

(Atkins, 2010; AHS, 2014). Um outro método utilizado é através da coloração histoquímica das 

microfilárias pela fosfatase ácida. As microfilárias de D. immitis apresentam manchas ácido-fosfato 

positivas vermelhas distintas no poro excretor e no ânus (Gomes, 2009). A tabela 1 incluí as 

características mais relevantes que permitem a distinção entre estas quatro espécies.  

 

Figura 4 – A. reconditum (em cima) e D. immitis (em baixo), observação ao M.O. (Microscópio ótico) 
após aplicação da técnica de Knott modificada (AHS, 2014). 

 

 

Tabela 1 - Principais diferenças morfológicas entre D. immitis, D. repens, A. reconditum e A. 
dracunculoides usando o teste de Knott modificado e a coloração histoquímica pela fosfatase ácida 
(CVBD, 2012). 

Técnica Critério D. immitis D. repens 
A. 

reconditum 
A. dracunculoides 

Teste de 

Knott 

modificad

o 

Extremidade 

anterior 
cónica romba romba cónica 

Extremidade 

posterior 
reta em gancho 

em gancho 

(nem sempre) 
reta 

Comprimento 

(µm) 
205-283 260-308 213-240 246-258 

Largura (µm) 5-6.5 6-8 4-5 5-6 

Fosfatase 

ácida 

Evidência da 

coloração 

poro 

excretor e 

anal 

poro anal difusa 
no corpo, poro anal e em 

volta do poro excretor 
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8.3. Radiografia 

Apesar de não ser um método efetivo de screening para o rastreio de dirofilariose, o recurso à 

radiografia torácica pode auxiliar na deteção da doença, em determinar a sua gravidade e avaliar o 

grau de alterações no parênquima pulmonar. As alterações radiográficas observadas têm tendência 

para se desenvolverem precocemente e estão presentes em cerca de 85% dos animais infetados 

(Atkins, 2010). Losonsky et al. (1983) analisou as radiografias torácicas de 200 animais infetados 

com dirofilariose tendo observado os seguintes achados radiográficos: dilatação ventricular direita 

(60%), proeminência marcada do segmento da artéria pulmonar principal (70%), aumento de 

tamanho e densidade das artérias pulmonares (50%) e da sua tortuosidade (50%). Caso exista 

insuficiência cardíaca é possível observar-se um aumento do diâmetro da veia cava caudal, 

hepatomegália, esplenomegália, efusão pleural, ascite ou ambas (Atkins, 2010). Contudo, Thrall & 

Calvert (1983) não conseguiram identificar a presença de efusão pleural nas radiografias torácicas 

de 28 cães com dirofilariose e insuficiência cardíaca direita, tendo demonstrado simultaneamente 

que o aumento do diâmetro do ramo lobar cranial da artéria pulmonar seria um indicador mais 

sensível de insuficiência cardíaca causada pela dirofilariose do que o aumento de diâmetro da veia 

cava caudal.  

A utilização de uma projeção ventrodorsal permite avaliar a silhueta cardíaca estando também 

associada a uma minimização do stress incutido ao animal. Contudo, para uma visualização dos 

vasos pulmonares, particularmente os lobos pulmonares caudais, é recomendado a utilização de 

uma projeção dorsoventral (Gomes, 2009; Atkins, 2010). Num animal doente, os ramos inter e 

intralobares das artérias pulmonares surgem com um aspeto tortuoso, truncado e de dimensão 

aumentada (fig.5). A largura destes vasos não deve exceder a largura da nona costela na zona de 

interceção com os mesmos. Para avaliar a artéria pulmonar cranial é preferível utilizar uma projeção 

lateral sendo que em condições normais a largura desta não deve exceder a largura da veia que a 

acompanha ou o 1/3 proximal da quarta costela (Atkins, 2010; Nelson & Couto, 2014).  

Os achados radiográficos de uma pneumonia podem incluir uma densidade mista, intersticial e 

alveolar, muito típica e predominante nos lobos caudais. Ocasionalmente pode surgir um quadro de 

granulomatose eosinofílica, caracterizado pela ocorrência de um processo inflamatório que afeta os 

nódulos intersticiais, associado a uma linfadenopatia bronquial e por vezes derrame pleural. Na 

presença de fenómenos de tromboembolismo, é comum a presença de um infiltrado intersticial e 

alveolar, afetando principalmente os lobos caudais, refletindo o aumento da permeabilidade 

vascular e a granulomatose eosinofílica citada anteriormente. A consolidação pulmonar pode 

acompanhar os casos de embolização massiva, enfarte pulmonar ou ambas (Atkins, 2010; Nelson 

& Couto, 2014). 
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Quanto maior a evolução e cronicidade da doença, maiores os efeitos visíveis radiograficamente 

em ramos das artérias pulmonares progressivamente com maior calibre, associando-se nos piores 

casos, um aumento da silhueta cardíaca direita (AHS, 2014).  

 

Figura 5 - Imagem radiográfica de um tórax de um animal com dirofilariose (Adaptado Ware, 2011). 

 

Legenda: Projeções latero-lateral (A) e dorsoventral (B) de um canídeo com 8 anos com dirofilariose. Pode-

se observar uma dilatação do ventrículo direito bastante marcada e dilatação das artérias pulmonares, 

particularmente evidente nos lobos caudais. Presença ainda de infiltrado intersticial peribrônquico e 

perivascular. 

 

8.4. Eletrocardiografia 

A realização da eletrocardiografia (ECG) não é considerado como sendo um exame de requisito 

mínimo. A sua utilização pode ser útil na deteção de arritmias contudo é bastante menos sensível 

do que a radiografia ou a ecocardiografia na avaliação da presença de dilatação cardíaca, estando 

estas últimas dotadas de maior informação clínica. Apesar de tudo, achados eletrocardiográficos 

que corroborem uma dilatação ventricular direita são uma forte evidência de estarmos perante um 

caso de dirofilariose (Calvert & Thomason, 2007; Atkins, 2010). Com a exceção da síndrome da 

veia cava e insuficiência cardíaca, a ocorrência de arritmias são consideradas raras (2-

4%)(Lombard & Ackerman, 1984). Lombard & Ackerman (1984) identificaram ainda alterações no 

ECG de 38% e 62% dos animais com dirofilariose agrupados como tendo alterações 

ecocardiográficas moderadas e graves, respetivamente, enquanto um outro estudo citado por Atkins 

(2010) demonstrou que penas 6% de um total de 276 animais com dirofilariose apesentou 

alterações ao ECG características de dilatação ventricular direita. O mesmo autor refere que os 

melhores parâmetros para detetar um animal com dirofilariose são a presença de uma onda S 

superior a 0,8 mv (milivolts) na derivação II e um desvio do eixo elétrico cardíaco maior que 103º. A 

forma mais fiável para suspeitar de dirofilariose será a identificação de pelo menos três alterações 

A B 
A B 
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nos parâmetros de ECG compatíveis com uma dilatação cardíaca direita. O aparecimento de uma 

onda P-pulmonale ao ECG (aumento da amplitude da onda P), indicativo de dilatação atrial direita, 

é um achado pouco comum na doença (Calvert & Thomason, 2007; Atkins, 2010). 

 

8.5. Ecocardiografia 

O exame ecocardiográfico consegue provar de forma definitiva a presença de dirofilariose bem 

como efetuar a avaliação anatómica e funcional do coração do animal. No entanto não é um método 

particularmente eficiente para diagnóstico da doença sobretudo em animais com baixas cargas 

parasitárias uma vez que as filárias estão confinadas aos ramos periféricos das artérias pulmonares, 

inacessíveis à visualização através da sonda ecocardiográfica. Em animais com maiores cargas, 

será mais provável as filárias localizarem-se na artéria pulmonar, nos ramos interlobares direito e 

proximal esquerdo ou no lado direito do coração, onde é possível a sua visualização direta. Em cães 

com hemoglobinúria, a visualização das filárias no orifício da válvula tricúspide constitui prova 

definitiva da presença da síndrome de veia cava (AHS, 2014). Os achados ecocardiográficos em 

cães com dirofilariose avançada incluem dilatação atrial e ventricular direita, hipertrofia excêntrica 

ventricular direita, movimento paradoxal do septo interventricular, aumento das dimensões do lado 

esquerdo do coração com excesso de pressão no ventrículo e átrio esquerdo e dilatação do 

segmento principal da artéria pulmonar e dos seus ramos secundários. A regurgitação a nível das 

válvulas tricúspide e pulmonar pode ser observada ao exame ecográfico utilizando um doppler 

espectral de forma a observar o grau e velocidade do fluxo de regurgitação máximo da válvula 

afetada desta forma estimando o grau de hipertensão pulmonar (Calvert & Thomason, 2007; Nelson 

& Couto, 2014). O cálculo do rácio das dimensões internas de ambos os ventrículos é bastante útil, 

estando descrito a sua redução de um valor de 3-4 para um valor médio de 0,7 em cães com 

dirofilariose (Atkins, 2010). Qualquer presença de derrame pleural, pericardial ou abdominal 

secundários a insuficiência cardíaca direita também são passíveis de deteção ao ecocardiograma 

(Ware, 2011). 

 

9. Tratamento 

O tratamento médico e/ou cirúrgico da dirofilariose é bastante complexo devido ao complicado ciclo 

de vida de D. immitis, à grande variabilidade de manifestações clínicas da doença e às várias 

considerações profiláticas e terapêuticas - fármacos microfilaricidas e adulticidas, toxicidade relativa 

e complicações associadas. Devido a todos estes fatores, o diagnóstico, prevenção e o tratamento 

da dirofilariose continuam a ser um desafio para a comunidade veterinária (Atkins, 2010). A 

American Heartworm Society (AHS), elaborou um protocolo extremamente completo e detalhado 

recomendado para o tratamento da dirofilariose (Tabela 2).  
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Tabela 2 - Abordagem terapêutica recomendada pela AHS para tratamento da dirofilariose canina. 
(Adaptado de Nelson, 2015). 

Dia Abordagem terapêutica 

0 

1. Animal diagnosticado e verificado como positivo para dirofilariose: 

 Valor positivo no teste de pesquisa de antigénio e verificação de microfilarémia com teste 

de procura de microfilárias. 

 Caso não seja detetada microfilarémia, confirmar com um 2º teste de pesquisa de 

antigénios de um outro fabricante. 

2. Iniciar restrição de exercício: 

 Quanto mais pronunciados os sinais clínicos, maior a restrição de exercício. 

3. Se o animal for sintomático: 

 Estabilizar com terapêutica e cuidados médicos adequados. 

 Prednisona: 0,5 mg/kg PO BID na 1ª semana, 0,5 mg/kg PO SID na 2ª semana e 0,5 

mg/kg PO a cada 48 horas na 3ª e 4ª semana. 

1 

4. Administrar preventivo da dirofilariose (preferencialmente ivermectina): 

 Na presença de microfilarémia e não recebendo prednisona, pré-tratar com anti-

histamínicos e glucocorticoides para reduzir risco de reação anafilática. 

 Observação do animal no mínimo por 8 horas para detetar aparecimento súbito de 

sintomatologia clínica adversa. 

1-28 
5. Administrar doxiciclina, 10 mg/kg PO BID, durante 4 semanas: 

 Reduz quadro clínico associada à morte dos parasitas. 

 Elimina possibilidade de transmissão da doença. 

30 6. Administrar preventivo da dirofilariose. 

60 

7. Administrar preventivo da dirofilariose. 

8. 1ª injeção de melarsomina (2,5 mg/kg IM). 

9. Prescrever prednisona, 0,5 mg/kg PO BID na 1ª semana, 0,5 mg/kg PO SID na 2ª semana e 

0,5 mg/kg PO a cada 48 horas na 3ª e 4ª semana. 

10. Limitar ainda mais a prática de exercício, repouso em jaula ou utilizar trela durante os 

passeios. 

90 11. Administrar preventivo da dirofilariose. 

12. 2ª injeção de melarsomina (2,5 mg/kg IM). 

91 

13. 3ª injeção de melarsomina (2,5 mg/kg IM). 

14. Prescrever prednisona, 0,5 mg/kg PO BID na 1ª semana, 0,5 mg/kg PO SID na 2ª semana e 

0,5 mg/kg PO a cada 48 horas na 3ª e 4ª semana. 

15. Manter restrição de exercício durante 6-8 semanas depois da última injeção de melarsomina. 

120 
16. Testar para a presença de microfilarémia: 

 Se positivo, tratar com um microfilaricida; testar novamente 4 semanas depois. 

 Adotar um protocolo de prevenção anual. 

271 17. Teste de pesquisa de antigénios, 6 meses depois da última injeção de melarsomina. 

 

 



 

23 
 

9.1. Avaliação e pré-tratamento 

Regra geral, o tratamento adulticida está recomendado para todos os cães diagnosticados com 

dirofilariose (Ware, 2011; Nelson & Couto, 2014). A quantidade de exames de diagnóstico 

necessários na avaliação do paciente antes da decisão de se iniciar o protocolo de tratamento 

depende do estado clínico de cada animal. Desta avaliação fazem parte todos os testes clínicos e 

laboratoriais sem nunca esquecer uma história pregressa detalhada, exame físico minucioso e os 

testes serológicos de deteção de parasitas adultos bem como os testes de deteção de microfilárias 

(AHS, 2014).  

A probabilidade de ocorrência de tromboembolismos consequentes da terapêutica adulticida é difícil 

de prever. Um dos principais fatores que contribui para esta possibilidade é o nível de atividade do 

animal, seguido do seu grau de doença vascular pulmonar e da sua carga parasitária. Neste sentido 

é imperativo, antes do tratamento, averiguar a capacidade e força de vontade do dono em respeitar 

a restrição de exercício, evitar a excitação do animal e providenciar condições para que este não 

tenha tendência para aumentar a sua temperatura corporal (Ware, 2011; AHS, 2014). 

O levantamento de um estudo radiográfico ao animal está descrito como sendo a melhor ferramenta 

de avaliação da progressão da doença nas artérias pulmonares e parênquima pulmonar. Animais 

com sinais clínicos e radiográficos graves de doença vascular pulmonar têm risco acrescido de 

ocorrência de tromboembolismos, especialmente aqueles que também apresentem insuficiência 

cardíaca direita ou cargas parasitárias elevadas (Nelson & Couto, 2014). Quanto maior o número 

de parasitas mortos durante o tratamento adulticida, maior o potencial de ocorrência de obstrução 

ou processos inflamatórios nas artérias pulmonares. Independentemente dos possíveis achados 

radiográficos, as filárias devem ser eliminadas. Consoante o caso, pode adiar-se ou não o início do 

tratamento até estabilização do animal. No entanto devemos ter em consideração que quanto maior 

a cronicidade da infeção, maiores os danos no sistema cardiopulmonar, maior o risco de 

agravamento da doença e consequente morte do animal (AHS, 2014). Sempre que possível, deve 

ser realizado uma pré-avaliação ao animal, antes de iniciar o tratamento, a qual deve incluir a 

realização de um hemograma, perfil bioquímico e urianálise. A contagem do número de plaquetas 

é particularmente importante em animais com doença arterial pulmonar grave. Caso exista 

hipoalbuminémia ou proteinúria, pode-se realizar um rácio proteína-creatinina ou a quantificação da 

proteína perdida pela urina. Um aumento ligeiro a moderado da atividade enzimática hepática pode 

resultar da congestão deste órgão relacionada com a doença ou devido ao tratamento adulticida, 

particularmente à melarsomina. O doseamento dos ácidos biliares pode ajudar na avaliação da 

função hepática caso se suspeite de doença hepática concomitante. Normalmente, valores 

aumentados das enzimas hepáticas tendem a normalizar 1-2 meses após o final do tratamento da 

dirofilariose, pelo que valores aumentados após este tempo geralmente apontam para doença 

hepática subjacente (Nelson & Couto, 2014). 
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Alguns animais com dirofilariose desenvolvem azotémia e/ou proteinúria. A azotémia pré-renal deve 

ser tratada com fluidoterapia antes do início do tratamento adulticida. A existência de doença 

glomerular grave pode estar associada com hipoproteinémia, síndrome nefrótica ou lesão renal 

tubular. Nestes casos, a perda de antitrombina III, bem como outras proteínas, pode aumentar o 

risco de ocorrência de tromboembolismos. Não é comum mas está descrito a ocorrência de uma 

resposta imunitária exagerada por parte do animal à morte dos parasitas (Ware, 2011; Nelson & 

Couto, 2014). É possível fazer o estadiamento da doença recorrendo ao exame físico, provas 

laboratoriais e exames complementares de diagnóstico como o raio-X permitindo assim obter uma 

correlação entre os diferentes estádios da doença e a gravidade dos sinais clínicos e doença 

pulmonar arterial (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Estadiamento da dirofilariose canina com base em sinais clínicos, radiográficos e 
laboratoriais (Adaptado de Di Sacco & Vezzoni, 1992; Nelson, 2015). 

 

Estádio Sinais Clínicos1 Exames de diagnóstico 

1  

(ligeiro) 

Normalmente assintomático 

Ligeira intolerância ao exercício 

Tosse (raro) 

Parâmetros laboratoriais: normais 

Raio-X torácico: pequenas alterações 

 

2 (moderado) 

Tosse, intolerância ao exercício, 

febre, sopro cardíaco  

Parâmetros laboratoriais: ligeira anemia 

Urianálise: ligeira a moderada proteinúria 

Raio-X torácico: dilatação das artérias pulmonares, 

dilatação cardíaca direita 

 

3  

(grave) 

Distensão abdominal (devido a 

ascite), dispneia, tosse frequente 

e/ou hemoptise, inapetência e/ou 

anorexia, letargia, sopro cardíaco 

Parâmetros laboratoriais: anemia moderada a grave 

Urianálise: proteinúria grave 

Raio-X torácico: dilatação e tortuosidade das artérias 

pulmonares, dilatação cardíaca direita, outras 

alterações do parênquima pulmonar 2 

4 (síndrome 

da veia cava) 

Todos os sinais clínicos do 

estádio 3, fraqueza/ colapso 

devido a choque, sopro cardíaco  

Parâmetros laboratoriais: anemia moderada a grave, 

hemólise, hiperbilirrubinémia 

Urianálise: hemoglobinúria 

Raio-X torácico: semelhante ao estádio 3 

Ecocardiograma: presença de parasitas adultos na 

artéria pulmonar e porção direita do coração 

Legenda: 1. Pode estar presente, contudo nem todos os sinais e resultados apresentados são observáveis nos 
animais dos vários estádios. 2. Incluí padrão intersticial (devido a pneumonite alérgica) ou efusão pleural 
(secundária a insuficiência cardíaca direita). 
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9.1.1. Prognóstico 

O prognóstico nos animais com estádio 1 e 2 é bom, desde que sujeitos a tratamento adequado 

com restrição de exercício. Já nos pacientes de estádio 3, o prognóstico tem tendência para ser 

menos otimista e o tratamento mais intensivo e dispendioso (Ware, 2011). Uma vez iniciada a 

terapêutica adulticida, os sinais clínicos crónicos inerentes à doença tendem a desaparecer. O 

prognóstico é sempre reservado nos animais que desenvolvam CID, síndrome da veia cava, 

embolização maciça, granulomatose eosinofílica, doença grave das artérias pulmonares e 

insuficiência cardíaca (Gomes, 2009; Atkins, 2010). A melhoria dos sinais clínicos pode ser visível 

na artéria pulmonar principal a partir das 4 semanas de início do tratamento, chegando a uma 

resolução quase total em todas as artérias até 1 ano. A redução da hipertensão pulmonar é 

observada em poucos meses e pode atingir valores normais 6 meses após o tratamento adulticida. 

Em relação às lesões no parênquima pulmonar, a tendência será de piorarem nos primeiros 6 

meses após o tratamento adulticida e só depois, nos 2-3 meses seguintes, se observar uma 

evolução positiva. A persistência destas lesões para além do período de tempo indicado pode 

significar que a infeção não foi totalmente erradicada. De igual forma, a persistência de doença 

renal irreversível é pouco comum, sendo que as lesões glomerulares têm tendência para 

desaparecer nos meses após uma terapêutica adulticida de sucesso. Os sinais de insuficiência 

cardíaca também são reversíveis utilizando terapêutica sintomática, repouso e uma correta 

eliminação de todas as formas parasitárias de D. immitis (Atkins, 2010). 

  

9.2. Tratamento microfilaricida  

9.2.1. Doxiciclina  

Como referido anteriormente, Dirofilaria immitis mantem uma relação de endossimbiose com uma 

bactéria gram negativa, intracelular, Wolbachia pipientis (AHS, 2014). Com os recentes estudos a 

demonstrarem a contribuição de W. pipientis na patogenia da dirofilariose e nas reações 

inflamatórias adversas que decorrem no animal, o futuro da terapêutica na dirofilariose pode passar 

pela eliminação destas bactérias antes da administração do fármaco adulticida (Atkins, 2010). 

A utilização da doxiciclina, através da sua ação antibiótica, reduz os números desta bactéria em 

todos os estádios larvares de D. immitis (AHS, 2014; Menozzi et al., 2015). A administração de 

doxiciclina, em animais durante o primeiro e segundo mês após infeção experimental com D. 

immitis, demonstrou ser letal para as larvas L3 e L4. Para além deste facto, em cães infetados com 

dirofilárias adultas, a utilização de doxiclina foi responsável pela supressão gradual da sua 

microfilarémia. As microfilárias (L1) ingeridas por mosquitos em cães previamente tratados com 

doxiciclina, apesar de terem atingido a forma L3 com indivíduos aparentemente normais em termos 

morfológicos e de motilidade, não conseguiram atingir o estado adulto (AHS, 2014). Assim sendo, 
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o uso da doxiclicina contra W. pipientis, provou contribuir para a redução e enfraquecimento da 

fertilidade das filárias e a sua viabilidade (Nelson & Couto, 2014). 

A presença de W. pipientis está também associada à patogenia da própria dirofilariose, 

possivelmente através da produção dos seus metabolitos (AHS, 2014). Estudos recentes detetaram 

a presença de uma proteína localizada à superfície de W. pipientis capaz de induzir uma resposta 

específica por parte das IgG do hospedeiro canídeo. Pensa-se que a presença desta proteína possa 

ser responsável pelo quadro de inflamação pulmonar e renal existente nas infeções por D. immitis 

(AHS, 2014). Por estes motivos recomenda-se a incorporação de doxiciclina no protocolo de 

tratamento da dirofilariose, administrada antes da terapêutica adulticida, no sentido de reduzir ou 

idealmente eliminar W. pipientis e os seus metabolitos antes da morte e posterior fragmentação de 

D. immitis (AHS, 2014). 

De acordo com a AHS (2014), recomenda-se uma dose de 10 mg/kg BID, 4 semanas antes da 

administração do tratamento adulticida. Este período de tratamento permite a esterilização 

permanente das fêmeas adultas e diminuição acentuada do número de microfilárias (Taylor, 

Voronin, Johnston, & Ford, 2013). Não só a redução do número de W. pipientis está quantificada 

em cerca de 90%, como os seus números permanecem baixos pelo menos 12 meses após a 

administração da doxiciclina (AHS, 2014).  

Townson et al. (2006), demonstraram que o uso de minociclina, um antibiótico da família das 

tetraciclinas, é capaz de eliminar organismos do género Wolbachia no nemátode Onchocerca 

gutturosa. O mesmo estudo demonstrou inclusive que a minociclina foi mais eficiente na eliminação 

de Wolbachia do que a própria doxiciclina. Tanto quanto é do conhecimento do autor , não existem 

estudos publicados em relação à utilização deste antibiótico sobre D. immitis, contudo, tendo em 

conta os dados existentes, a utilização da minociclina pode ser uma alternativa viável caso a 

doxiciclina não esteja disponível. A dose a utilizar será igual à da doxiciclina, 10mg/kg BID (AHS, 

2014). 

 

9.2.2. Lactonas macrocíclicas 

De acordo com as mais recentes normas terapêuticas, o primeiro passo no tratamento da 

dirofilariose consiste em eliminar as larvas circulantes, uma vez que o fármaco adulticida é ineficaz 

na eliminação das formas larvares mais jovens com menos de 4 meses (AHS, 2014). 

Se apenas se eliminassem os parasitas adultos, estes seriam substituídos em poucos meses pelas 

larvas que estavam no processo de maturação e migração durante o tratamento (Alonso, 

comunicação pessoal, Junho 17, 2015). Apesar de atualmente não existir um fármaco microfilaricida 

aprovado pela Food and Drug Administration (FDA), o uso de lactonas macrocíclicas tem-se 

revelado uma alternativa segura e eficaz principalmente quando em comparação com os fármacos 

até então utilizados, nomeadamente o levamisol e a ditiazanina (Gomes, 2009; Atkins, 2010). 
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As microfilárias são eliminadas rapidamente com doses de ivermectina de 50 µg/kg off-label 

(aproximadamente 8 vezes a dose preventiva descrita) ou recorrendo à milbemicina a 500 mg/kg 

(dose preventiva) (Atkins, 2010). É possível conseguir taxas mais graduais de morte das filárias 

usando a ivermectina, moxidectina ou a selamectina a doses preventivas. Esta opção é considerada 

a opção mais simples, segura, barata, capaz de assegurar a proteção imediata ao animal contra 

novas reinfeções e representa um uso considerado labeled destas moléculas (Atkins, 2010). A 

morte rápida das microfilárias ocorre normalmente 3-12 horas após a administração do fármaco e 

pode causar efeitos sistémicos que incluem letargia, inapetência, hipersiália, defecação, reflexo de 

vómito, mucosas pálidas e taquicardia. A terapêutica a instituir nestes casos passa por fluidoterapia 

IV (80 ml/ kg durante 2 horas) e glucocorticóides (succinato de prednisolona, 10 mg/kg IV ou 

dexametasona, 1 mg/kg IV) (Ware, 2011). Com uma menor taxa gradual de morte das microfilárias, 

a ocorrência destas reações adversas torna-se bastante reduzida (Atkins, 2010). 

A AHS (2014), recomenda a administração mensal de lactonas macrocíclicas em doses preventivas 

durante 2 meses antes da administração do tratamento adulticida. Isto resultará na redução do 

número de novas infeções por eliminação das larvas com idade inferior a 2 meses (L3 e L4) e 

deixará que as larvas com idade superior maturem ao ponto de se tornarem mais suscetíveis à 

administração da melarsomina (AHS, 2014).  

Os animais com microfilarémia devem, idealmente, ser colocados sobre vigilância apertada após a 

primeira dose do preventivo, para que qualquer reação adversa seja prontamente identificada e 

avaliada, apesar de não ser comum a existência deste tipo de reações durante a utilização de 

lactonas macrocíclicas a estas doses (Bowman & Atkins, 2009; Gomes, 2009; Atkins, 2010). Os 

animais com elevada microfilarémia podem beneficiar com a administração de um glucocorticoide 

em dose anti-inflamatória (como a dexametasona a 0,25mg/kg IV ou prednisolona a 1mg/kg PO), 

associado ou não a um anti-histamínico (como a difenidramina a 2mg/kg IM), 1 hora antes e 6 horas 

depois da primeira toma da molécula escolhida, no sentido de diminuir a probabilidade de ocorrência 

de reações adversas (Bowman & Atkins, 2009; Nelson & Couto, 2014).  

Estudos recentes demonstraram a existência de propriedades adulticidas nestas moléculas quando 

administradas em doses preventivas (Bowman & Atkins, 2009). Mccall, Guerrero, & Roberts (2001), 

demonstrou que uma dose preventiva de ivermectina administrada durante 31 meses seguidos foi 

quase 100% eficaz na eliminação da infeção por D. immitis. Em relação à selamectina, M. T. 

Dzimianski, McCall, & Steffens (2001) detetou uma eficácia de 40% durante um período de 

tratamento contínuo de 18 meses em doses preventivas. As formas de libertação lenta de 

milbemicina e moxidectina demonstraram eficácia adulticida baixa quando administradas nas 

mesmas doses (McCall, Ryan, & Roberts, 1998; M. T. Dzimianski et al., 2001). 

Apesar de eficiente na redução do tempo de vida das formas juvenis e adultas de D. immitis, parece 

que as formas com mais idade são menos suscetíveis ao seu efeito e por isso demoram mais tempo 
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a morrer. O efeito adulticida destes fármacos pode implicar a administração contínua por um período 

de 2 anos, sendo que o intervalo de tempo específico para a restrição de exercício, neste período, 

seria desconhecido. Durante este tempo, a infeção continuaria presente, sendo que o quadro clínico 

do animal continuaria a decair. A utilização de uma só molécula, neste caso um lactona 

macrocíclica, potenciaria a probabilidade de ocorrência de seleção de indivíduos resistentes. Por 

todos estes motivos não se encontra atualmente recomendado o uso destas moléculas como 

escolha para terapêutica adulticida (Bowman & Atkins, 2009; AHS, 2014).  

 

9.2.3. Doxiciclina / Lactonas macrocíclicas 

Os protocolos mais recentes de tratamento utilizam a doxiciclina em combinação com doses 

mensais preventivas de lactonas macrocíclicas, eliminando de forma completa a necessidade de 

tratamento microfilaricida depois do tratamento adulticida, prática que perdurou durante alguns 

anos. A administração de lactonas macrocíclicas deve ser iniciada assim que o animal for 

diagnosticado com dirofilariose. A inclusão da doxiciclina no protocolo de tratamento acelera a 

eliminação das microfilárias (AHS, 2014). Estudos demonstraram que a administração de doxiciclina 

em combinação com ivermectina resultou numa atividade adulticida mais rápida e numa maior 

eficácia na redução do número de Wolbachia pipientis do que utilizando ambos os fármacos para 

os seus respetivos efeitos como única terapia (AHS, 2014). Mavropoulou et al. (2014), demonstrou 

que uma combinação de doxiciclina (10 mg/kg/SID durante 30 dias) e ivermectina (6 µg/kg/ a cada 

15 dias durante 6 meses) foi bem tolerada durante o tratamento da dirofilariose em cães. Uma 

grande percentagem dos animais utilizados neste estudo melhoraram significativamente no que diz 

respeito aos seus parâmetros ecocardiográficos indicativos de hipertensão pulmonar (cerca de 

84%) e também em relação aos seus parâmetros radiográficos indicativos de inflamação pulmonar 

intersticial (cerca de 70%) até ao final do estudo. 

Em casos pontuais onde não seja possível seguir a estratégia terapêutica recomendada 

anteriormente, o tratamento deve ser contínuo, com ivermectina ou selamectina, durante o mínimo 

de pelo menos 2 anos. Nestes casos, é aconselhado o uso concomitante de doxiciclina (10 mg/kg 

PO q12H) durante 4 semanas, a cada 3-4 meses. Deve-se manter a restrição em termos de 

exercício durante todo o tratamento e realizar um teste de deteção de antigénios de D. immitis a 

cada 6 meses, sendo que o animal só se pode considerar clinicamente curado depois de dois 

resultados negativos consecutivos neste teste (Nelson & Couto, 2014; AHS, 2014). 

Os benefícios da utilização deste protocolo podem ser observados macroscopicamente e 

microscopicamente, demonstrando lesões pulmonares menos extensas nos animais sujeitos a esta 

terapêutica conjunta (Fig.6). 
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Figura 6 - Patologia pulmonar associada à morte de filárias em cães experimentalmente infetados 

e pré-tratados com ivermectina e doxiciclina antes da administração da melarsomina (Adaptado 

de AHS, 2014; Kramer et al., 2008). 

 

 

 

 

Legenda: A e C correspondem aos animais tratados unicamente com melarsomina. B e D correspondem aos 
animais tratados com doxiciclina, ivermectina e melarsomina. As lesões pulmonares são evidentes e muito 
mais exuberantes nos animais tratados unicamente com melarsomina, demonstrando a presença marcada 
de inflamação perivascular (C). 

 

9.3. Tratamento adulticida 

Na maioria dos casos de dirofilariose é imperativo a eliminação de D. immitis do hospedeiro 

parasitado. A tiacetarsamida, foi durante décadas um dos fármacos usado para este efeito mas a 

sua produção foi suspensa (Gomes, 2009; Ware, 2011). Outros fármacos foram utilizados com este 

objetivo nomeadamente o levamisol, contudo este último apesar de eficiente contra machos e capaz 

de esterilizar fêmeas adultas, não foi capaz de provocar, de forma consistente, a morte de todos os 

adultos de D. immitis (Nelson & Couto, 2014). 

Atualmente, o único fármaco aprovado pela FDA para o tratamento adulticida na dirofilariose é a 

melarsomina dihidroclorida (Immiticide®), administrada por via IM nos músculos lombares - entre a 

terceira e a quinta vértebras lombares (L3 a L5) (AHS, 2014). A sua segurança e eficácia está 
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descrita como sendo superior à da tiacetarsemida (Atkins, 2010). Um estudo numa população de 

382 cães revelou toxicidade renal e hepática entre 15% a 30% dos animais que se encontravam a 

tomar tiacetarsemida tendo sido necessário parar a administração do fármaco. Neste estudo, 

nenhum dos animais pertencentes ao grupo tratado com melarsomina foi forçado a parar a 

terapêutica (Vezzoni, Genchi, & Raynaud, 1992).  

A melarsomina é um adulticida mais eficaz, não apresentando, aparentemente, um risco acrescido 

de tromboembolismo nem de hipertensão pulmonar para o animal, em comparação com a 

tiacetarsemida (Ware, 2011). Este fármaco, é preferencialmente administrado, via injetável, na 

musculatura lombar, devido às características da região - boa vascularidade, drenagem linfática, 

menor probabilidade de extravasamento do fármaco para os tecidos subcutâneos e consequente 

menor irritação (Nelson & Couto, 2014). Quando administrado desta forma, este fármaco é 

absorvido rapidamente para a corrente sanguínea (50% em 5 minutos), sendo metabolizado no 

fígado por hidrólise e excretado pela bílis (Gomes, 2009).  

Apesar da elevada margem de segurança do produto, é possível a ocorrência de reações adversas. 

De facto, a eficácia da terapêutica adulticida, por definição, implica a ocorrência de 

tromboembolismos, pelo que, o clínico pode diminuir a gravidade destas complicações através da 

restrição de exercício físico após a sua administração (Atkins, 2010). O aparecimento de tosse e 

menos frequentemente, dispneia após o tratamento, estão normalmente relacionados com o próprio 

quadro clínico da doença ou são derivados da ocorrência de tromboembolismos, apesar da 

existência de congestão pulmonar ter sido reportada como um dos efeitos tóxicos diretos resultantes 

de uma sobredosagem. A maioria dos sinais clínicos observados nos animais tratados com a 

melarsomina são sobretudo comportamentais (tremores, letargia, inquietação ou ataxia); 

respiratórios (ruídos respiratórios como crepitações, respiração ofegante ou respiração abdominal 

marcada) ou relacionadas com o local da própria injeção (edema, vocalização, sinais de inflamação 

locais, aumento da aspartato aminotransferase (AST) e da creatina quinase. As reações locais 

tendem a resolver entre 4-12 semanas. Ocasionalmente estas reações podem agravar, formando 

nódulos firmes que podem persistir indefinitivamente. A utilização de um anti-inflamatório não 

esteroide (AINE) antes e após alguns dias da injeção pode ajudar a diminuir a inflamação local 

(Nelson & Couto, 2014). Um conjunto de boas práticas de administração também pode contribuir 

para a diminuição desta reação, nomeadamente assegurar que o fármaco seja injetado nas fibras 

musculares com uma agulha nova após a retirada do mesmo da ampola, utilizando posteriormente 

uma seringa e agulha de comprimento e calibre apropriado, tendo em conta o tamanho e condição 

corporal do animal (AHS, 2014). Os sinais clínicos mais gerais como letargia, depressão e anorexia 

podem ocorrer em cerca 15% dos animais; outros sinais como febre, vómitos e diarreia ocorrem 

raramente. A sobredosagem deste fármaco pode causar síncopes, hipersiália, vómitos, dificuldade 

respiratória resultante de inflamação pulmonar e edema, estupor e morte (Bowman & Atkins, 2009; 

Nelson & Couto, 2014). A atividade da melarsomina não está comprovada em relação às formas 
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larvares com menos de 4 meses de idade (L3 e L4), contudo, estudos publicados recentemente 

sugerem que afinal a atividade em relação aos juvenis de D. immitis poderá ser maior do que o 

inicialmente pensado (AHS, 2014). 

Outra das grandes vantagens da melarsomina é a possibilidade de repartir a dose ao longo do 

tempo, permitindo aumentar o potencial de segurança em até 50% na morte inicial das filárias, 

sendo que injeções posteriores poderão atingir uma eficácia perto de 100% (Atkins, 2010). 

O protocolo de administração da melarsomina não é consensual. De acordo com o fabricante do 

fármaco da marca Immiticide®, a escolha do protocolo a aplicar no animal deve-se basear no 

estádio da doença no animal (tabela 4), dividindo as possibilidades de tratamento no chamado 

“protocolo clássico” (para os animais de estádio 1 e 2) e no “protocolo alternativo” (para os animais 

de estádio 3).  

 

Tabela 4 - Recomendações do fabricante em relação ao uso de diferentes protocolos de 
melarsomina em função do estadiamento do animal (Adaptado de Atkins, 2010). 

Estádio 1 Estádio 2 Estádio 3 Estádio 4 

Sinais ligeiros / 

assintomático 

Sinais clínicos 

moderados 
Sinais clínicos graves 

Síndrome da veia 

cava 

Duas doses de 

melarsomina, 

separadas por 24h 

(2,5 mg/kg IM) 

Duas doses de 

melarsomina, 

separadas por 24h 

(2,5 mg/kg IM) 

Uma dose de 

melarsomina (2,5 mg/kg 

IM), um mês depois 2 

injeções separadas por 

24h 

Não está indicado 

o tratamento com 

melarsomina 

 

O protocolo clássico envolve duas injeções de melarsomina, numa dose de 2,5 mg/kg IM, com um 

intervalo de 24 horas (Nelson & Couto, 2014). No entanto, de acordo com a AHS, deve-se aplicar a 

abordagem mais conservadora e optar pelo protocolo alternativo em todos os cães, 

independentemente do estádio da doença. Este protocolo consiste na administração de 3 injeções 

de melarsomina na dose de 2,5 mg/kg IM, no mínimo com um mês de intervalo, separadas as duas 

últimas, por um período de 24 horas (Nelson & Couto, 2014; AHS, 2014). Animais com estádio 4 da 

doença (síndrome da veia cava) não devem ser submetidos a tratamento adulticida até que as 

filárias adultas sejam removidas cirurgicamente (Nelson & Couto, 2014; AHS, 2014). 

A eficácia da utilização do protocolo clássico está estimada em 90%, valor que aumenta para os 

98% se optarmos pelo protocolo alternativo com três injeções (AHS, 2014). O risco de ocorrência 

de tromboembolismos e de morte do animal devido à destruição das filárias é fortemente reduzido 

através do uso deste último protocolo (Nelson & Couto, 2014). As desvantagens da utilização do 

protocolo alternativo passam por um maior encargo económico por parte do dono, um aumento da 
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dose total de fármaco e a imposição de dois meses de restrição em termos de exercício (Bowman 

& Atkins, 2009; Atkins, 2010). 

 

9.3.1. Confirmação da eficácia adulticida 

A melhoria clínica e eliminação da microfilarémia não implica uma eficácia completa adulticida. A 

presença de microfilarémia 6 meses depois do tratamento adulticida pode ser devido a uma 

eliminação incompleta dos parasitas adultos, maturação de filárias imaturas ou por reinfeção devido 

a falha profilática (AHS, 2014). A realização de um teste de deteção de antigénios de D.immitis, 6 

meses após o final do tratamento adulticida, é considerada como sendo o método mais fidedigno 

de confirmação da eficácia do protocolo de tratamento (Nelson & Couto, 2014; AHS, 2014). Caso 

um animal se revele positivo a este teste, deve ser equacionado a repetição do protocolo de 

tratamento. Com esta repetição, a percentagem de eliminação da infeção aproxima-se dos 100%, 

contudo muitas vezes, a análise risco/ benefício de um novo protocolo não reflete melhorias clínicas 

suficientes que justifique a sua realização (Ware, 2011; Nelson & Couto, 2014). 

 

9.4. Tratamento adjuvante 

9.4.1. Corticosteroides 

Uma vez que a ocorrência de tromboembolismo como consequência do tratamento adulticida na 

dirofilariose é inevitável torna-se necessário prescrever tratamentos profiláticos para esta 

complicação tais como os corticosteroides (Atkins, 2010; Nelson, 2015). Em contexto clínico, o 

fármaco mais utilizado é a prednisona, tendo sido demonstrado a sua eficácia na redução da arterite 

pulmonar (Arwell & Tarish, 1995). No entanto, o mesmo estudo revelou um agravamento das lesões 

vasculares existentes, uma diminuição de fluxo sanguíneo a nível das artérias pulmonares e uma 

diminuição da eficácia adulticida da tiacetarsamida (Nelson, 2015). Apesar deste efeito sobre a 

tiacetarsamida, não foi observada a mesma ocorrência em relação à melarsomina (M. Dzimianski, 

2010). Adicionalmente, os corticosteroides são moléculas com carácter pró-coagulante (Atkins, 

2010; Nelson & Couto, 2014). 

As indicações para a prescrição de corticosteróides incluem, segundo vários autores, a presença 

de lesões no parênquima pulmonar (pneumonia eosinofílica, granulomas eosinofílicos e 

tromboembolismos), o tratamento ou a prevenção de reações adversas ao tratamento microfilaricida 

e a minimização da reação dos tecidos às injeções de melarsomina (Bowman & Atkins, 2009; Atkins, 

2010; Ware, 2011; Atkins & Seaks, 2011; Nelson & Couto, 2014). Nestas circunstâncias, a dose a 

aplicar no caso de pneumonia alérgica será 1 mg/kg/dia, durante 3 a 5 dias, seguido de 

descontinuação ou desmame; em caso de tromboembolismo é bastante importante a restrição do 

exercício físico, aplicando concomitantemente uma dose de prednisona de 1-2 mg/kg/dia, até 

melhorias clínicas ou radiológicas do animal (Atkins, 2010). Por outro lado, outros autores defendem 
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a utilização de prednisona, em todos os cães, após a administração das injeções de melarsomina 

a menos que existam contraindicações em contrário. Após as administrações de melarsomina o 

protocolo da dose a aplicar será de 0,5 mg/kg PO q12h, na primeira semana; na segunda semana, 

0,5 mg/kg PO q24h e na terceira e quarta semanas, 0,5 mg/kg PO q48h (AHS, 2014; Nelson, 2015). 

Recentemente, um estudo conduzido por Carretón, Morchón, Simón, Juste, & González-miguel 

(2014) demonstrou que uma administração de glucocorticoides em doses preventivas no decorrer 

do protocolo recomendado pela AHS pode exacerbar um potencial quadro clínico de 

tromboembolismo pulmonar, uma vez que estas moléculas podem agravar as lesões na íntima, 

funcionar como pró-coagulantes e reduzir o fluxo sanguíneo nas artérias pulmonares quando 

administradas durante várias semanas (Atkins, 2010)  

 

9.4.2. Aspirina 

Agentes antitrombóticos, como a aspirina (ácido acetilsalicílico), são frequentemente utilizados no 

tratamento da dirofilariose com o intuito de reduzir a gravidade das lesões vasculares, a constrição 

vascular nas artérias pulmonares induzidas pelo tromboxano, a hipertensão pulmonar e a 

diminuição da ocorrência de fenómenos tromboembólicos após o tratamento adulticida. O seu efeito 

é exercido por inibição da  enzima ciclooxigenase, reduzindo a síntese de prostaglandinas a partir 

do endotélio e do tromboxano A2, produzido principalmente nas plaquetas e nos rins (Smith, 2012). 

A inibição da ciclooxigenase-1, consequência do seu mecanismo de acão, está particularmente 

associada a efeitos gastrointestinais adversos (Smith, 2012). 

 A aspirina demonstrou sucesso na diminuição das lesões vasculares causadas por fragmentos de 

filárias mortas, reduzindo a extensão e a gravidade de proliferação da íntima e melhorando o grau 

de lesões no parênquima pulmonar em cães colocados num protocolo adulticida com tiacetarsemida 

após a implantação prévia de filárias vivas nestes animais (Rawlings, Keith, & Schaub, 1984; 

Keister, Dzimianski, & McTier, 1992; Atkins, 2010). No entanto, outros estudos obtiveram resultados 

controversos (Atkins, 2010; Nelson & Couto, 2014; AHS, 2014). Em caso de escolha por parte do 

clínico, a administração da aspirina deverá ser diária, com início entre as 1-3 semanas antes do 

início do tratamento e deverá ser mantida até as 4-6 semanas depois da última injeção de adulticida. 

A sua administração deverá ser evitada ou descontinuada na presença de hemorragia 

gastrointestinal, vómito persistente, trombocitopenia ou hemoptise (Atkins, 2010). 

 

9.4.3. Clopidogrel 

Nos últimos anos, em medicina humana, tem-se assistido à implementação de uma nova molécula 

de anti-agregação plaquetária, o clopidogrel, com o objetivo de prevenir a ocorrência de fenómenos 

tromboembólicos em pacientes com as mais variadas doenças (Cattaneo, 2010; Smith, 2012). O 

clopidogrel é uma tienopiridina, capaz de inibir irreversivelmente os recetores P2Y12 presentes na 
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membrana das plaquetas, tornando-os insensíveis à estimulação pela via do ADP (Takahashi, 

Nishida, Nakayama, & Asai, 2013). É considerado como um pró-fármaco, uma vez que a molécula 

tem que ser sujeita a dois processos de metabolismo hepático antes de atingir a sua forma ativa, 

contribuindo para duas das suas desvantagens de utilização: um efeito anti-plaquetário retardado 

(plateau máximo de inibição dos recetores P2Y12 atingido mais tarde) e simultaneamente para uma 

marcada variabilidade de resposta individual (Cattaneo, 2010). 

Está descrito na literatura a eficácia do clopidogrel como anti-agregante plaquetário tanto em cães 

como em gatos e inclusive o seu uso em animais com doenças como a anemia hemolítica 

imunomediada (AHI) (cães) e a cardiomiopatia hipertrófica (gatos), com o objetivo de prevenir 

fenómenos tromboembólicos (Higley, 2010; Mellett, Nakamura, & Bianco, 2011; Kidd & Mackman, 

2013). Recentemente, com a entrada de moléculas genéricas no mercado, aproximando-se cada 

vez mais ao preço da aspirina, esta pode vir a ser uma molécula com potencialidades futuras na 

substituição da terapêutica convencional com aspirina (Autoridade Nacional de Medicamentos e 

Produtos de Saúde I.P, 2015). 

 

9.5. Tratamento Cirúrgico 

A síndrome da veia cava pode surgir de forma bastante aguda em animais fortemente parasitados 

quando as filárias adultas obstroem parcialmente o fluxo sanguíneo ou impossibilitam o correto 

funcionamento da válvula tricúspide. O diagnóstico definitivo pode ser obtido por visualização 

ecocardiográfica dos parasitas alojados no orifício da válvula tricúspide e/ou na veia cava posterior. 

O prognóstico destes animais é muito reservado e pode culminar na sua morte num prazo de 48h 

se a extração cirúrgica não for considerada rapidamente (AHS, 2014). 

A técnica consiste na remoção física das filárias a partir da veia cava e do átrio direito. De forma a 

conseguir chegar ao local onde as filárias estão alojadas recorre-se a uma venotomia da veia jugular 

direita com o animal posicionado em decúbito lateral esquerdo (fig.7) (Ware, 2011). Um fórceps 

crocodilo extensível (20 a 40 cm) ou um intravascular retrieval snare são introduzidos na veia e 

guiados, gentilmente, até atingirem a localização das filárias, se possível com a ajuda de um 

fluoroscópio, devendo haver especial cuidado para não provocar a fragmentação das filárias durante 

a sua remoção (Atkins, 2010; Ware, 2011). Após remoção cirúrgica é de esperar uma diminuição 

da intensidade dos ruídos cardíacos, da pulsação jugular e diminuição da hemoglobinémia e 

hemoglobinúria (entre 12-24h). Num período de 24 horas podemos esperar uma melhoria geral da 

função cardíaca, não esquecendo que a remoção das filárias do átrio direito e veia cava não 

contribui para a diminuição da pressão pós-carga exercida sobre o ventrículo direito (originada pelo 

quadro de hipertensão pulmonar), daí ser importante a monitorização antes e após a cirurgia da 

quantidade de fluidoterapia no sentido de evitar um agravamento da insuficiência cardíaca direita 

(Atkins, 2010; AHS, 2014). Estes animais devem ser monitorizados em relação à presença de 
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Figura 7- Ilustração da remoção cirúrgica de filárias num canídeo. (Adaptado de Nelson, 2015). 

anemia, trombocitopenia, CID, tromboembolismos e insuficiência hepática ou renal (mau 

prognóstico). A percentagem de sobrevivência de animais que são submetidos a esta cirurgia 

estima-se em 50 a 80% (Ware, 2011). Algumas semanas após a cirurgia, deve iniciar-se o protocolo 

adulticida para eliminar as restantes filárias, particularmente, se ainda forem visíveis à 

ecocardiografia (AHS, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: A. Incisão de 1 cm na veia jugular externa direita. Hemorragia controlada usando duas laçadas de 
fio nylon, levantando a veia. B. Remoção das filárias pelo mesmo local da incisão. 

 

Como já foi referido, muitas filárias localizam-se não no coração, mas sobretudo nas artérias 

pulmonares. A utilização de um fórceps crocodilo flexível guiado por fluoroscopia ou ecografia 

transesofágica tem vindo a ser utilizada em cães com ou sem síndrome da veia cava para diminuir 

a carga parasitária na artéria pulmonar principal e nos seus ramos lobares antes do tratamento 

adulticida. Em cães com risco elevado de tromboembolismo causado pelo tratamento adulticida, a 

taxa média de sobrevivência e recuperação pode ser melhorada com a utilização desta técnica. 

Contudo, antes da escolha deste método, deverá optar-se por realizar um exame ecocardiográfico 

detalhado do átrio direito, veia cava, e artérias pulmonares no sentido de determinar o número de 

filárias em localizações acessíveis (Ware, 2011; AHS, 2014). 

 

10. Profilaxia  

A prevenção da dirofilariose está indicada para todos os cães em regiões endémicas. Devido a 

fatores climatéricos como a temperatura e a humidade, a possibilidade de infeção dos animais 

acaba por estar limitada somente a alguns períodos do ano. No entanto, nos locais onde a 

possibilidade de transmissão da doença ocorra durante mais de metade do ano, a contínua 

administração de um fármaco profilático é bastante mais prática e eficaz (Ware, 2011). 

Os cachorros devem iniciar a prevenção o mais cedo possível, não antes das 8 semanas de idade. 

Os que eventualmente ultrapassem este prazo ou que habitem no exterior em regiões endémicas, 

deverão ser testados 6 meses depois da primeira toma, passando de seguida a testes anuais (AHS, 

2014). Os animais a partir dos 7 meses, antes de iniciar o preventivo, devem ser testados recorrendo 

A B 
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a um teste de deteção de antigénios de D. immitis bem como de deteção de microfilárias (Nelson & 

Couto, 2014; AHS, 2014).  

Atualmente, a maioria dos fármacos preventivos da dirofilariose existentes no mercado pertencem 

à classe das lactonas macrocíclicas. Dentro desta classe as moléculas utilizadas pertencem ao 

grupo das avermectinas (ivermectina e selamectina) e às milbemicinas (milbemicina oxima e 

moxidectina), comercializadas em doses mensais, divididas em vários intervalos de peso. A 

dietilcarbamazina também está descrita na literatura como preventivo da dirofilariose contudo 

devido à exigência de toma diária e necessidade exclusiva de o animal ser amicrofilarémico, acabou 

por entrar em desuso (Nelson & Couto, 2014). As avermectinas e as milbemicinas induzem paralisia 

neuromuscular e a morte dos nemátodos (e artrópodes) através da interação com os canais de 

sódio presentes na membrana celular do parasita. Estas moléculas são eficazes contra os estádios 

larvares L3 e L4, microfilárias e por vezes, se utilizados em uso contínuo, nas filárias adultas. Devido 

ao seu efeito preventivo utilizando doses muito baixas, o seu ratio terapêutico/ toxicidade é 

excelente, o que significa que são moléculas extremamente eficazes e seguras de utilizar, mesmo 

em animais da raça Collie ou outros animais com deficiência na glicoproteína-P, que por vezes são 

sensíveis a uma ampla gama de fármacos veterinários incluindo alguns antidepressivos, 

antibióticos, opióides, imunossupressores entre outros (Nelson & Couto, 2014; AHS, 2014).  

Todas as formulações orais e tópicas preventivas que utilizam lactonas macrocíclicas estão 

descritas como tendo uma dosagem mensal. Depois deste tempo, a eficácia contra as formas 

larvares diminuí, tornando-se imprevisível e menos suscetíveis ao tratamento profilático. Além 

disso, as filárias, à medida que envelhecem, tornam-se mais resistentes às moléculas preventivas, 

sendo necessário utilizar doses progressivamente maiores para atingir o mesmo nível elevado de 

proteção. Desta forma, ainda que o efeito retroativo da toma do preventivo possa atingir os dois 

meses, esta característica deve ser tida como uma medida extra de segurança no caso de falha no 

protocolo e não justifica o aumento do intervalo de toma para bimestral (AHS, 2014). 

As moléculas mais utilizadas por via oral são a ivermectina (6-12µg/kg) e a milbemicina oxima (0,5-

1 mg/kg), em formulações bastante palatáveis de forma a facilitar a sua administração. Para atingir 

o maior grau de eficácia possível deverão ser administradas durante todo o ano, mas caso se oTEP 

pela administração sazonal, esta deve ter início um mês antes do período de transmissão da doença 

e ir até os seis meses após o final deste período (AHS, 2014). A moxidectina e selamectina, ambas 

usadas em doses de 6-12 mg/kg, também estão disponíveis no mercado em formulações líquidas 

de aplicação tópica. A eficácia destes produtos não diminuí desde que o contacto com água 

(banhos) seja no mínimo de 2 horas após a aplicação do produto (Nelson & Couto, 2014). Está 

disponível no mercado uma forma lipossomal de libertação lenta com moxidectina, administrada por 

via subcutânea, com efeito profilático de 6 meses. As vantagens desta via de aplicação centra-se 

sobretudo em proprietários com alta incidência de falha na toma do preventivo oral ou tópico, 
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assegurado assim um controlo mais apertado por parte do clínico, o que pode ser especialmente 

benéfico em zonas de elevada prevalência da doença (Nelson & Couto, 2014; AHS, 2014). 

Estas moléculas são a maioria das vezes, comercializadas em combinação com outros agentes 

antiparasitários no sentido de aumentar o espectro de ação destes produtos contra endoparasitas 

e ectoparasitas (Nelson & Couto, 2014). Em Portugal a ivermectina é comercializada para cães 

sobre o nome de Heartgard ® e Heartgard 30 Plus ®; a selamectina - Stronghold ®; a milbemicina 

oxima - Interceptor ®; milbemicina oxima associada a praziquantel - Milbemax ® e Milpro ®, 

associada a lufenuron - Program Plus ®; a moxidectina em formulação tópica - Advocate ® e em 

injetável - Guardian ® (Apifarma, 2015). A tabela 5 pretende comparar as várias formulações e 

moléculas existentes no mercado bem como o seu espectro clínico de ação. 

 
Tabela 5 - Comparação de espectros clínicos das diferentes lactonas macrocíclicas 
comercializadas (Adaptado de Atkins, 2010). 

                   Molécula 
Espectro 

Ivermectina 
(oral) 

Milbemicina 
(oral) 

Moxidectina 
(oral ou injetável) / (tópica)# 

Selamectina 

Prevenção + + +/+ + 

Microfilárias + ++ +/+ + 

Adulticida +   (+) 

Ancilostomatídeos +* + ‡/+ + 

Tricurídeos  + +  

Nemátodos +* + +  

Céstodes     

Pulgas/ovos  -/+† +/- +/+ 

Carraças    + 

SarcoTEPs    + 

Ácaros dos ouvidos    + 

 
Legenda: Para o efeito adulticida foi contabilizado 31 meses de terapêutica contínua com ivermectina e 18 meses contínuos 
de selamectina. ( ) – parcialmente eficaz ou efeito não estudado completamente; * Ivermectina/ pamoato de pirantel; † 
Milbemicina/ lufenuron; ‡ formulação injectável; # Moxidectina/ imidaclopride. 

 

A falta de eficácia de um preventivo contra a dirofilariose é definida pela FDA como a obtenção de 

um valor positivo num teste serológico de dirofilariose por parte do animal, apesar de terapêutica 

profilática correta, quer em termos de dosagem ou consistência de toma (AHS, 2014). A maioria 

dos casos está descrito como sendo originado por lapso durante o protocolo de prevenção, 

acidentalmente ou intencionalmente, ou por não ingestão ou absorção completa da substância 

(Nelson & Couto, 2014). A variação biológica do organismo do próprio animal em relação ao 

metabolismo da molécula também contribuí para a existência destes casos de falta de eficácia bem 

como a resposta imunitária inerente ao próprio animal e finalmente a suscetibilidade do parasita em 

relação à molécula (AHS, 2014).  

Está descrito na literatura a possibilidade de resistência de D. immitis devido ao polimorfismo 

genético originado pela passagem de alelos em genes que contribuem para indivíduos menos 
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suscetíveis ao uso das lactonas macrocíclicas (Nelson & Couto, 2014; Bourguinat et al., 2015). Os 

casos reportados datam desde 2005 (Hampshire, 2005) e estão confinados às zonas geográficas 

dos Estados Unidos da América (Blagburn, Dillon, Arther, Butler, & Newton, 2011). Recentemente, 

foi confirmada a existência de indivíduos resistentes à ivermectina (Pulaski et al., 2014). O que ainda 

é desconhecido é a frequência destes alelos, o número de genes envolvido e se estes alelos são 

dominantes ou recessivos a expressar o fenótipo resistente. Apesar da identificação de populações 

resistentes, as razões que levam ao seu aparecimento geram controvérsia, aguardando-se novos 

estudos que permitam incidir algum tipo de esclarecimento neste campo (Nelson & Couto, 2014; 

AHS, 2014). 

 

Doença Tromboembólica 

 

1. Considerações gerais 

O aparecimento de doença tromboembólica (DTE) resulta de uma insuficiência por parte dos 

mecanismos hemostáticos do organismo. Esta refere-se à obstrução parcial ou completa de um 

qualquer vaso sanguíneo por um trombo ou coágulo. O termo tromboembolismo refere-se tanto à 

obstrução devido à formação localizada (in situ) de trombos (trombose primária) como por 

translocação a partir de um outro local de formação (embolismo). Estes eventos são difíceis de 

distinguir clinicamente, produzindo consequências fisiopatológicas muito semelhantes, daí o termo 

mais abrangente de tromboembolismo (Hackner & Schaer, 2010). 

Qualquer parte do corpo pode ser afetada, contudo a maioria dos casos envolve a artéria aorta 

distal, artérias pulmonares, coração e a veia cava cranial (Ware, 2011; Nelson & Couto, 2014). As 

consequências clínicas dos tromboembolismos dependem sobretudo do tamanho e localização dos 

coágulos e respetivos órgãos/tecidos afetados. Em alguns casos, podem-se observar sinais clínicos 

agudos de dor e disfunção de algum órgão, sendo que noutros apenas estão presentes danos 

teciduais sub-clínicos associados a graus variáveis de sintomatologia. A presença de 

tromboembolismos é por vezes suspeitada antemortem, não sendo incomum que, nalguns casos, 

apenas sejam descobertos, quando o são, durante a necrópsia (Nelson & Couto, 2014). 

Quando um trombo é formado, o sistema fibrinolítico é ativado, promovendo a sua destruição. Em 

condições normais, a dissolução completa do coágulo é obtida rapidamente, contudo, em situações 

de disfunção hemostática e/ou fibrinolítica, o coágulo pode persistir e aumentar de tamanho, 

contribuindo para o agravamento do processo (Ware, 2011). 
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2. A hemostase: considerações gerais  

O termo hemostase é definido como a capacidade do organismo de parar uma hemorragia, 

impedindo a saída de sangue pela zona afetada. Contudo, este processo tem que ser controlado 

para que o próprio sangue não coagule dentro da sua vasculatura. A incapacidade do organismo 

em manter a hemostasia pode originar situações patológicas que podem ir desde a trombose 

intravascular à hemorragia e consequente perda de sangue. Ambos os extremos podem acarretar 

riscos para a saúde do animal (Hackner & Schaer, 2010; Thrall, Weiser, Allison, & Campbell, 2012). 

Uma correta hemostasia após lesão vascular reflete uma cadeia de respostas centralizadas em três 

grandes componentes: as plaquetas, os fatores de coagulação presentes em circulação e os 

próprios vasos sanguíneos dos quais fazem parte as células endoteliais, células do músculo liso e 

os fibroblastos (Thrall et al., 2012).  

O início da coagulação em resposta a um estímulo lesional depende da exposição de componentes 

extravasculares que não se encontram presentes na circulação sanguínea em condições 

fisiológicas. A exposição a estas moléculas inicia uma cascata de ativação celular, alterações na 

superfície das células e a ativação de enzimas responsáveis por produzir um coágulo estável. A 

ativação deste mecanismo por sua vez inicia a fibrinólise, processo que é responsável pela remoção 

do coágulo criado, restaurando um fluxo sanguíneo normal (Hackner & Schaer, 2010). 

Danos a nível do endotélio vascular rapidamente induzem uma série de reações que irão resultar 

em vasoconstrição, formação de um coágulo e reparação vascular. Este é o mecanismo 

hemostático responsável por prevenir a perda de sangue (Ware, 2011). Um endotélio intacto 

normalmente produz fatores com efeito antiplaquetário, anticoagulante e fibrinolítico, ou seja, com 

propriedades anticoagulantes. Fazem parte das substâncias antiplaquetárias o óxido nítrico e a 

prostaciclina. Tanto um como o outro, inibem a ativação plaquetária, contudo, enquanto que o 

primeiro promove a vasodilatação local, o segundo contribuí para um relaxamento vascular dos 

músculos lisos. As substâncias anticoagulantes sintetizadas por um endotélio intacto incluem a 

trombomodulina, proteína S e sulfato de heparina. Estas substâncias são responsáveis por inibir o 

processo de coagulação em várias etapas (Nelson & Couto, 2014).  

 

2.1. Hemostase primária 

Poucos segundos após uma qualquer lesão vascular, inicia-se um fenómeno de extrema 

importância cujo objetivo será limitar a perda de sangue nos capilares, pequenas arteríolas e 

vénulas afetadas. Este fenómeno, designado por hemostase primária, é auto amplificado e 

localizado, envolvendo três acontecimentos críticos: a adesão, secreção e agregação plaquetárias 

(Coelho & Moreira, 2001).  

Numa qualquer lesão vascular, o endotélio dos vasos é danificado ficando o tecido conjuntivo 

exposto, permitindo a acumulação e adesão das plaquetas ao colagénio, fibronectina, laminina, 
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vitronectina e trombospondina presentes no subendotélio vascular (Coelho & Moreira, 2001; 

Margarida & Ferreira, 2012). As glicoproteínas presentes nas membranas celulares das plaquetas 

interferem nestes fenómenos de adesão e agregação (fig.8). A ligação principal ocorre entre as 

fibrilas de colagénio expostas e os recetores plaquetários glicoproteicos Ib/IX e o complexo IIb/IIIa 

que se ligam ao fator de von Willebrand fazendo ancorar as plaquetas ao subendotélio (Campos & 

Gonçalves, 2010). A plaqueta torna-se ativa, alterando a sua forma discoide para esférica com 

pseudópodes, aspeto que é responsável pela libertação do conteúdo dos seus grânulos (ADP e 

serotonina). A libertação destas moléculas associadas à ligação do fibrinogénio ao complexo IIb/IIIa 

intensifica uma maior agregação e recrutamento de mais plaquetas, levando inclusive à formação 

de pontes entre as mesmas (Antunes, 2014).  

 

Figura 8 - Representação esquemática do fenómeno de adesão plaquetária. (Adaptado de Campos 

& Gonçalves, 2010). 

 

Legenda: GP – glicoproteína. 

 

A ativação das plaquetas é regulada pelos níveis de nucleótidos cíclicos, influxo de cálcio, hidrólise 

dos fosfolípidos de membrana e fosforilação de proteínas intracelulares. Após a sua ativação, as 

plaquetas são agregadas entre si formando o trombo hemostático primário, sendo a sua formação 

primariamente da responsabilidade da ligação da glicoproteína plaquetária IIb/IIIa ao fibrinogénio. 

Este trombo hemostático primário é de curta duração e bastante instável, servindo apenas como 

alicerce para o desenvolvimento posterior de fenómenos que decorrem durante a hemostase 

secundária, uma vez que a maioria dos fatores de coagulação se ligam a este trombo plaquetário 

primário. A eficácia do trombo plaquetário é também consequência da capacidade de contração das 

plaquetas, devido à presença de cálcio e interação da actina com outras proteínas (Campos & 

Gonçalves, 2010; Margarida & Ferreira, 2012; Nelson & Couto, 2014). 
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2.2. Hemostase secundária 

Esta segunda etapa consiste na formação de um coágulo de fibrina no local de lesão endotelial 

primária, com o objetivo de manter a integridade do vaso afetado. A formação deste coágulo envolve 

interações complexas entre os fatores de coagulação e os seus cofatores (Margarida & Ferreira, 

2012). Os fatores de coagulação são moléculas, a maioria proteases, presentes no plasma 

sanguíneo em baixas concentrações (µg/ml), encontrando-se em circulação na forma inativa 

(zimogénios) (Thrall et al., 2012). O seu nome e principais funções encontram-se sumarizados na 

tabela 6.  

 

Tabela 6 – Classificação e principais funções dos diferentes fatores da coagulação. (Adaptado de 

Margarida & Ferreira, 2012). 

Nome do Fator (número) Principais funções 

Fibrinogénio (I) Percursor da fibrina 

Pró-trombina (II) Precursor da trombina; ativa os fatores V, VIII e XIII e a Proteína C 

Fator tecidual, 

Tromboplastina (III) 

Presente em várias células, epiteliais e gliais; pode ser expresso por 
monócitos e macrófagos; liga-se ao fator VII, dando início à 
coagulação. 

Ião Cálcio (IV) Cofator de algumas reações. 

Proconvertina (VII) Liga-se ao fator tecidual formando o complexo VIIa/FT/Ca2+. 

Fator anti-hemofílico (VIII) Cofator da formação do complexo IXa/VIIIa/fosfolípidos/Ca2+. 

Fator Christmas (IX) Enzima do complexo IXa/VIIIa/fosfolípidos/Ca2+. 

Precursor da trombina (XI) Ativa o fator IX; circula associado ao HMWK. 

Fator de Hageman (XII) Ativa a precalicreína e o fator IX. 

Fator estabilizador 

da Fibrina (XIII) 

Catalisa a formação de ligações peptídicas entre as moléculas de 
fibrina, transformando-a em fibrina insolúvel. 

Fator Fletcher (precalicreína) 
Participa na reação de ativação por contacto. Elemento da via 
intrínseca. 

Factor Fitzgerald, Flaujaec ou 
Williams (HMWK) 

Cofactor. 

 

Em termos bioquímicos, os fatores II, VII, IX e X são dependentes da vitamina K. Estes apresentam 

na sua constituição dois grupos carboxilo que estão ligados ao carbono γ do ácido glutâmico, ligação 

esta que só ocorre na presença de vitamina K, sendo esta classificada como cofator (Margarida & 

Ferreira, 2012; Nelson & Couto, 2014). 

A ativação e amplificação destes fatores foi tradicionalmente (e pedagogicamente), dividida em três 

vias: intrínseca, extrínseca e comum (figura 9) (Nelson & Couto, 2014).  

Este esquema dividido em três vias implica dois mecanismos de ativação: por exposição à 

tromboplastina (ou fator tecidual), a chamada via extrínseca; ou por contacto com o colagénio 

subendotelial exposto (ou qualquer outra superfície carregada negativamente), a via intrínseca 

(Ware, 2011; Thrall et al., 2012). As duas vias acabam por convergir numa via comum, que termina 

com a formação de um coágulo de fibrina. Em cada uma das etapas de coagulação estão envolvidas 
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o fator de coagulação da etapa anterior, uma pró-enzima, um cofator proteico não enzimático, iões 

de cálcio e fosfolípidos (Margarida & Ferreira, 2012).  

 

Figura 9 - Modelo tradicional da cascata de coagulação (Adaptado de Coelho & Moreira, 2001). 

 

Legenda: Cascata de reações iniciadas quando o sangue é exposto a uma superfície carregada 
negativamente (via intrínseca) ou quando é exposto ao fator tecidual (via extrínseca). HMWK – cinogénio de 
alto peso molecular; Fp – fibrinopeptídeo; Pho – fosfolípidos. 

 

A via extrínseca é iniciada quando o fator tecidual entra em contacto com o fator VII e iões de cálcio, 

formando um complexo que permite a sua ativação (VIIa). Este complexo, ativa os seus substratos 

fisiológicos – os fatores IX e X (Antunes, 2014). 

A via intrínseca inicia-se pelo contacto de qualquer superfície carregada negativamente com o 

complexo formado pela pré-calicreína, factor XII e o cininogénio de alto peso molecular (HMWK). O 

factor XII liga-se ao HMWK, sendo convertido lentamente numa protéase ativa (XIIa) que por sua 

vez converte a pré-calicreína em calicreína ao mesmo tempo que ativa o factor XI (XIa). O fator IXa, 

juntamente com o factor VIIIa, aliado aos iões de cálcio e fosfolípidos presentes na membrana das 

plaquetas ativadas ou de células tecidulares, forma o complexo tenase, responsável pela ativação 

do fator X (Xa). A partir daqui, inicia-se a via comum com a formação do complexo protrombinase 
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que consiste na ligação do fator Xa ao factor Va, ao cálcio e a uma membrana fosfolipídica. O 

complexo leva então à conversão da pró-trombina em trombina, a qual converte o fibrinogénio em 

fibrina. Da degradação do fibrinogénio surgem dois fibrinopeptídeos A e dois fibrinopeptídeos B, 

que dão origem à fibrina solúvel, que por sua vez é estabilizada pela ação do fator XIIIa. Esta fibrina, 

já sob a forma insolúvel, é responsável pela estabilização do coágulo (Margarida & Ferreira, 2012; 

Nelson & Couto, 2014; Antunes, 2014). A trombina também estimula a agregação plaquetária e 

contribui para o feedback negativo da inibição da coagulação, por interação com a trombomodulina, 

proteínas C e S e a antitrombina (Nelson & Couto, 2014). 

A coagulação, in vivo, não segue necessariamente por estas vias distintas. Por exemplo, cães e 

gatos com deficiência do fator XII não apresentam tendências para hemorragias espontâneas. 

Atualmente é aceite pela comunidade científica que o mecanismo fisiológico responsável pela 

coagulação, in vivo, será a ativação do factor VII através do fator tecidual (Nelson & Couto, 2014). 

A ativação da cascata de coagulação ocorre então predominantemente por exposição à 

tromboplastina, molécula localizada à superfície de micropartículas circulantes, células endoteliais 

estimuladas ou fibroblastos extravasculares. Após ativação inicial com produção de pequenas 

quantidades de trombina, estes fatores de coagulação sofrem nova amplificação com o objetivo de 

aumentar o estímulo inicial. O objetivo final da ativação dos fatores de coagulação será a conversão 

do fibrinogénio em fibrina e a posterior formação de um coágulo de fibrina estável em associação 

com o tampão plaquetário primário no sentido de impedir a saída de sangue no local de lesão 

vascular. Um defeito ou ausência de atividade de qualquer um destes fatores origina um atraso na 

formação deste produto final, a fibrina (Thrall et al., 2012).  

 

2.3. Fibrinólise 

A formação de um coágulo de fibrina evita a ocorrência de hemorragia, contudo este deverá ser 

removido de forma a obtermos uma normalização do fluxo sanguíneo (Hackner & Schaer, 2010). A 

fibrinólise é o processo fisiológico pelo qual esta fibrina é dissolvida. De forma semelhante à 

coagulação, o sistema fibrinolítico é constituído também ele por uma série de proteínas (ativadoras 

e inibidoras) produzidas essencialmente pelo fígado, endotélio vascular e plaquetas. Os principais 

ativadores fisiológicos da fibrinólise são o ativador do plasminogénio tecidual (tPA) e o ativador do 

plasminogénio urinário (uPA) ou urocínase (UK), que por sua vez são libertados pelas células 

endoteliais e convertem o plasminogénio (adsorvido ao coágulo de fibrina) em plasmina (Coelho & 

Moreira, 2001). A formação da plasmina é considerada como sendo a primeira fase do processo. A 

segunda fase é composta pela degradação da fibrina. A plasmina degrada a fibrina polimerizada 

em fragmentos grandes (X e Y) e depois em fragmentos mais pequenos (D e E). A produção de 

plasmina confina-se à área de trombose porque o tPA e certas formas de uPA ativam, eficazmente, 

o plasminogénio que se encontra ligado à fibrina. Estes fenómenos dão-se, portanto, dentro ou na 
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superfície do trombo limitando a digestão da fibrina pela plasmina ao coágulo sanguíneo. Quando 

a plasmina se solta da superfície do trombo para a corrente sanguínea é inativada pelo seu inibidor 

alfa2-antiplasmina (Coelho & Moreira, 2001; Campos & Gonçalves, 2010; Antunes, 2014). 

A degradação da fibrina em fragmentos menores e em péptidos pela plasmina leva à formação de 

produtos da degradação da fibrina (PDF). Em condições normais a sua maioria é removida de 

circulação pelos hepatócitos, sendo que uma diminuição da sua remoção resultará logicamente num 

aumento de circulação destes PDF. Um dos que se destaca é o d-dímero, proveniente da 

degradação das ligações cruzadas entre as moléculas de fibrina. A sua interpretação diagnóstica é 

semelhante ao do PDF, contudo os fragmentos de d-dímero são mais específicos da formação de 

tromboembolismos uma vez que apenas são produzidos pela degradação de regiões interligadas 

de domínios D entre moléculas de fibrinas adjacentes, sendo esta ligação criada exclusivamente na 

presença do fator XIII (Figura 10) (Hackner & Schaer, 2010; Thrall et al., 2012). Desta forma, a 

presença de D-dímeros indica que os fragmentos de fibrina resultantes foram sujeitos a este tipo de 

ligação (D-D) e que portanto estiveram envolvidos na formação de um trombo estável. Nelson & 

Andreasen (2003) demonstraram que a medição destes PDF não se encontrava elevada em 

nenhum dos pacientes com DTE, concluindo assim que este poderá não ser um indicador sensível 

de tromboembolismo. 

 

Figura 10 - Representação esquemática da degradação de fibrina e fibrinogénio e posterior 

formação de d-dímeros. (Adaptado de Thrall et al., 2012). 

 

 

 

Fibrinogénio 
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trombina 
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Interligação pelo fator XIII 

Fibrina + Fibrinopeptídeos A e B 
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Por sua vez, a fibrinólise é limitada pela presença de inibidores dos ativadores do plasminogénio 

(PAI) e pelos inibidores da plasmina, que circulam no plasma sanguíneo. O PAI-1 é libertado pelo 

endotélio vascular e pelas plaquetas ativadas e exerce a sua função de inibição diretamente no tPA. 

O inibidor da plasmina inativa eficazmente a plasmina livre que escapa do coágulo de fibrina. 

Encontra-se também ligado à fibrina pelo fator XIII, onde regula a atividade do plasminogénio ligado 

à fibrina e ativado em plasmina. Muitos outros fatores previnem, normalmente, a fibrinólise em 

excesso. O tPA e a urocínase têm uma semi-vida intravascular reduzida pela pronta inativação pelo 

PAI-1 e pelo rápido clearance que sofrem para o fígado. A atividade do tPA e da urocínase de cadeia 

simples é potenciada pelo plasminogénio ligado à fibrina, que limita a fibrinólise ao coágulo. Por fim, 

a plasmina que escapa da superfície da fibrina é quase imediatamente neutralizada pelo seu inibidor 

(Coelho & Moreira, 2001). 

 

3. Fisiopatologia da doença tromboembólica 

A ocorrência da DTE deriva, por um lado, de alterações nos mecanismos normais hemostáticos que 

criam condições favoráveis à formação de coágulos de fibrina, ou por outro, por falha nos 

mecanismos de destruição do coágulo criado (Nelson & Couto, 2014). Foram descritas três 

categorias principais de fatores que contribuem para a ocorrência de TE: lesão endotelial, fluxo 

sanguíneo anormal (aumento da turbulência ou estase) e hipercoagulabilidade (incluindo a inibição 

da fibrinólise). Um destes fatores pode predominar em relação aos demais, no entanto, na maioria 

das doenças, estamos perante um ação sinérgica de várias disfunções que ultrapassam a 

capacidade do organismo em manter a hemostase (Hackner & Schaer, 2010; Ware, 2011). 

Qualquer doença que provoque lesão endotelial extensa é simultaneamente responsável pela perda 

das funções antiplaquetárias, anticoagulantes e fibrinolíticas do endotélio. O aumento da 

coagulabilidade e a ativação plaquetária são responsáveis pela estimulação da formação de 

trombos. Para além disto, o endotélio danificado é também responsável pela libertação do fator 

tecidual e outros fatores antifibrinolíticos bem como pela exposição do tecido subendotelial, o qual 

funciona como um substrato para a formação de coágulos e de estimulação para a adesão e 

agregação plaquetária, favorecendo desta forma a ocorrência de trombos (Nelson & Couto, 2014). 

A libertação sistémica de citoquinas inflamatórias (como as interleucinas, fator ativador plaquetário, 

óxido nítrico ou o fator de necrose tumoral), invasão dos tecidos por células neoplásicas, destruição 

vascular, fenómenos de isquemia, pancreatite, choque, sepsis, lesões hepáticas, insuficiência 

cardíaca, doenças imunomediadas, trauma e CID podem contribuir para a ocorrência de trombose. 

No caso particular desta última, estamos perante uma ativação generalizada da trombina e da 

plasmina associadas a um consumo de fatores de coagulação e plaquetas em grande escala. A 

CID produz um quadro tromboembólico extenso, bem como hemorragias na microcirculação, 

resultando em isquemia difundida por vários tecidos e múltipla falência de órgãos (Ware, 2011). 
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O aparecimento de nefropatias com perda de proteína (resultantes de glomerulonefrite, amiloidose 

renal ou lesões provocadas por hipertensão) podem levar à deficiência de antitrombina. Devido ao 

seu pequeno tamanho molecular, a antitrombina passa em maiores quantidades, através dos 

glomérulos danificados, do que as restantes proteínas procoagulantes, aspeto que predispõe para 

a DTE. Também é possível existir deficiência em antitrombina devido a enteropatias com 

concomitante perda de proteína, contudo, neste caso, a perda de proteínas de maior tamanho 

molecular tende a manter um balanço entre fatores pro e anticoagulantes. Outros fatores como o 

aumento da agregação plaquetária secundária a hipoalbuminémia também podem contribuir para a 

ocorrência de DTE (Nelson & Couto, 2014). 

A trombose associada à AHI pensa-se que terá uma causa multifatorial, com a resposta inflamatória 

sistémica que a caracteriza a desempenhar o papel mais crucial. Trombocitopénia, 

hiperbilirubinémia e hipoalbuminémia foram identificados como fatores de risco para a ocorrência 

de tromboembolismo, provavelmente por refletirem a gravidade da DTE ou por contribuírem para o 

quadro de hipercoagubilidade ou aumento da agregação plaquetária existente. Apesar de muitas 

vezes considerada idiopática, a AHI pode ocorrer secundariamente ao lupus sistémico eritematoso, 

neoplasia e hemoparasitas. Qualquer uma destas doenças é responsável pela exacerbação de um 

quadro de trombose (Ware, 2011). A DTE pode ainda ocorrer em alguns cães que desenvolvam 

hiperadrenocorticismo. Esta doença endócrina está associada a uma diminuição da fibrinólise 

(resultante do aumento da atividade da PAI) e aumento dos níveis de variados fatores de 

coagulação. A diabetes mellitus pode estar também por vezes associada a DTE em cães, originada 

pelo aumento da agregação plaquetária e simultaneamente pela diminuição da fibrinólise (Nelson 

& Couto, 2014). 

Uma das formas mais comuns de apresentação de DTE, em cães, é pelo quadro de 

tromboembolismo pulmonar, originado por lesão endotelial das artérias pulmonares, aspeto 

particularmente característico da dirofilariose. A reação inflamatória do organismo a D.immitis é 

responsável por exacerbar as lesões endoteliais e consequentemente um quadro trombótico 

(Nelson & Couto, 2014). 

 

4. Tromboembolismo pulmonar 

O tromboembolismo pulmonar (TEP) é originado pela oclusão de um ou mais vasos pulmonares por 

trombos com origem secundária em outros processos patológicos subjacentes. Qualquer situação 

que origine estase venosa pulmonar, lesão endotelial ou estados de hipercoagubilidade predispõe 

para o TEP (Kellihan, 2010). O TEP, em cães, está associado à presença de dirofilariose bem como 

a outras doenças cardíacas, AHI, neoplasia, CID, sepsis, hiperadrenocorticismo, síndrome 

nefrótica, pancreatite, trauma, hipotiroidismo e tromboembolismo atrial direito (com origem 



 

47 
 

infeciosa). No caso particular da raça Cavalier King Charles, está descrita a presença de TEP com 

ou sem doença da válvula mitral subjacente (Nelson & Couto, 2014). 

Em termos fisiopatológicos, a doença resulta num aumento da resistência vascular pulmonar e 

vasoconstrição, que eventualmente culminam em alterações durante a troca de gases e em défice 

de ventilação/ perfusão pulmonar, hipoxia, aumento do esforço respiratório e dispneia (Kellihan, 

2010). A hipertensão pulmonar originada tem como consequência a dilatação ventricular direita e 

hipertrofia associada a uma possível regurgitação observável ao ecocardiograma a nível da válvula 

tricúspide (Nelson & Couto, 2014). 

 

4.1. Tromboembolismo pulmonar na dirofilariose  

A maior complicação associada à dirofilariose tem por base a ocorrência de TEP originada pela 

libertação de fragmentos de filárias vivas e/ou mortas dentro da vasculatura pulmonar. A libertação 

destes fragmentos provocam trombose e obstrução ao nível das artérias pulmonares, exacerbando 

os fenómenos de adesão plaquetária, proliferação da íntima, arterite granulomatosa, edema 

perivascular e hemorragia. A obstrução do fluxo pulmonar e o aumento da resistência nos vasos 

aumentam a pressão exercida sobre o ventrículo direito. Não só a diminuição do débito cardíaco 

pode resultar em hipotensão e isquemia do miocárdio como a diminuição ao nível da perfusão 

pulmonar, vasoconstrição e broncoconstrição, inflamação pulmonar e acumulação de fluído pode 

provocar um défice de ventilação/ perfusão pulmonar. O período mais provável de ocorrência de 

tromboembolismos situa-se entre os 7-17 dias após a terapêutica adulticida, período este em que o 

animal deve ser monitorizado com mais atenção pelo clínico (Ware, 2011).  

A ocorrência de TEP pode piorar o quadro clínico do animal, agravar o seu quadro de hipertensão 

pulmonar, de insuficiência cardíaca direita ou, em alguns casos, favorecer o aparecimento de 

hemoptise ou enfarte pulmonar. A morte, em alguns casos, pode ser consequência de insuficiência 

respiratória aguda, CID, hemorragia, arritmias ou TEP extenso. Contudo, a apresentação clínica 

mais comum envolve letargia, anorexia, tosse entre 7-10 dias após o tratamento adulticida muitas 

vezes associado a uma falha na imposição da restrição de exercício, dispneia ou taquipneia, febre, 

palidez das mucosas, taquicardia e/ou ruídos respiratórios adventícios (crackles) (Atkins, 2010; 

Nelson & Couto, 2014). Infelizmente, estes sinais clínicos não são específicos de TEP, acabando 

por se assemelharem aos sinais clínicos que podemos observar em muitas outras doenças 

cardiopulmonares. O diagnóstico antemortem é particularmente difícil uma vez que existe uma 

lacuna de testes de diagnóstico gold-standard em medicina veterinária, como por exemplo a 

medição dos valores de ventilação/ perfusão pulmonares ou exames como a angiografia pulmonar 

por tomografia computadorizada com contraste (Epstein, Hopper, Mellema, & Johnson, 2013). 

Desta forma, é imperativa a procura de novas formas de diagnóstico precoce, passíveis de 



 

48 
 

implementar com facilidade e segurança em contexto de clínica no sentido de melhorar a 

identificação desta condição. 

 

4.2. Métodos de diagnóstico inicial  

A avaliação diagnóstica inicial deve incluir um estudo radiográfico torácico, uma gasometria arterial, 

um hemograma e perfil bioquímico. Os achados radiográficos incluem infiltrados pulmonares 

(alveolar, intersticial ou um padrão misto) com limites indistinguíveis nos lobos pulmonares direito e 

caudal. O aumento de diâmetro da artéria pulmonar principal com visualização dos vasos arteriais 

lobares, cardiomegália generalizada e efusão pleural podem surgir. A desproporção em relação a 

sinais respiratórios bastante evidentes e a falta de achados radiográficos é sugestivo de TEP 

(Hackner & Schaer, 2010). 

A gasimetria arterial, apesar de não ser patognomónica, apresenta um bom valor de diagnóstico e 

de análise clínica do paciente. Um aumento do gradiente de tensão de oxigénio alveolar-arterial é 

sinónimo de um défice de ventilação/ perfusão, estando presente na quase totalidade dos casos ao 

passo que a hipoxemia apenas ocorre em aproximadamente 80% dos cães. A hipoxemia relaciona-

se com a gravidade da oclusão vascular e normalmente responde à suplementação de oxigénio, ao 

contrário de um défice de ventilação/ perfusão que tem uma resposta bastante fraca. Pode ocorrer 

hipercapnia em alguns casos (Hackner & Schaer, 2010). 

Os achados ao nível do hemograma e perfil bioquímico normalmente revelam inflamação, 

hipoxemia ou “stress”. Estes resultados podem orientar o clínico para uma avaliação adicional da 

presença de estados de hipercoagubilidade. Neste sentido pode estar presente um aumento da 

concentração sanguínea de fibrinogénio e/ou uma diminuição da concentração de antitrombina, 

achados que suportam a presença de TEP e que devem ser motivo de maior investigação, por parte 

do clínico, em relação a doenças subjacentes (Hackner & Schaer, 2010). 

 

4.3. Ecocardiografia  

A ecocardiografia é um exame bastante útil para diagnosticar TEP em Medicina Humana, sendo ao 

mesmo tempo uma maneira rápida e pouco invasiva de descartar uma causa cardíaca primária num 

paciente com dispneia. As alterações ecocardiográficas mais comuns num paciente Humano com 

TEP incluem dilatação ventricular direita, regurgitação ao nível da válvula tricúspide e a presença 

de movimento paradoxal da parede septal. A identificação de hipocontractilidade regional da parede 

livre do ventrículo direito com preservação do seu ápice (sinal de McConnell) é considerado como 

um achado específico de TEP. Em medicina veterinária os achados ecocardiográficos relacionados 

com o TEP incluem a dilatação atrial e ventricular direita, dilatação da artéria pulmonar, hipertensão 

pulmonar, movimento paradoxal da parede septal e a visualização de trombos (Hackner & Schaer, 

2010). 
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4.4. Tomografia computadorizada 

A tomografia computadorizada (TC) é utilizada na realização de exames como a angiografia 

pulmonar, cintigrafia e na tomografia computadorizada helicoidal (TCH). Estes testes são 

considerados como definitivos para o diagnóstico de TEP. A angiografia pulmonar seletiva, realizada 

por injeção de um contraste (solução iodada) na artéria pulmonar foi considerada como a técnica 

gold-standard. Defeitos ao nível da zona intraluminal dos vasos, terminação abrupta das artérias 

pulmonares e a ausência completa dos seus ramos são patognomónicos de TEP. Achados 

adicionais podem incluir perda de vascularidade regional, fluxo sanguíneo assimétrico e artérias 

pulmonares tortuosas e afiladas. Um resultado negativo a este exame permite excluir um TEP 

significativo do ponto de vista clínico. Contudo, o facto de ser necessário recorrer a anestesia geral 

constitui um risco para pacientes descompensados. A angiografia pulmonar não selectiva permite 

colmatar estas contra indicações uma vez que a injeção de contraste é feita ao nível da veia jugular 

ou no lado direito do coração, não necessitando de anestesia geral. A desvantagem desta técnica 

incide na pouca sensibilidade e dificuldade de interpretação devido à diluição do contraste nas 

estruturas venosas e pela sobreposição de estruturas vasculares ao nível da imagem obtida 

(Cordeiro et al., 2003; Hackner & Schaer, 2010). 

A cintigrafia ou gamagrafia pulmonar é um teste sensível e específico para o diagnóstico de TEP, 

contudo a necessidade de utilização de radionuclídeos e equipamento altamente especializado 

limita a sua utilização em medicina veterinária. Este exame permite avaliar dois componentes: o 

fluxo vascular pulmonar (análise da perfusão) e o fluxo de ar (análise da ventilação) com o objetivo 

de identificar regiões no pulmão ventiladas sem perfusão sanguínea (défice ventilação/perfusão). A 

cintigrafia de perfusão é obtida através da injeção IV de macroagregados de albumina (MAA) 

marcados com radionuclídeos emissores de radiação gama (tecnécio 99 metaestável – Tc-99m) 

que são retidos no leito capilar pulmonar. Uma obstrução em qualquer uma das artérias impede a 

passagem dos MAA e, como tal, origina defeitos de perfusão cintigráficos na área distal à obstrução. 

A cintigrafia de perfusão é um exame contraindicado em animais com hipertensão pulmonar grave 

uma vez que as partículas MAA podem ocluir os capilares, eventualmente sendo responsável por 

um quadro de insuficiência cardíaca direita. Um exame normal permite excluir a existência de TEP, 

sendo que achados anormais podem resultar de doenças com carácter não trombótico, 

nomeadamente: pneumonia, edema, contusões, doença pulmonar obstrutiva crónica ou atelectasia. 

Em oposição à TEP, este leque de doenças resultam numa diminuição da capacidade de ventilação 

regional. Por esta razão, é fundamental a interpretação conjunta da avaliação do exame de perfusão 

juntamente com o de ventilação pulmonar.  

A cintigrafia de ventilação consiste na inalação de gases marcados radioactivamente, como o Xenon 

133 ou o Krypton 81m. Uma ausência de ventilação num segmento pulmonar origina um defeito de 
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ventilação cintigráfico. Em animais com dispneia bastante marcada pode não ser possível realizar 

uma cintigrafia de ventilação. Nestes casos, uma ausência de achados radiográficos anormais nas 

regiões com defeitos de perfusão cintigráficos pode ser considerada como uma evidência de défice 

de ventilação/ perfusão, compatível com TEP (Cordeiro et al., 2003; Hackner & Schaer, 2010). 

A tomografia computadorizada helicoidal (TCH) tem vindo a substituir a angiografia e cintigrafia 

pulmonar como método de diagnóstico definitivo de TEP em medicina humana. Esta técnica rápida 

e não invasiva possibilita uma visualização de alta resolução da vasculatura pulmonar, com 

capacidade para identificar doenças pulmonares não trombóticas sendo ainda ideal para utilizar em 

doentes descompensados. Técnicas ainda mais avançadas recorrendo a esta tecnologia permitem 

a realização do exame com elevada qualidade de diagnóstico com os pacientes acordados ou 

apenas levemente sedados. Esta técnica é extremamente específica em detetar trombos na artéria 

pulmonar principal, lobares ou segmentares. Estudos recentes descrevem a utilização da TCH na 

visualização da vasculatura pulmonar para deteção de TEP em cães (Hackner & Schaer, 2010). 

 

4.5. Doseamento de d-dímero 

O d-dímero é um produto que resulta da degradação de um coágulo de fibrina estabilizado. Durante 

o processo de coagulação, a trombina exerce a sua função sobre o fibrinogénio de forma a formar 

monómeros solúveis de fibrina, que por sua vez se tornam insolúveis quando o factor XIII forma 

uma rede de ligação entre si. A fibrina insolúvel é degradada pela plasmina, produzindo diferentes 

oligómeros, um dos quais o d-dímero. A presença de d-dímeros em circulação é portanto um 

marcador de um processo de fibrinólise a decorrer e indiretamente da formação de coágulos 

(Carretón et al., 2011). 

O doseamento do d-dímero é usado, em Medicina Humana, como teste de exclusão de TEP. Um 

valor normal permite dispensar uma avaliação mais pormenorizada recorrendo a exames 

complementares imagiológicos. Apesar dos algoritmos ainda não terem sido validados para 

medicina veterinária, os ensaios clínicos realizados até à data, têm revelado valores altos de 

sensibilidade (80-90%) em pacientes veterinários com historial de TEP ou outras doenças 

trombóticas (Griffin, Callan, Shofer, & Giger, 2003; Dewhurst, Cue, Crawford, & Papasouliotis, 2008; 

Hackner & Schaer, 2010). 

O aumento plasmático de d-dímero está documentado em cães com CID, DTE (da qual faz parte a 

TEP), hemorragia interna, neoplasias, doença renal, doença hepática e em situações pós cirúrgicas. 

Desta forma, a utilização exclusiva do doseamento de d-dímeros não é suficiente para confirmar a 

presença de tromboembolismo, em cães, por fraca especificidade. 

Em Medicina Humana, um valor normal de d-dímero tem sido utilizado para excluir o TEP. Num 

grupo de 671 doentes, com um cut-off de <500 ng/mL, medido por ELISA, obteve uma sensibilidade 

de diagnóstico de 99,5% para a presença de TEP utilizando a angiografia pulmonar ou uma 
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avaliação pulmonar como técnicas gold-standard. Um outro estudo obteve valores de sensibilidade 

de 97-100 %, dependendo da técnica utilizada de doseamento de d-dímero, em pacientes Humanos 

com suspeita de TEP, com valores cut-off de d-dímero <500 ng/mL e com confirmação posterior por 

angiografia pulmonar. Apesar das recentes apostas no valor diagnóstico desta análise, os gold-

stantard em medicina Humana continuam a ser a tomografia axial computorizada (TAC) ou a 

angiografia pulmonar (Epstein et al., 2013) 

Em Medicina Veterinária, um grupo de 20 cães com doença tromboembólica pulmonar e sistémica, 

obteve uma sensibilidade de 100% para a exclusão de tromboembolismo para um cut-off de d-

dímero <500 ng/mL., contudo a especificidade para este valor foi de apenas 70% (Nelson & 

Andreasen, 2003). A sensibilidade do D-dímero para concentrações >1,000 ng/mL relativamente à 

presença de tromboembolismos foi de 80% e a especificidade foi de 94%. Em concentrações de 

2,000 ng/mL, a sensibilidade foi de 35% e a especificidade de 98,5%. Estes dados sugerem que as 

concentrações elevadas de D-dímero são mais prováveis de estar relacionadas com DTE. 

Importante salientar também que nenhum dos animais com DTE acusou um valor normal de d-

dímero, sugerindo que a ocorrência de falsos negativos é pouco comum. Um valor normal de d-

dímero pode, portanto, excluir a existência de DTE num paciente suspeito deste quadro clínico, 

aproximando-se à estratégia adotada também em Medicina Humana. Na escolha de um teste para 

despiste de um quadro de tromboembolismo, a sensibilidade do teste é provavelmente mais 

importante do que a especificidade. Apesar dos falsos positivos não serem desejáveis, os falsos 

negativos podem ser potencialmente fatais (Nelson & Andreasen, 2003). 

Resultados ligeiramente diferentes foram obtidos por Epstein et al. (2013), no qual foram analisadas 

as concentrações plasmáticas de d-dímero num grupo de 20 cães, metade com TEP e outra sem 

TEP, servindo este último como grupo de controlo. O diagnóstico foi confirmado ou refutado em 

ambos os casos recorrendo à necrópsia. No mesmo estudo, utilizando um cut-off de 250 ng/mL a 

sensibilidade e especificidade para diagnóstico de TEP foram de 80 e 30%, respetivamente. Apenas 

utilizando um cut-off de <103 ng/mL foi possível obter uma sensibilidade de 100%, sendo que 

nenhum intervalo de concentração se revelou 100% específico. De acordo com o autor, uma 

explicação para a diferença de resultados em relação ao estudo anterior prende-se com o facto do 

primeiro incluir animais simultaneamente com doença tromboembólica pulmonar e sistémica, ao 

invés do segundo que apenas se debruçou sobre a TEP. No primeiro estudo, a DTE foi confirmada 

à necrópsia em apenas 15 dos 20 animais, tendo os restantes 5 animais um diagnóstico clínico. 

Adicionalmente, todos os animais do grupo com tromboembolismo apresentavam sintomatologia 

clínica devido à doença, o que, por sua vez, poderia aumentar a probabilidade de picos agudos nas 

concentrações de d-dímero. Neste último estudo, a apresentação clínica dos animais não foi 

avaliada e a presença de trombos foi suspeitada como sendo crónica em alguns dos indivíduos, o 

que poderia alterar as concentrações de d-dímero detetadas (Epstein et al., 2013). De facto, em 

cães com TEP induzido experimentalmente foi possível constatar uma queda abrupta nos níveis 
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plasmáticos de d-dímero, descendo para valores de <250 ng/mL, 48h após um fenómeno agudo de 

tromboembolismo. O mesmo estudo demonstrou que o tempo necessário para as concentrações 

baixarem para <500 ng/mL foi de 24h (Ben et al., 2007). Em pacientes Humanos com TEP crónico, 

o doseamento do D-dímero é muito menos sensível (cerca de 37%) o que permite concluir que 

existe o potencial para concentrações normais de d-dímeros em casos de DTE crónica (De Monyé 

et al., 2002). 

Em termos globais, tanto em medicina veterinária como em medicina humana, um valor normal de 

d-dímero não exclui completamente a possibilidade de TEP, sendo mais seguro interpretar estes 

valores tendo por base a presença de sinais clínicos (agudos ou crónicos) associado a outros 

exames complementares como a radiografia torácica ou a gasimetria arterial. Utilizando a mesma 

metodologia adotada em Medicina Humana, pode-se descartar a presença de TEP em animais que 

apresentem um quadro clínico suspeito da doença e que tenham simultaneamente um valor normal 

de d-dímero (Cordeiro et al., 2003; Epstein et al., 2013). 

 

4.6. Tratamento  

O tratamento da TEP deve ser direcionado para a causa patológica subjacente. Os trombolíticos 

(ativador do plasminogénio tecidual, streptoquinase, uroquinase) são considerados como um 

método agressivo de dissolução dos trombos, contudo em medicina veterinária não existe 

informação publicada em relação ao seu uso em processos patológicos naturais. A utilização de 

uma terapia anticoagulante com heparina (100-300 U/kg SC q 6-8 horas) ou heparina de baixo peso 

molecular (dalteparina: 100-150 U/kg/dia) pode prevenir a formação de trombos posteriores 

(Kellihan, 2010). As hemorragias são consideradas como sendo um dos possíveis efeitos 

secundários à utilização desta terapia (Nelson & Couto, 2014). 

Do ponto de vista prático, o repouso em jaula e uma terapia com glucocorticoides reduzem a 

inflamação pulmonar (prednisona a 0,5 mg/kg PO q12h durante a primeira semana, seguido de 0,5 

mg/kg q24h durante a semana seguinte, diminuindo a dose para 0,5 mg/kg q48h nas próximas 1-2 

semanas). A utilização de oxigénio é recomendada para reduzir a vasoconstrição pulmonar devido 

a hipoxia. Um broncodilatador como a aminofilina (10 mg/kg PO, IM ou IV q48h) ou a teofilina oral 

(9 mg/kg q6-8h), fluidoterapia (na evidência de choque cardiovascular) ou supressores da tosse, 

podem ser benéficos em alguns casos. O uso empírico de antibioterapia revela um benefício 

questionável a não ser que exista evidência de infeção bacteriana concomitante. 

Experimentalmente, a hidralazina tem demonstrado capacidade em reduzir a resistência vascular 

pulmonar. (Nelson & Couto, 2014) 
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5. Doseamento do d-dímero na dirofilariose 

Atualmente, grande parte dos estudos realizados em medicina humana em relação ao TEP, e em 

medicina veterinária em relação às doenças tromboembólicas, têm como foco principal o 

doseamento de d-dímero (Carretón, Morchón, et al., 2013). Recentemente, Carretón et al., 2011, 

detetaram um valor de concentração de d-dímeros superior ao seu limite normal, em 47% dos cães 

que se revelaram positivos para a presença de antigénios de D.immitis, estando os valores mais 

elevados associados a animais microfilarémicos. Na opinião do autor do estudo, as concentrações 

acima do limite normal deveram-se a fenómenos tromboembólicos resultantes da infeção por 

D.immitis. O TEP é uma complicação secundária bastante comum em animais com dirofilariose 

devido à presença de filárias mortas ou fragmentos libertados pela túnica íntima dos vasos. A 

presença de microfilarémia parece ser a causa responsável pelas concentrações de d-dímeros mais 

elevadas, sugerindo que a presença das microfilárias poderá contribuir para uma maior 

predisposição para TEP. (Carretón et al., 2011). 

Uma vez que o aumento do d-dímero está intimamente relacionado com a presença de TEP, torna-

se interessante analisar a distribuição dos seus valores ao longo do tratamento adulticida, uma vez 

que esta etapa é considerada como uma das mais cruciais e perigosas do tratamento devido ao 

risco acrescido de TEP. De facto, Carretón et al., 2013, analisou esta distribuição em 15 animais 

com dirofilariose durante o tratamento adulticida com recurso à melarsomina, doxiciclina e 

ivermectina (protocolo recomendado pela AHS). Destes 15 animais, 9 foram considerados como 

tendo uma carga parasitária baixa e os restantes uma carga parasitária alta. Do total dos animais, 

40% apresentou valores aumentados de d-dímero no dia 0. Ao dia 60 os valores de d-dímero 

diminuíram, provavelmente devido à ação conjunta do tratamento com ivermectina, doxiciclina e 

repouso. Todos os animais com carga parasitária alta tiveram níveis elevados de d-dímero durante 

o tratamento, atingindo os valores mais altos na 1ª e 2ª semanas após as injeções de melarsomina. 

Pelo contrário, apenas 33,3% dos indivíduos com carga parasitária baixa mostraram valores 

elevados de d-dímero em algum ponto do tratamento, tendo todos normalizado as concentrações a 

partir da 3ª semana após a primeira injeção de melarsomina. Estes dados permitem concluir que o 

doseamento de d-dímero poderá ser considerada como uma arma relevante em termos de 

avaliação da probabilidade de ocorrência de TEP durante o tratamento adulticida (Carretón, 

Morchón, et al., 2013). 

Neste seguimento, Carretón, Morchón, Simón, Juste, Méndez, et al. (2014), deram ainda um passo 

mais à frente e compararam a gravidade da infeção por D.immitis, utilizando o estadiamento da 

doença, com o doseamento das concentrações de d-dímero. Um total de 20 animais foram divididos 

em 4 grupos com base no seu estadiamento, tendo os animais dos estádios 1 e 2 revelado valores 

normais de d-dímero <0,10 µg/ml e ≤0,13 µg/ml, respetivamente. Pelo contrário, 40% dos animais 

correspondentes ao estádio 3, apresentaram valores elevados de d-dímero (0,34 ± 0,07 µg/ml). Os 



 

54 
 

animais de estádio 4 mantiveram esta tendência, sendo que todos os animais pertencentes a este 

grupo tiveram valores aumentados (0,81 ± 0,46 µg/ml). Devido ao intervalo normal de d-dímero nos 

animais com os estádios 1 e 2 os autores concluíram não existir fenómenos tromboembólicos 

significativos a decorrer nestes animais. Por outro lado, 40% e 100% dos cães correspondentes aos 

estádios 3 e 4 respetivamente, revelaram concentrações aumentadas de d-dímero, demonstrando 

a probabilidade de evidência de ocorrência de tromboembolismos e/ou CID. 

Carretón, González-Miguel, et al. (2013), demonstraram que em cães com infeções por D.immitis 

simultaneamente induzidas experimentalmente e de ocorrência natural, a deposição de moléculas 

de d-dímeros nos pulmões e rins estavam associadas ao TEP e à presença de microfilarémia. Foi 

constatada ainda uma relação entre o aumento das concentrações plasmáticas de d-dímeros nestes 

órgãos e a intensidade de coloração por imunocitoquímica. Estes resultados sugerem que a 

monitorização dos níveis de d-dímero em cães com dirofilariose pode ser útil no sentido de avaliar 

a presença de TEP e que a presença de microfilárias em circulação pode ser responsável pela 

indução de microtrombos nos rins, contribuindo desta forma para a patologia renal muitas vezes 

associada a esta doença (Carretón, González-Miguel, et al., 2013). 

Um estudo conduzido por Carretón, Morchón, Simón, Juste, & González-miguel (2014) analisou 

uma série de marcadores, incluindo o d-dímero, entre um grupo de cães colocados no protocolo 

clássico de tratamento adulticida e outros dois colocados no protocolo de tratamento recomendado 

pela AHS, um dos quais sem nenhuma dose preventiva de glucocorticoides. O primeiro grupo 

apresentou as concentrações médias mais altas de d-dímero e também de forma mais frequente 

durante todo o período de tratamento. Estes dados poderão indicar uma maior prevalência de TEP 

em animais colocados num protocolo clássico em relação ao protocolo recomendado pela AHS. Foi 

ainda constatado que o grupo de animais sujeitos ao protocolo recomendado pela AHS e 

simultaneamente a uma dose preventiva de prednisona após a primeira e terceiras injeções de 

melarsomina, apresentaram os maiores valores individuais de d-dímero de todos os grupos. Este 

facto pode ter sido devido a uma exacerbação de um quadro de TEP causado pela administração 

de glucocorticoides. 
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III. Doseamento do d-dímero como método de diagnóstico de tromboembolismo 

pulmonar no tratamento de cães com dirofilariose cardíaca em Portugal 

 

1. Objetivos 

A escolha deste tema baseou-se na experiência adquirida pelo autor no decorrer do seu estágio 

curricular, na clínica veterinária Medivete, em Setúbal. Esta cidade é um dos locais de maior 

prevalência da doença em Portugal (Alho, Landum, et al., 2014). Muitos dos animais que se revelam 

positivos para a infeção, iniciam o protocolo de tratamento, no entanto, muitos proprietários relatam 

experiências traumáticas durante o mesmo, incluindo a morte dos seus animais, tendo como causa 

principal a ocorrência de TEP. Neste sentido, todos os métodos de diagnóstico da principal 

consequência do tratamento adulticida desta doença, o TEP, podem ser considerados como uma 

mais valia. O presente estudo teve como objetivo: analisar a utilidade do doseamento da 

concentração plasmática do d-dímero como método de avaliar a ocorrência de tromboembolismos 

em cães com dirofilariose, em diferentes estádios da doença. 

 

2. Materiais 

2.1. População em estudo 

O presente estudo resultou da recolha de um número total de 19 casos, durante o período de 1 de 

Fevereiro a 5 de Agosto de 2015, na clínica veterinária Medivete, em Setúbal (n=16) e na 

associação “O cantinho da Milu” (n=3 casos).   

O diagnóstico de dirofilariose foi efetuado com recurso a um kit comercial ELISA (n=16) para 

detecção de antigénios circulantes de D. immitis (Uranotest Dirofilaria®) e com recurso a métodos 

serológicos de pesquisa de antigénios em laboratório externo (DNAtech®) (n=3). Foi ainda realizada 

a observação ao microscópio óptico em “gota a fresco” para detecção de microfilárias circulantes.  

Os animais foram divididos em quatro grupos: 1 (n=3), 2 (n=5), 3 (n=6) e 4 (n=5) com base na 

classificação da gravidade da doença, descrito na tabela 3 (Di Sacco & Vezzoni, 1992; Nelson, 

2015). Em 3/19 casos, a classificação foi efetuada com base no exame clínico, exame serológico e 

de gota a fresco.  

O doseamento do d-dímero foi realizado em todos os animais, após diagnóstico positivo da doença 

e antes do início do protocolo de tratamento adulticida. Nos animais recolhidos na clínica veterinária 

Medivete, o doseamento foi sempre realizado antes da administração de qualquer fármaco 

microfilaricida e/ou adulticida. Três animais já se encontravam a tomar um microfilaricida 

(Milbemicina oxima e praziquantel - Milbemax®) e doxiciclina na altura do doseamento. 
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2.2. Protocolos de tratamento da doença 

Relativamente à clínica veterinária Medivete, antes de se iniciar o protocolo de tratamento da 

doença, os animais iniciam uma terapêutica com doxiciclina durante 3 semanas e nalguns casos 

são administrados corticosteroides e/ou um inibidor da enzima de conversão da angiotensina, bem 

como qualquer outro fármaco direcionado para o sistema cardiovascular. Ao iniciar o protocolo de 

tratamento, todos os animais são medicados no dia 0 com aspirina ou clopidogrel, numa dose de 

3mg/kg PO SID e 2-4 mg/kg PO SID respetivamente, mantendo-se esta posologia até 30 dias após 

a última injeção de melarsomina. A primeira injeção do adulticida é feita ao dia 15, repetida 

novamente ao dia 45 e 46. Entre 6 a 8 semanas depois faz-se a administração de ivermectina na 

dose de 0,2mg/kg SC. Um mês após a última injeção de ivermectina, inicia-se a profilaxia mensal 

com a milbemicina oxima e praziquantel (Milbemax®). A cura do animal é confirmada 90 dias depois 

da última injeção de adulticida. Repete-se novamente o protocolo de tratamento para os animais 

que sejam positivos ao teste de pesquisa de antigénios, até este resultado se revelar negativo. 

Procura-se sempre monitorizar o animal para reações adversas ao tratamento adulticida ao primeiro 

e sétimo dias após as injeções de melarsomina. Nos dias de administração da melarsomina é 

administrada uma injeção de metilprednisolona ou um analgésico como o tramadol, no sentido de 

diminuir os efeitos secundários da injeção muscular da melarsomina (figura 11). 

Nos 3 casos obtidos através da associação, o Cantinho da Milu, o protocolo utilizado foi o seguinte: 

2 injeções de melarsomina, com 24h de intervalo com administração do microfilaricida (milbemicina 

oxima e praziquantel – Milbemax®) e doxiciclina ao dia 0, durante 30 dias, altura em que se 

administra a primeira injeção de melarsomina (figura 12). 

 

Figura 11- Protocolo de tratamento para a dirofilariose cardiopulmonar canina utilizado na clínica 
veterinária Medivete, em Setúbal. 

 

Legenda: A recolha de sangue para avaliação da concentração plasmática do d-dímero foi realizada no dia 0 
(início da aspirina). 
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Figura 12 - Protocolo de tratamento para a dirofilariose cardiopulmonar canina utilizado na 
associação "Cantinho da Milu". 

 

Legenda: A recolha de sangue para avaliação da concentração plasmática de d-dímero foi realizada no dia 
da 1ª injeção de melarsomina (dia 30). 

 

2.3. Avaliações laboratoriais do d-dímero 

As amostras de sangue foram recolhidas da veia cefálica, veia safena ou veia jugular e colocadas 

num tubo de citrato de sódio, tendo sido enviados para posterior análise no laboratório da 

DNAtech®, Lisboa, Portugal. A técnica consiste numa análise imunoturbidimétrica potenciada por 

partículas para a determinação quantitativa de produtos de degradação da fibrina de ligação 

transversais (d-dímeros) no plasma de citrato, realizada no equipamento BCS da 

Siemens  Healthcare Diagnostics. O intervalo de referência estipulado pelo laboratório foi de <0,4 

mg/dl. O sangue foi recolhido antes de iniciar o tratamento da dirofilariose (n=16) ou antes de iniciar 

o protocolo adulticida (n=3). 

 

2.4. Análise estatística 

A análise estatística dos dados foi realizada recorrendo ao programa IBM SPSS Statistics® (versão 

22). Para determinar diferenças nas várias variáveis categóricas entre os grupos com diferentes 

estadiamentos utilizou-se o teste de qui-quadrado. Nos dados relativos às variáveis cuja 

normalidade não foi verificada utilizou-se o teste de Kruskal-Wallis. Este teste avalia a diferença 

entre as medianas das diferentes variáveis, em amostras independentes, sendo uma alternativa ao 

“One-Way Anova” aquando da presença de variáveis não paramétricas. Os resultados foram 

avaliados com um intervalo de confiança de 95%, sendo que aqueles com valor de p<0,05 foram 

considerados estatisticamente significativos.  

 

3. Resultados 

3.1. Variáveis clínicas 

Em 13/19 (68,4%) animais do presente estudo, o diagnóstico da doença não foi consequência da 

apresentação de sintomas pelo animal que fizessem o proprietário procurar apoio médico-

veterinário.  

A totalidade dos animais avaliados (n=19) apresentavam idades entre os 2 e os 14 anos, com uma 

média de 7,58 anos de idade. Os valores da média de idades dentro de cada grupo foi de: 6,00 
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anos para o grupo 1; 9,40 anos para o grupo 2; 7,33 anos para o grupo 3 e 7,00 anos para o grupo 

4 (Tabela 7). O teste de Kruskal-Wallis, não permitiu identificar diferenças significativas, entre os 4 

grupos de animais, no que diz respeito à variável idade (p=0,601). 

Em relação ao sexo, a totalidade dos animais era composta por 12 machos (63,2%) e 7 fêmeas 

(36,8%), O grupo 1 foi constituído por 2 machos (10,5%) e 1 fêmea (5,3%). O grupo 2 por 3 machos 

(15,8%) e 2 fêmeas (10,5%). O grupo 3 por igual número de machos e fêmeas (n=3, 15,8%) e o 

grupo 4 por 4 machos (21,1%) e 1 fêmea (5,3%). Não se verificaram diferenças significativas, 

relativamente ao sexo, entre os 4 grupos de animais (p=0,779). 

Neste estudo, 12 animais (63,2%), possuíam raça indeterminada, 2 (10,5%) - raça Labrador, 1 

(5,3%) raça Braco, 1 (5,3%) Rafeiro Alentejano, 1 (5,3%) Caniche, 1 (5,3%) Pitbull e 1 (5,3%) 

Bulldog Francês Não se verificaram diferenças significativas entre os grupos relativamente a esta 

variável (p=0,600). 

 

Tabela 7 - Distribuição da população quanto às variáveis clínicas: Sexo e Raça. 

Variáveis Clínicas 
Total Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

P 
N % n % n % n % n % 

Sexo  

0,779 Macho 12 63,2 2 10,5 3 15,8 3 15,8 4 21,1 

Fêmea 7 36,8 1 5,3% 2 10,5 3 15,8 1 5,3 

 

Raça  

0,600 

Indeterminada 12 63,2 2 10,5 3 15,8 3 15,8 4 21,1 

Labrador 2 10,5 1 5,3 0 0,0 1 5,3 0 0,0 

Braco 1 5,3 0 0,0 1 5,3 0 0,0 0 0,0 

Rafeiro Alentejano 1 5,3 0 0,0 1 5,3 0 0,0 0 0,0 

Caniche 1 5,3 0 0,0 0 0,0 1 5,3 0 0,0 

Pitbull 1 5,3 0 0,0 0 0,0 1 5,3 0 0,0 

Bulldog Francês 1 5,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 5,3 

 

A média de doseamento de d-dímero foi 1,0842 mg/dl ± 1,16930 mg/dl, 14 dos 19 animais revelaram 

valores plasmáticos de d-dímero acima do valor máximo de referência. A diferença das médias e 

medianas das concentrações plasmáticas do d-dímero nos vários estadiamentos está representada 

na figura 13. Os valores obtidos da média de doseamento do d-dímero para os diferentes grupos 

encontra-se resumido na tabela 8. O teste de Kruskal-Wallis não permitiu identificar diferenças entre 

os valores de doseamento do d-dímero e os diferentes grupos de animais (p=0,340). 
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Figura 13 – Representação gráfica do valor do d-dímero por grupo de estadiamento através de 
um diagrama de caixa e fio. 

 
Legenda: A área correspondente a todo o gráfico representa o valor mínimo e máximo encontrado. A caixa 
representa 50% das observações centrais. º Outlier moderado; * Outlier grave; - Mediana (2º quartil). 

 

Um total de 69% (11/16) dos animais apresentaram um exame de gota fresca positivo. Não foram 

encontradas diferenças significativas entre um resultado positivo ao exame de gota fresca e os 

diferentes grupos (p=0,061). Destes 11 animais positivos ao exame de gota fresca, 7 (63,3%) deles 

apresentaram valores aumentados de d-dímero. Não se verificaram diferenças significativas entre 

o valor de d-dímero se encontrar superior ao valor de referência (>0,4 mg/dl) e a apresentação de 

microfilarémia (p=0,338). 

 

Tabela 8 – Resultados relativos aos parâmetros clínicos: d-dímero e microfilarémia. 

Grupo Média (mg/dl Δ (mg/dl) 
Animais com d-dímero 

> 0,4mg/dl (%) 
Microfilarémia (%)a 

I 1,7633 1,41994 100 (3/3) 0 (0/2)a 

II 0,6140 0,39659 60 (3/5) 50 (2/4)a 

III 1,1450 1,69482 66 (4/6) 83 (5/6) 

IV 1,0740 0,87683 80 (4/5) 100 (4/4)a 

     

Total 1,0842 1,16930 74 (14/19) 69 (11/16)a 

Legenda: a Número total de animais considerado como 16, uma vez que três animais já teriam feito o 
microfilaricida aquando do doseamento plasmático do d-dímero. 

Dos 19 casos estudados, 73,7% (14/19) animais apresentavam sinais cardíacos, especificamente 

63,2% (12/19) apresentavam sopro cardíaco e 57,1% (8/14) cardiomegália. 63,2% (12/19) dos 
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animais apresentavam sinais respiratórios. Onze animais (57,9%) dos casos apresentavam 

simultaneamente sinais respiratórios e cardíacos. A tabela 9 resume de forma detalhada os achados 

clínicos mais relevantes. Utilizando o teste de qui-quadrado, não se verificaram diferenças 

significativas entre o valor de d-dímero se encontrar superior ao valor de referência (>0,4 mg/dl) e 

a presença de sinais cardíacos (p=0,120), quer estes sinais tenham sido avaliados sobre a forma 

de sopro (p=0,363) ou de cardiomegália (p=0,406). Não foi encontrada também associação entre a 

mesma variável e a presença de sinais respiratórios (p=0,47), ou mesmo entre a combinação das 

duas, animais com sinais respiratórios e também cardíacos (p=0,026). 

 
Tabela 9 - Achados clínicos mais relevantes da população em estudo. 

Variáveis Clínicas 
Total Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

N % n % n % n % n % 

Exame Físico  

Anorexia 9 47,4 0 0 1 5,3 3 15,8 5 26,3 

Linfomegália 3 15,8 2 10,5 0 0 0 0 1 5,3 

Febre 3 15,8 0 0 1 5,3 0 0 2 10,5 

Mucosas pálidas 4 26,4 0 0 0 0 1 5,3 3 21,1 

Ascite 1 5,3 0 0 0 0 0 0 1 5,3 

           

Sinais Cardíacos 14 73,7 0 0 5 26,3 4 21,1 5 26,3 

Sopro Cardíaco 12 63,2 0 0 5 26,3 2 10,5 5 26,3 

Cardiomegáliaa 8 57,1 0 0 1 7,1 4 28,6 3 21,4 

           

Sinais Respiratóriosb 12 63,2 0 0 3 15,8 5 26,3 4 21,1 

           

Sinais Respiratórios e 

Cardíacos 
11 57,9 0 0 3 15,8 4 21,1 4 21,1 

           

Parâmetros 

laboratoriaisd 
          

Anemiad 7 46,7 0 0 0 0 3 20 4 26,7 

Trombocitopéniad 5 33,3 0 0 0 0 3 20 2 13,3 

Enzimas hepáticasd 6 40 1 6,7 0 0 1 6,7 4 26,7 

Proteinúria / Hematúriad 4 26,7 0 0 0 0 1 6,7 3 20 

Legenda: a Número total de animais reduzido (n=14) tendo em conta apenas os animais que realizaram raio-
x torácico, ECG ou ecocardiografia. b Sinais observáveis ao exame físico, alterações radiográficas ou à 
ecocardiografia. d Número total de animais reduzido (n=15) tendo em conta apenas os animais que realizaram 
a avaliação laboratorial. 
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Em termos de achados laboratoriais (tabela 9), a anemia relevou-se o mais prevalente na população 

em estudo (46,7%), seguido de alterações nas enzimas hepáticas (40%), trombocitopenia (33,3%) 

e finalmente a presença de proteinúria ou hematúria (26,7%).  

Não se verificaram diferenças significativas entre o valor de d-dímero se encontrar superior ao valor 

de referência (>0,4 mg/dl) e a presença de anemia (p= 0,143) ou com a presença de trombocitopenia 

(p=0,699). Apenas 20% dos animais (3/15) apresentava simultaneamente anemia e 

trombocitopenia, não tendo sido encontrada associação entre um valor superior de d-dímero e a 

presença simultânea destes dois parâmetros (p=0,171). 

Por sua vez, também não foi encontrada associação entre um valor superior de d-dímero e o 

aumento do valor plasmático das enzimas hepáticas (p=1,000) ou com a presença de proteinúria 

e/ou hematúria (p=0,946).  

Dos 14 animais que foram seguidos posteriormente durante o protocolo de tratamento da doença, 

8 (57,1%) sofreram de complicações clínicas. O número de animais que sofreu complicações e 

apresentava simultaneamente um valor de d-dímero elevado está ilustrado na tabela 10. Não foi 

encontrada associação entre um valor elevado de d-dímero e a ocorrência de complicações durante 

o tratamento da dirofilariose (p=0,733). 

Um número igual de animais fez a aspirina (n=7) e o clopidogrel (n=7) como adjuvante de função 

anti-agregante plaquetária. O número de complicações durante o tratamento foi maior nos animais 

submetidos ao clopidogrel (5/14) do que em relação à aspirina (3/14). Não foi observada nenhuma 

associação entre a administração das duas moléculas e a ocorrência de complicações durante o 

tratamento (p=0,280). 

 

Tabela 10 - Número de animais que desenvolveu complicações durante o tratamento da doença. 

Grupo 
D-dímero normal 

(< 0,4 mg/dl) 

D-dímero elevado 

(> 0,4mg/dl) 
P 

Molécula 
P 

Aspirina Clopidogrel 

I _a 2/14 

0,733 

1/14 1/14  

II 1/14 2/14 0/14 1/14  

III 1/14 1/14 1/14 2/14 0,280 

IV 0/14 1/14 1/14 1/14  

Total 2/14 6/14 3/14 5/14  

Legenda: a Nenhum dos animais avaliados durante o tratamento da doença se enquadrava nestes parâmetros. 
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4. Discussão 

Tanto a clínica veterinária Medivete como a associação “Cantinho da Milu”” não utilizam o protocolo 

de tratamento para a dirofilariose recomendado pela AHS. No primeiro caso, o protocolo 

implementado consiste numa modificação ao protocolo alternativo recomendado pela AHS. A sua 

escolha dependeu dos profissionais da clínica que argumentam uma baixa prevalência de morte e 

efeitos secundários desde a sua implementação. Na segunda, o protocolo implementado foi 

prescrito de acordo com as recomendações do fabricante. 

A decisão de realizar um anti-agregante plaquetário como a aspirina foi durante muitos anos uma 

prática recorrente, tendo inclusive sido demonstrada a sua eficácia na diminuição das lesões 

vasculares causadas por fragmentos de filárias mortas, reduzindo a extensão e a gravidade de 

proliferação da íntima e melhorando o grau de lesões no parênquima pulmonar em cães submetidos 

a tratamento adulticida (Rawlings et al., 1984; Keister et al., 1992; Atkins, 2010). Atualmente a AHS 

não recomenda a sua utilização. Para além da falta de certezas quanto à sua eficácia, o uso de 

aspirina pode provocar efeitos adversos em muitos animais como danos a nível da parede do trato 

gastrointestinal que pode eventualmente levar à ulceração ou até mesmo à sua perfuração com 

ocorrência de hemorragias (Higley, 2010; Smith, 2012).  

No caso particular do “Cantinho da Milu”, a associação adotou um protocolo clássico, que consiste 

em apenas duas injeções de melarsomina, separadas por 24h. Os animais não são sujeitos a 

nenhum tipo de exame complementar de diagnóstico a não ser um exame físico prévio. A escolha 

de um protocolo com apenas duas injeções de melarsomina permite a rentabilização de recursos 

monetários (até 50%) bem como um menor tempo de tratamento, fator decisivo para acelerar a 

adoção do animal (Polak & Smith-Blackmore, 2014). As desvantagens da utilização deste protocolo 

prendem-se pela menor capacidade de eliminação dos parasitas adultos e do risco mais elevado 

de complicações resultantes da sua morte, visto a carga de parasitas por injeção de melarsomina 

ser maior. Muitas organizações, por falta de recursos financeiros, utilizam o método de morte lenta 

dos parasitas adultos, recorrendo para esse efeito à administração contínua, por um período que 

pode chegar aos 2 anos, de profiláticos (muitas vezes utilizando a ivermectina). Esta prática é 

desencorajada pela AHS uma vez que contribuiria para um declínio do quadro clínico do animal 

durante este período e ainda potenciaria o aparecimento de populações resistentes de D. immitis.  

No presente estudo, 68,4% (13/19) dos animais não apresentaram sinais diretamente relacionados 

com a doença, tendo o diagnóstico sido realizado por uma questão epidemiológica (animais 

habitavam numa zona particularmente endémica), desejo de iniciar ou retomar o protocolo de 

profilaxia da doença ou, no caso particular do “Cantinho da Milu”, pela existência de um protocolo 

interno de rastreio dos animais antes de serem disponibilizados para adoção. A elevada prevalência 

da doença na região de Setúbal é bastante alarmante, sendo necessária a constante sensibilização 
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dos proprietários para a realização do despiste da doença e início de uma profilaxia o mais 

rapidamente possível. 

Dos 19 animais considerados como positivos para a pesquisa de antigénios de D. immitis, 3 deles 

já se encontravam a tomar um microfilaricida (Milbemax®) na altura do doseamento do d-dímero. 

Estes animais pertenciam à associação “O cantinho da Milu”, sendo que a altura de recolha destes 

três casos coincidiu não com o início de tratamento, mas apenas com o início da componente 

adulticida. Este facto contribuiu para que estes animais não apresentassem microfilarémia. Assim 

sendo, foram retirados do número total de animais considerados para a análise deste parâmetro 

específico. Dos restantes 16 animais, 11 (69%) revelaram-se positivos ao exame de gota fresca. 

Nem todos os animais que se revelaram positivos ao teste de procura de antigénios revelaram a 

presença de microfilárias em circulação. Segundo Genchi, Venco, & Genchi, (2007) um variado 

número de fatores pode ser responsável pela existência duma infeção oculta nomeadamente: 

infeções por um único sexo (neste caso fêmeas), esterilidade das filárias adultas induzida por 

fármacos, resposta imuno-mediada dirigida às microfilárias ou por os adultos ainda não terem 

atingido a maturidade sexual.  

A percentagem de animais positivos ao exame de gota fresca (69%, 11/16) foi influenciada pela não 

utilização de uma técnica de concentração e simultaneamente pela não utilização da técnica de 

Knott modificado associada à coloração histoquímica das microfilárias pela fosfatase ácida. No 

primeiro caso, esta técnica poderia ter contribuído para um aumento do número de animais 

microfilarémicos, uma vez que promove a concentração das microfilárias em circulação, antes da 

visualização ao M.O. (Atkins, 2010; R. W. Nelson & Couto, 2014). No segundo, a utilização da 

técnica de Knott modificado associada à coloração histoquímica das microfilárias pela fosfatase 

ácida permitiria distinguir os falsos positivos que podem surgir devido a infeções por outras 

microfilárias, nomeadamente D. repens, A. reconditum e A. dracunculoides (tabela 1).  

Os sinais clínicos reportados (tabela 10) estão de acordo com o esperado e descrito na literatura 

em relação a esta doença (Calvert & Thomason, 2007; Atkins, 2010). Para avaliar todos estes 

parâmetros foram utilizados: exame clínico minucioso com especial atenção ao aparelho 

cardiorrespiratório, raio-x torácico (com duas projeções: lateral e em decúbito esternal), ECG, 

ecocardiograma, hemograma, análises bioquímicas (AST, alanina aminotransferase, albumina, 

proteínas totais, ureia, creatinina e glucose) e um ionograma (sódio, potássio e cloro). Nem sempre 

foi possível realizar a totalidade deste painel, procurando-se adaptar a avaliação realizada com a 

sintomatologia clínica do animal e poder económico do dono. A componente cardiorrespiratória foi 

avaliada recorrendo ao exame físico (historial de tosse ou dispneia, cor das mucosas, tempo de 

repleção capilar, presença de pulso jugular, auscultação cardíaca, frequência cardíaca com especial 

atenção para a deteção de sopro ou ritmo de galope e auscultação e frequência respiratória), ao 

raio-x torácico (avaliando a presença de: cardiomegália, aumento de tamanho, densidade e/ou 
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tortuosidade das artérias pulmonares e presença de padrão pulmonar intersticial, alveolar ou misto), 

ECG (rastreio de cardiomegália ou alterações de condução ou do eixo elétrico do coração) e 

ecocardiograma (visualização das câmaras cardíacas e, quando possível, dos parasitas adultos, 

avaliação da força de contractilidade do miocárdio, grau de refluxo valvular ou ainda a presença de 

hipertensão pulmonar). Os animais foram classificados como possuindo “sinais cardíacos” e/ou 

“sinais respiratórios” ou a combinação dos dois – “sinais cardíacos e respiratórios”. O grupo de 

animais classificado como tendo “sinais cardíacos” foi analisado mais pormenorizadamente em 

relação a dois sinais clínicos específicos: presença de sopro cardíaco e cardiomegália. O número 

de animais que apresentaram sinais cardíacos foi superior aos que apresentaram sinais 

respiratórios, 73,7% (14/19) e 63,2% (12/19), respetivamente, contrariando o que está descrito na 

literatura (Calvert & Thomason, 2007). A doença prende-se sobretudo por atingir a árvore pulmonar 

uma vez que esta é a principal localização dos parasitas adultos, afetando secundariamente o 

coração (Atkins, 2010). A presença de uma percentagem superior de sinais cardíacos em relação 

aos respiratórios resulta provavelmente da progressão avançada da doença, que neste caso 

apresentará já alguns sinais clínicos de comprometimento cardíaco. 

A média de doseamento de d-dímero foi 1,0842 mg/dl ± 1,16930 mg/dl, tendo 74% dos animais 

revelado valores plasmáticos de d-dímero acima do valor de referência (> 0,4 mg/dl). A média mais 

baixa foi obtida nos animais de estadiamento 2 (0,6140 mg/dl) e a maior nos animais de 

estadiamento 1 (1,7633 mg/dl). A percentagem de animais com o valor aumentado de d-dímero foi 

de 100% (3/3), 60% (3/5), 66% (4/6) e 80% (4/5), por ordem crescente de estadiamento. Estes 

valores são bastante diferentes dos obtidos por Carretón, Morchón, Simón, Juste, Méndez, et al., 

(2014), onde apenas os animais de estadiamento 3 e 4 revelaram valores patológicos (>0,2 µg/ml) 

de concentração de d-dímero, 0,34 ± 0,07 (µg/ml) e 0,81± 0,46 (µg/ml), respetivamente. No mesmo 

estudo foi ainda observado um valor aumentado deste marcador em 40% dos animais com 

estadiamento 3 e em todos os animais classificados com o estádio 4 da doença. Do ponto de vista 

teórico, seria de esperar valores aumentados de d-dímero nos animais onde estivessem a decorrer 

fenómenos tromboembólicos, estando uma maior probabilidade destes acontecimentos associada 

a um pior quadro sintomatológico e, assim sendo, a um pior estadiamento. Esta associação não foi 

demonstrada (p=0,340), estando inclusive o maior valor de média de d-dímero associado ao 

estadiamento 1. Alguns valores de d-dímero obtidos poderão ser considerados discrepantes uma 

vez que alguns animais apresentavam doenças concomitantes que poderão justificar os valores 

elevados deste parâmetro. Em um dos animais foram detetadas lesões nodulares no baço, 

acabando por morrer mais tarde, sem um diagnóstico definitivo. Um outro animal já teria realizado 

um tratamento microfilaricida. No grupo 2, um dos animais realizou um procedimento cirúrgico como 

tratamento de uma piómetra. Neste caso, apesar de se ter respeitado um período de 14 dias pós-

cirurgia para dosear o valor de d-dímero, este continuou elevado. Até à data, não é do conhecimento 

do autor nenhum estudo que tenha analisado a quantidade de dias necessária para que o valor de 
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d-dímero volte à normalidade após um qualquer procedimento cirúrgico. Em dois casos 

pertencentes ao grupo 4, um dos animais já teria realizado o microfilaricida e o segundo animal 

acusou uma titulação positiva de 1/40 e 1/80 para anticorpos de Rickettsia conorii. A morte das 

microfilárias, após administração do microfilaricida, parece ser responsável pelo aumento da 

concentração do d-dímero, provavelmente devido a uma razão semelhante ao que acontece durante 

a morte das filárias adultas. Até à data, não é do conhecimento do autor nenhum estudo que tenha 

analisado a relação entre o aumento das concentrações de d-dímero e a componente microfilaricida 

do tratamento. 

Estudos recentes referem que o doseamento de d-dímero como forma de excluir a presença de 

fenómenos tromboembólicos apresenta valores de sensibilidade entre os 80%-90% em pacientes 

veterinários com historial de TEP ou outras doenças trombóticas (Griffin et al., 2003; Dewhurst et 

al., 2008; Hackner & Schaer, 2010). Contudo, a especificidade do seu doseamento é relativamente 

mais baixa, tendo sido estabelecida em 70% num estudo conduzido por Nelson & Andreasen, (2003) 

e em 30% por Epstein et al. (2013). O aumento plasmático de d-dímero está documentado em cães 

com CID, DTE (da qual faz parte a TEP), hemorragia interna, neoplasias, doença renal, doença 

hepática e em situações pós cirúrgicas (Nelson & Andreasen, 2003). A presença de uma ou mais 

condições patológicas concomitantes à dirofilariose pode fornecer uma explicação para as médias 

elevadas em todos os estadiamentos, particularmente para os animais do grupo 1, onde a totalidade 

dos animais apresentou valores superiores ao de referência.  

De uma forma geral, 40% (6/15) dos animais apresentaram uma elevação de um ou mais 

marcadores hepáticos (alanina aminotransferase, AST e/ou albumina) podendo se suspeitar de um 

possível processo patológico hepático concomitante. Não só a elevação destes parâmetros poderia 

fazer suspeitar de uma doença no fígado como tendo em conta que a média de idades da população 

em estudo é de 7,58 anos, seria possível que alguns dos indivíduos apresentassem processos 

neoplásicos a decorrer em simultâneo à dirofilariose, o que elevaria por sua vez os valores 

plasmáticos do d-dímero. Por outro lado, a presença de outras condições clínicas como por exemplo 

a riquetsiose, doença infeciosa provocada por hemoparasitas (riquétsias) transmitidos através da 

picada das carraças, também poderia condicionar o aparecimento de valores elevados de d-dímero. 

De facto, Bacellar, Dawson, Silveira, & Filipe, (1995) conduziram um estudo numa amostra de 104 

cães alojados no Canil Municipal de Setúbal e sem sinais de doença, tendo chegado à conclusão 

que 85,6% apresentava anticorpos contra Rickettsia conorri. Este agente, uma vez inoculado no 

organismo do animal, dirige-se para a corrente sanguínea infetando as células endoteliais, dando 

origem a uma vasculite generalizada causada pela necrose endotelial e infeção de células vizinhas. 

As lesões endoteliais levam à ativação plaquetária e dos sistemas de coagulação e fibrinolítico, com 

diminuição dos níveis de antitrombina III e plasminogénio e aumento dos produtos de degradação 

do fibrinogénio, como o d-dímero (Greene, 2005). Esta extrapolação pode ser apoiada pela 

presença de linfomegália em 3/19 (15,8%) e febre em também 3/19 (15,8%) dos animais. Estes 
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foram os dois sinais clínicos obtidos com maior frequência num estudo conduzido por Alexandre 

(2006). A trombocitopénia observada em 33,3% (5/15) dos animais do presente estudo é 

considerada como um dos achados laboratoriais mais consistentes da riquetsiose. O período de 

tempo em que decorreu o presente estudo (Maio-Agosto) é tido também como o mais provável para 

que os cães desenvolvam a doença (Greene, 2005).  

De forma semelhante ao observado por Epstein et al., (2013), quase todos os animais dos vários 

grupos apresentavam sinais clínicos secundários à dirofilariose, o que por sua vez poderia aumentar 

a probabilidade de picos agudos nas concentrações de d-dímero (Ben et al., 2007). É portanto 

possível, ainda que não muito provável, que a grande maioria dos doseamentos tenham ocorrido 

numa situação de manifestação clínica aguda de tromboembolismo, acabando por revelar valores 

plasmáticos de d-dímeros mais altos do que o que seria de esperar. 

Um estudo recente colocou a hipótese de que a utilização de uma terapêutica com glucocorticoides, 

durante o tratamento da dirofilariose, pode causar uma exacerbação de um quadro de TEP 

(Carretón, Morchón, Simón, Juste, & González-miguel, 2014). A utilização de glucocorticoides pode 

piorar o grau das lesões na íntima dos vasos, atuar como moléculas pro-coagulantes ou reduzir o 

fluxo sanguíneo pulmonar, quando administrada por várias semanas (Bowman & Atkins, 2009). 

Estudos conduzidos em Medicina Humana referem que pacientes tratados com glucocorticoides por 

via oral, particularmente a prednisolona e prednisona, demonstraram um aumento no risco de TEP, 

apesar de não ser conhecido o mecanismo biológico concreto que levou a estes resultados 

(Johannesdottir et al., 2013; Stuijver et al., 2013). Visto que os animais do presente estudo foram 

alvo de terapêutica com estas moléculas, é possível que os valores elevados de d-dímero sejam 

consequência de uma exacerbação de fenómenos tromboembólicos. 

Em último lugar, a técnica laboratorial e os valores de referência utilizados pelo laboratório na 

análise das concentrações de d-dímero poderiam ter impacto nos resultados obtidos, principalmente 

se compararmos com o estudo de Carretón, Morchón, Simón, Juste, & González-miguel, (2014). 

Neste último, foi utilizado um sistema de imunoensaio com recurso a tiras, CARDIAC D-Dimer® 

(Cardiac Reader® system, Roche Diagnostics, Mannheim) contrariamente à metodologia aplicada 

pela DNAtech®, que se trata de uma análise imunoturbidimétrica potenciada por partículas, 

realizada no equipamento BCS da Siemens  Healthcare Diagnostics. O presente estudo levanta a 

hipótese de que poderão existir diferenças nas duas metodologias e/ou aparelhos que tenham 

levado aos valores mais elevados de d-dímero observados. Até à data, não é do conhecimento do 

autor nenhum estudo que tenha realizado esta comparação. 

A anemia relevou-se a alteração laboratorial mais prevalente na população em estudo (7/15; 

46,7%), seguido de alterações nas enzimas hepáticas (6/15; 40%), trombocitopenia (5/15; 33,3%) 

e finalmente a presença de proteinúria ou hematúria (4/15; 26,7%). Em casos mais graves da 

doença, as lesões decorrentes da ação inflamatória causada pela presença das filárias nas artérias 
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pulmonares é responsável pelo trauma decorrente sobre os eritrócitos, resultando na sua lise, dando 

origem a um quadro de anemia. A trombocitopenia é também consequência destas lesões devido 

ao consumo de plaquetas, podendo levar em alguns casos à CID. Quando a lise dos eritrócitos é 

em número elevado, pode culminar num quadro de hemoglobinúria, condição clínica mais 

observável nos animais com o estádio 4 da doença (Calvert & Thomason, 2007; Nelson & Couto, 

2014). Contrariamente a Nelson & Andreasen, (2003), onde foi observada uma correlação fraca 

(p=0,008; r= -0,24) entre a presença de trombocitopenia e os animais com concentrações elevadas 

de d-dímero, o presente estudo não a demonstrou (p=0,699). Também não foi encontrada nenhuma 

associação entre os valores elevados de d-dímero e a presença de anemia (p= 0,143) ou para os 

dois sinais clínicos em simultâneo (p=0,171). Quanto tanto é do conhecimento do autor, não existem 

estudos publicados anteriormente relacionando a presença de anemia, ou anemia e 

trombocitopenia em simultâneo, com a presença de concentrações elevadas de d-dímero. 

Dos animais seguidos durante o protocolo de tratamento, mais de metade dos animais (8/14) 

desenvolveu complicações, sublinhando o impacto que esta doença tem no organismo do animal 

antes e até durante o tratamento. Todas as complicações clínicas ocorreram após as injeções de 

melarsomina, num intervalo que foi desde as poucas horas até os 12 dias pós injeção. Os sinais 

clínicos foram maioritariamente respiratórios e comportamentais, estando entre os quais: anorexia, 

febre, prostração, sialorreia, tremores, dispneia, aumento do murmúrio vesicular e mucosas pálidas. 

Ao exame radiográfico foi visível uma árvore brônquica bastante marcada, revelando um quadro de 

pneumonia parasitária, muitas das vezes com reação ganglionar associada. Destes 8 animais, 6 

(75%) apresentaram um d-dímero elevado (>0,4 mg/dl) antes de iniciar o tratamento. No entanto, 

não foi encontrada uma associação entre estes dois parâmetros. Até à data, não é do conhecimento 

do autor, estudos que tenham analisado as concentrações de d-dímero antes do protocolo de 

tratamento com as posteriores complicações que os animais tenham sofrido. 

No presente estudo, um número maior de animais (n=5/14) colocados a clopidogrel desenvolveu 

complicações clínicas durante o tratamento, do que em relação aos colocados a aspirina (n=3/14). 

A comercialização do clopidogrel é realizada em Portugal através de genérico ou pela marca 

comercial Plavix® (Autoridade Nacional de Medicamentos e Produtos de Saúde I.P, 2015). A 

diferença de preços entre as duas apresentações levou a que muitos clientes optassem pela 

formulação genérica, o que poderia favorecer uma má absorção intestinal ou distribuição do fármaco 

no corpo do animal, retirando-lhe alguma da sua propriedade farmacológica. Até à data, não é do 

conhecimento do autor nenhum estudo publicado analisando a eficácia da utilização de uma 

formulação genérica do clopidogrel, em animais de companhia.  

Alguns aspetos condicionaram os resultados do presente estudo. Em primeiro lugar, a amostra de 

animais utilizada foi reduzida, fruto da falta de apoio financeiro e do seu tempo de duração o que 

culminou numa menor capacidade em retirar conclusões estatísticas. Em segundo lugar, a não 
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realização de todos os exames necessários, que impossibilitou um correto estadiamento dos 

animais ou o rastreio do maior número possível de condições clínicas responsáveis pelo aumento 

dos valores de d-dímero não correlacionadas com fenómenos tromboembólicos. Este último foi 

talvez o maior fator condicionante de todo o estudo muito porque, provavelmente, a maioria dos 

animais teria algum tipo de condição clínica concomitante. Neste aspeto, uma maior disponibilização 

de recursos sem limitação financeira seria necessária para realizar uma maior e mais rigorosa 

observação de todas as variáveis estudadas. 

A própria tabela com os critérios utilizados para estadiar os animais, apesar de elaborada 

especificamente para efeitos de estudos clínicos, não permite o enquadramento de todos os animais 

de forma cem por cento eficaz, ainda para mais quando nem todos os exames necessários foram 

realizados.    

Por fim, seria necessária a adoção de um protocolo de tratamento mais padronizado. Só desta 

forma seria possível a comparação com estudos anteriores, estratificando todos os animais e 

colocando-os numa posição de igualdade em termos de ordem cronológica de terapêutica  

microfilaricida / adulticida e de administração de qualquer fármaco adjuvante.  

 

5. Conclusão 

Contrariamente aos estudos até então publicados, não se verificou qualquer relação entre o valor 

do doseamento do d-dímero e os diferentes estadiamentos da doença nos cães utilizados neste 

estudo. Ficou sim demonstrado que o valor de diagnóstico desta análise é bastante influenciável 

por um grande número de condições clínicas e possivelmente, pela técnica laboratorial de 

doseamento. Tendo em conta os resultados obtidos, são necessários mais estudos para confirmar 

a utilidade diagnóstica deste exame em contexto clínico, especificamente, como forma de avaliar a 

presença de tromboembolismos nos animais sujeitos a tratamento médico da dirofilariose. 

 

6. Considerações para estudos futuros 

A realização deste estudo permitiu equacionar novas áreas que seriam interessantes estudar no 

contexto da prática clínica em animais com dirofilariose. Primeiramente seria importante existir um 

consenso em termos da técnica utilizada para o doseamento do d-dímero e os limites impostos 

como valores de referência. A padronização de uma técnica particular e dos valores de referência 

deveria ser alvo para posteriores estudos.  

A facilidade de utilização deste exame deveria ser desenvolvido num conjunto de metodologias 

recorrendo a equipamentos portáteis (ex: kit de diagnóstico rápido) que permitissem rapidamente 

eliminar a possibilidade de um quadro tromboembólico uma vez que o trunfo do doseamento do d-

dímero é a sua sensibilidade e não a sua especificidade. Este parâmetro é de extrema importância 

em contexto de urgências médicas. 
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A quantificação do d-dímero poderá auxiliar na comparação entre os vários protocolos existentes 

de tratamento da dirofilariose ou até mesmo auxiliar na obtenção de um consenso entre a utilização 

de agentes anti-plaquetários neste contexto, em Medicina Veterinária. 
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