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RESUMO 

 

A angiostrongilose pulmonar canina é uma parasitose cujo agente etiológico, 

Angiostrongylus vasorum, tem um ciclo de vida heteroxeno, com uma fase do seu ciclo 

evolutivo num gastrópode, o seu hospedeiro intermediário, e que completa o seu 

desenvolvimento no ventrículo direito e artérias pulmonares do cão, o seu hospedeiro 

definitivo.  

Vários estudos demonstraram que a prevalência desta parasitose tem vindo a aumentar, 

embora as causas ainda não sejam totalmente conhecidas. Uma vez que ainda não existem 

muitos estudos em Portugal que tenham averiguado a prevalência do parasita na espécie 

canina, um dos principais objetivos deste trabalho foi perceber a situação atual desta 

parasitose em Portugal continental. Assim, a presença de antigénio de A. vasorum foi 

avaliada em amostras de soro de 400 cães provenientes de 5 regiões distintas do país, 

Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e Algarve, utilizando para o efeito o teste rápido Angio 

Detect®. 

A amostra em estudo foi negativa para a presença de antigénios de A. vasorum. Contudo, 

tendo em consideração que o teste utilizado tem uma sensibilidade e uma especificidade 

inferiores a 100%, pode afirmar-se que a prevalência da parasitose no país, de acordo com 

estes resultados, é inferior a 0,31% (IC: 95%). 

Para complementar a informação obtida quanto à prevalência do A. vasorum e à 

angiostrongilose pulmonar canina em Portugal pretendeu-se também avaliar o 

conhecimento dos médicos veterinários quanto à parasitose e averiguar a utilização da 

moxidectina associada a imidaclopride, sendo que a moxidectina tem precisamente 

indicação para a prevenção e tratamento da infeção por A. vasorum. Os resultados obtidos 

demonstram que a amostra populacional da comunidade médico-veterinária portuguesa 

estudada se encontra bem informada sobre a doença e que a grande maioria recomenda 

uma profilaxia antiparasitária através da utilização deste medicamento. Este facto parece 

indicar que se pode constituir como um fator limitante no desenvolvimento da parasitose em 

Portugal. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Angiostrongylus vasorum, angiostrongilose pulmonar canina, cão, 

prevalência, Portugal continental, moxidectina 
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ABSTRACT 

 
The canine pulmonary angiostrongylosis is a parasitic disease caused by Angiostrongylus 

vasorum. This parasite has an heteroxenous life cycle, with a phase of its cycle in a 

gastropod, the intermediary host, and completes its development in the right ventricle and 

pulmonary arteries of the dog, the definitive host. 

Many studies has shown that the prevalence of this disease has been rising, although its 

causes are not completely understood. Since at the present time there are only a few studies 

in Portugal mainland that investigated the prevalence of this parasite in the canine species, 

one of the aims of this study was to understand the current situation of this parasitic disease. 

So, the presence of the A. vasorum antigen was assessed in 400 dogs from 5 different 

regions of the country, Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e Algarve, using the rapid test Angio 

Detect®. 

The studied samples were negative for the presence of antigens from A. vasorum. However, 

bearing in mind that the test has a sensitivity and specificity under 100%, it is possible to 

affirm that the prevalence of this parasitic disease in the country, according with these 

results, is under 0,31% (IC: 95%). 

As a complement of the information obtained regarding the prevalence of A. vasorum and 

canine pulmonary angiostrongylosis in Portugal, this study also aimed to evaluate 

veterinarian’s awareness about angiostrongylosis in dogs, and assess the use of the 

medicine moxidectin plus imidacloprid (Advocate®), an endectocide precisely indicated for 

the prevention and treatment of A. vasorum. This study demonstrated that portuguese 

veterinarian community is well informed about the disease and that the majority recommends 

an antiparasitic prophylaxis through the use of this medicine. This fact suggests that this may 

constitute a limiting factor in the development of this parasitic disease in Portugal. 

 

 

 

Key-words: Angiostrongylus vasorum, canine pulmonary angiostrongylosis, dog, 

prevalence, mainland Portugal, moxidectin 
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I. INTRODUÇÃO 

 

O estágio curricular realizou-se na Bayer Portugal no departamento de Saúde Animal, entre 

1 de Outubro de 2014 e 27 de Fevereiro de 2015, com a duração de 5 meses, perfazendo 

uma carga horária total aproximada de 790 horas.  

A realização deste estágio teve como principal objetivo a obtenção por parte da aluna de 

uma visão geral da indústria farmacêutica na área da saúde animal. Para tal, a aluna esteve 

envolvida em três áreas distintas do departamento de saúde animal: os assuntos 

regulamentares, o marketing e as vendas. Para além destas áreas, a aluna foi ainda 

responsável por um projeto relativo ao parasita Angiostrongylus vasorum. 

No âmbito dos assuntos regulamentares, a aluna foi primeiro confrontada com a importância 

deste departamento na indústria farmacêutica e teve a oportunidade de participar em alguns 

trabalhos nesta área, nomeadamente a verificação de conformidade regulamentar de 

embalagens e de RCM (Resumo das características do medicamento) de alguns 

medicamentos. Recebeu também formação na área de farmacovigilância, tendo-lhe sido 

apresentado o sistema de farmacovigilância da Bayer. Posteriormente a aluna fez o 

acompanhamento de alguns casos de notificação de reações adversas. 

Relativamente ao marketing, o primeiro contacto da aluna nesta área teve início com a 

apresentação dos diferentes produtos da Bayer de saúde animal e também lhe foi 

disponibilizado o livro Mercator XXI: Teoria e Prática do Marketing, através do qual a aluna 

teve a sua iniciação ao marketing. Posteriormente a aluna participou no desenvolvimento, 

tradução e adaptação de materiais técnicos e publicitários, assim como no desenvolvimento 

de materiais promocionais. Realizou uma análise de mercado onde fez um estudo 

comparativo de um medicamento da Bayer com um medicamento concorrente de outra 

farmacêutica, tendo em consideração os 4 P’s do marketing (product, price, promotion e 

placement), e fez ainda um estudo de mercado relativamente à utilização de um 

determinado medicamento da empresa. A aluna teve ainda a possibilidade de colaborar na 

organização do stand Bayer no V Encontro de Formação da OMV e no XI Congresso do 

Hospital Veterinário Montenegro, durante os quais fez a promoção de medicamentos e 

materiais informativos assim como pôde ajudar no esclarecimento de dúvidas dos médicos 

veterinários.  

No que diz respeito às atividades comerciais, a aluna teve a oportunidade de acompanhar 

os delegados de informação médica na promoção dos medicamentos da Bayer nas suas 

visitas aos centros de atendimento médico veterinário (CAMV). 

Uma parte substancial do trabalho desenvolvido pela aluna na Bayer Portugal relacionou-se 

com o estudo da prevalência de A. vasorum, um projeto desenvolvido pela Bayer com o 

apoio do Prof. Doutor Luís Cardoso e da Prof. Doutora Carla Maia, que deu sentido a esta 

dissertação de mestrado.  
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No decorrer dos últimos anos, o parasita francês do coração do cão, A. vasorum, tem vindo 

a ser alvo de muita investigação, sendo que estudos recentes apontam para que esteja a 

ocorrer a dispersão do parasita, possivelmente devido a inúmeros fatores. Isto, aliado à 

elevada patogenicidade da doença, é causa de uma crescente preocupação dentro da 

comunidade médico-veterinária e também nos donos dos animais.   

De facto, um dos endectocidas da Bayer, o medicamento Advocate®, é um dos poucos 

endectocidas do mercado que tem indicação para a prevenção e tratamento de 

angiostrongilose pulmonar canina. Por isso, tem sentido, tanto para a comunidade 

médico-veterinária portuguesa como para a Bayer, procurar esclarecer a situação atual de 

A. vasorum no nosso país. Assim, em primeiro lugar, esta tese procurou determinar a 

prevalência de A. vasorum em Portugal continental. Em segundo lugar, procurou-se avaliar 

o conhecimento dos médicos veterinários sobre a angiostrongilose pulmonar canina e 

também averiguar se estes utilizam ou não o medicamento assim como os fins terapêuticos 

para os quais o utilizam. 
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II. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

1. Etiologia 
 

 

1.1. Taxonomia 

O nematode Angiostrongylus vasorum (Baillet, 1866), causador da afeção conhecida por 

angiostrongilose pulmonar canina, pertence ao filo Nematoda, à classe Secernentea, à 

ordem Strongylida, à superfamília Metastrongyloidea e à família Angiostrongylidae 

(Anderson, 2000).  

 

1.2. Morfologia  

A. vasorum adulto é um parasita filiforme, fino e alongado, afilado nas extremidades, cujas 

dimensões variam consoante a fase do desenvolvimento. As fêmeas medem em média 

entre 15 a 21 mm de comprimento e os machos 14 a 16 mm, sendo ambos visíveis a olho 

nu (Bolt, Monrad, Koch, & Jensen, 1994; Costa, Araújo Costa, & Guimaraes, 2003; Bourque, 

Conboy, Miller, & Whitney, 2008). 

A extremidade anterior de A. vasorum é simples e cónica, e apresenta três lábios 

praticamente indistinguíveis com seis papilas a rodear o orifício bucal, pequeno e circular, 

bem como quatro canais radiais, cada um a encerrar um par de papilas laterais. No lábio 

dorsal existem duas papilas ventromediais enquanto os laterais têm uma papila lateral e 

outra ventromedial. No bordo exterior da base dos lábios encontram-se as oito papilas 

laterais dispostas em pares enquanto os anfídios, órgãos sensoriais, se dispõem 

lateralmente entre dois canais radiais (Figura 1A). A cutícula é fina e transparente e 

apresenta uma ligeira dilatação na extremidade cefálica (Rosen, Ash, & Wallace, 1970; 

Costa et al., 2003). 

No último terço do esófago encontra-se o anel nervoso, enquanto o poro excretor se localiza 

ventralmente após a junção do esófago com o intestino. O diâmetro do intestino é 

claramente maior do que o do esófago (Figura 1B) (Rosen et al., 1970; Costa et al., 2003). 

A morfologia de A. vasorum é diferente para machos e fêmeas. Os machos são, como já 

referido, relativamente mais pequenos e delgados do que as fêmeas, sendo a sua 

extremidade anterior ligeiramente encurvada ventralmente. A bursa copuladora é muito 

pequena e possui raios bem desenvolvidos e dois lobos idênticos e simétricos. Os raios 

ventrais, ventroventral e ventrolateral, encontram-se fundidos com os dois primeiros terços 

do tronco comum de onde se originam, sendo que o ventroventral é ligeiramente mais 

pequeno do que o ventrolateral. Os raios laterais originam-se igualmente de um tronco 

comum. O raio anterior lateral encontra-se mais afastado relativamente ao primeiro terço do 

comprimento do tronco comum, enquanto os raios posterior e mediolateral encontram-se 

fundidos nos dois primeiros terços. Os raios dorsais dividem-se em dorsolateral e 
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dorsomedial e originam-se separadamente. Os dois raios dorsomediais são mais curtos em 

relação aos dorsolateriais e têm duas digitações. As duas espículas do macho são longas e 

fortes, estriadas transversalmente, e as suas extremidades distais são trifurcadas com 

pequenas fúrculas (Figura 1C). O tamanho das espículas varia com a idade, mas os 

parasitas mais velhos têm espículas mais compridas. A abertura cloacal é simples e não tem 

quaisquer papilas (Rosen et al., 1970; Costa et al., 2003). 

As fêmeas de A. vasorum têm ductos genitais esbranquiçados, que se encontram dispostos 

em hélice com o intestino avermelhado. Os ovários são cilíndricos e longos, encontrando-se 

lado a lado e podendo atingir o nível do anel nervoso. A vagina é bem desenvolvida e 

comunica anteriormente com o útero e com o orifício vulvar. A vulva encontra-se situada 

anteriormente ao ânus (Figura 1D). A extremidade posterior nas fêmeas é arredondada 

(Rosen et al., 1970; Costa et al., 2003). 

 

Figura 1. Características morfológicas de A. vasorum. (A) Vista de topo da extremidade 

anterior do parasita adulto. (B) Vista lateral da extremidade anterior do parasita adulto. (C) 

Vista dorsal da extremidade posterior de um macho adulto. (D) Vista lateral da extremidade 

posterior de uma fêmea adulta (adaptado de Rosen et al., 1970; Costa et al., 2003). 
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No que diz respeito aos estádios larvares, consideram-se cinco estádios distintos, 

intercalados por quatro mudas. Apenas vale a pena descrever sucintamente a morfologia 

dos estádios 1 e 3, uma vez que são as fases infetantes para o hospedeiro intermediário e 

definitivo, respetivamente. As L1 têm entre 310 a 380 µm de comprimento, com o anel 

nervoso situado na primeira metade e o poro excretor localizado ao nível do anel nervoso ou 

ligeiramente posterior. A cauda é direita com uma chanfradura dorsal. As L3 têm entre 510 a 

610 µm de comprimento e o anel nervoso situa-se a meio do esófago. A cutícula apresenta 

finas estriações transversais mais visíveis a nível da extremidade posterior (Rosen et al., 

1970). 

 

1.3. Ciclo de vida 

O ciclo de vida de A. vasorum é um ciclo heteroxeno que requer a passagem por um 

hospedeiro intermediário e um definitivo, para completar o seu desenvolvimento (Guilhon, 

1960; Bolt et al., 1994).  

Os gastrópodes terrestres e aquáticos constituem os principais hospedeiros intermediários 

de A. vasorum, dos quais são reconhecidas as espécies seguintes: Achatina fulica, Arianta 

arbustorum, Bradybaena similaris, Cepaea nemoralis, Cochlodina laminata, Discus 

rotundatus, Euparypha pisama, Helix aspersa, Helix pomatia, Omalonyx matheroni, 

Prosopeas javanicum, Subulina octona, Succinea putris, sendo que todas estas espécies 

correspondem a espécies de caracóis terrestres, Biomphalaria glabrata, um caracol 

aquático, Arion ater (Figura 2), Arion lusitanicus, Arion rufus e Laevicaulis alte, que 

correspondem as espécies de lesmas terrestres (Guilhon & Afghahi, 1969; Rosen et al., 

1970; Simpson & Neal, 1982; Majoros, Fukár, & Farkas, 2010; Soares, 2010). A rã-comum 

(Rana temporaria) pode assumir o duplo papel de hospedeiro intermediário e paraténico, na 

medida em que A. vasorum pode completar uma parte do seu desenvolvimento neste 

vertebrado ou pode albergar o parasita através da ingestão de gastrópodes infetados (Bolt, 

Monrad, Frandsen, Henriksen, & Dietz, 1993; Morgan, 2014).  

 

Figura 2. Arion ater, um dos gastrópodes terrestres que é hospedeiro intermediário de A. 

vasorum (fotografia gentilmente cedida por Francisco Welter-Schultes). 
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Os canídeos domésticos e silváticos constituem os principais hospedeiros definitivos de A. 

vasorum. No entanto, este nematode parasita um leque diversificado de hospedeiros, pois já 

foi identificado naturalmente no cão doméstico (Canis lupus familiaris), raposa-vermelha 

(Vulpes vulpes), lobo (Canis lupus), coiote (Canis latrans), texugo-europeu (Meles meles), 

lontra (Lutra lutra), arminho (Mustela erminea), furão (Mustela putorius) e panda-vermelho 

(Ailurus fulgens fulgens) e experimentalmente no chacal (Canis adustus) e feneco (Vulpes 

zerda) (Guilhon, 1965b; Rosen et al., 1970; Miquel, Feliu, Torres, & Casanova, 1993; 

Segovia, Torres, Miquel, Llaneza, & Feliu, 2001; Bourque, Whitney, & Conboy, 2005; Koch & 

Willesen, 2009; Simpson, 2010; Silva, Madeira de Carvalho, Fernandes, & Lapão, 2012; 

Eleni, Liberato, Azam, Morgan, & Traversa, 2014). 

A raposa-vermelha, entre outros canídeos silváticos, também é suscetível de albergar o 

parasita, como hospedeiro reservatório, permitindo a preservação do seu ciclo de vida no 

meio selvagem (Guilhon, 1965b).  

O ciclo biológico de A. vasorum no cão (Figura 3) tem início quando este último ingere um 

hospedeiro intermediário ou paraténico infetado por larvas no terceiro estádio de 

desenvolvimento (L3) ou então após a ingestão direta de L3 libertadas no meio ambiente 

pelos hospedeiros intermediários. À medida que as L3 passam pelo trato gastrointestinal do 

cão, penetram as suas paredes em direção aos linfonodos abdominais viscerais, sobretudo 

os jejunais, mas também os gástricos, pancreaticoduodenais, esplénicos, hepáticos e 

cólicos. Nestes linfonodos, as L3 vão sofrer duas mudas e atingir o quinto estádio de 

desenvolvimento (L5). Após alcançarem esta fase de desenvolvimento, as L5 vão migrar 

através da veia porta e veia cava caudal até ao ventrículo direito e artéria pulmonar, o seu 

microbiótopo, aproximadamente 10 dias após a infeção. Neste ambiente, as larvas vão 

atingir a fase adulta cerca de 33 a 35 dias após a infeção e a partir dos 36 dias as fêmeas 

começam a libertar ovos que serão transportados até aos capilares pulmonares, onde se 

dará a sua eclosão. Nesta fase, as larvas do primeiro estádio de desenvolvimento (L1) vão 

penetrar os capilares sanguíneos e alcançar as vias aéreas, onde serão expelidas para a 

faringe, deglutidas e excretadas nas fezes 40 a 45 dias após a infeção, podendo ser 

excretadas para o resto da vida do cão, caso este permaneça infetado. O cão chega a 

excretar milhares de larvas por grama de fezes, mas esta excreção é irregular. Mais tarde, 

as fezes contaminadas do cão entrarão em contacto com gastrópodes, que serão infetados 

ou por ingestão livre ou por penetração direta das L1. Segundo alguns estudos, a evolução 

larvar em algumas espécies de gastrópodes leva 16 a 17 dias a completar-se a uma 

temperatura ambiente entre 18 e 23º C, sendo que as L3 de A. vasorum podem viver pelo 

menos seis meses nesses hospedeiros intermediários (Guilhon, 1965a; Guilhon & Afghahi, 

1969; Guilhon & Cens, 1969; Rosen et al., 1970; Bolt et al., 1994).  
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Figura 3. Ciclo biológico de A. vasorum (imagem gentilmente cedida por: Bayer Animal 

Health, Portugal). 

 

 

Diversos estudos experimentais mencionam diferentes intervalos de tempo para o período 

pré-patente, registando valores entre 33 a 76 dias, mas a maioria descreve valores próximos 

dos 50 dias (Prestwood, Greene, Mahaffey, & Burgess, 1981; Bolt et al., 1994; Barçante et 

al., 2003; Oliveira-Júnior, Barçante, Barçante, Dias, & Lima, 2006).  

 

2. Epidemiologia 

 

2.1. Fatores que influenciam a distribuição geográfica 

Atualmente a angiostrongilose pulmonar canina representa uma doença emergente, 

existindo evidências claras de um aumento do número de casos em zonas endémicas e do 

aparecimento de novos focos em regiões consideradas anteriormente livres de infeção 

(Traversa, Cesare, & Conboy, 2010). Tem-se verificado uma crescente dispersão geográfica 

da doença. No entanto, até à data pouco tem sido feito para perceber a extensão do 

problema assim como a presente distribuição e a situação futura (Morgan, Jefferies, 

Krajewski, Ward, & Shaw, 2009). 
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Diversas hipóteses têm sido colocadas para uma crescente taxa de incidência da doença, 

que podem estar relacionadas ou com os hospedeiros ou com o ambiente em que estes 

vivem. Dessas destacam-se as alterações climáticas; a mudança na distribuição e na 

abundância dos hospedeiros definitivos e intermediários; o aumento do movimento dos 

animais de companhia de e para as regiões onde a doença é endémica; o transporte de 

hospedeiros intermediários através do comércio de plantas e a urbanização das populações 

de raposas. Contudo outras hipóteses, tais como o facto de existir um aumento da 

consciencialização ao problema na comunidade veterinária, assim como o aperfeiçoamento 

dos métodos de diagnóstico, são colocadas (Helm, Morgan, Jackson, Wotton, & Bell, 2010; 

Elsheikha, Holmes, Wright, Morgan, & Lacher, 2014; Kirk, Limon, Guitian, Hermosilla, & Fox, 

2014). Contudo, alguns autores defendem que o facto de a angiostrongilose ser uma afeção 

de elevada patogenicidade torna pouco provável que a doença tenha sido subdiagnosticada 

(Traversa et al., 2010).  

 

2.1.1. Hospedeiro definitivo (HD) 

A. vasorum é um nematode que parasita um leque diversificado de HD, o que contribui para 

que este parasita consiga estabelecer-se em diferentes áreas (Koch & Willesen, 2009). Para 

além disso, o facto de o HD se encontrar globalmente distribuído é também determinante na 

expansão da parasitose por diversas regiões do globo (Morgan et al., 2009).  

As populações em risco aparentam compreender cães com menos de 1 ano de idade 

(Chapman, Boag, Guitian, & Boswood, 2004; Barutzki & Schaper, 2009; Tieri et al., 2011; 

Gallagher, Brennan, Zarelli, & Mooney, 2012), o que pode ser explicado pela maior 

probabilidade de estes animais manifestarem indiscrições alimentares, como a ingestão de 

lesmas, caracóis e rãs (Van de Sande, 2008), aliada a uma maior predisposição para o 

desenvolvimento de infeções graves, uma vez que até ao ano de idade ainda não se 

completou o desenvolvimento do sistema imunitário (Day, 2007). Apesar disto, a parasitose 

pode aparecer em qualquer idade (Van de Sande, 2008; Gallagher et al., 2012; Traversa et 

al., 2013).  

No que diz respeito à predisposição rácica, os estudos realizados não são muito 

consistentes, uma vez que se pode estar a confundir suscetibilidade de algumas raças com 

o facto de serem mais populares como animais de companhia em algumas regiões. 

Contudo, é apontada uma maior predisposição das raças Cavalier King Charles Spaniel, 

Staffordshire Bull Terrier e Beagle (Chapman et al., 2004; Conboy, 2004; Tieri et al., 2011).  

Também não foi observada uma predisposição no género, embora um estudo retrospetivo 

realizado no Reino Unido entre 1999 e 2002, tenha constatado haver uma maior 

representatividade de machos inteiros comparativamente a fêmeas castradas (Chapman et 

al., 2004). 
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2.1.2. Hospedeiro reservatório (HR) 

A raposa-vermelha pode ter como HR, um papel importante na manutenção e disseminação 

da doença (Helm et al., 2010). Até à data não existem dados que sugiram que a idade, o 

sexo ou a condição corporal do HR influenciem a suscetibilidade à infeção (Morgan et al., 

2008).  

 

2.1.3. Hospedeiro intermediário (HI) 

Relativamente ao HI, existe uma grande variedade de espécies de gastrópodes aquáticos e 

terrestres que podem ser parasitadas por A. vasorum, pelo que a prevalência deste depende 

da presença do HI no ambiente. Contudo, a sobrevivência dos gastrópodes está dependente 

de uma série de fatores do meio ambiente, como a temperatura, humidade e disponibilidade 

de água (Traversa et al., 2010). Existem ainda outros fatores que podem influenciar 

positivamente a fecundidade e o crescimento dos gastrópodes. São eles a redução na 

salinidade da água e a alteração do seu pH de ácido para alcalino. Deste modo, o ambiente 

em que o HI se encontra pode condicionar a transmissão de A. vasorum (Patz, Graczyk, 

Geller, & Vittor, 2000). 

 

2.1.4. Ambiente 

A distribuição de A. vasorum depende muito do clima quer na fase de vida livre, quer nas 

fases em que se encontra no HI, uma vez que o seu desenvolvimento é dependente da 

temperatura. Este facto é confirmado perante inúmeras constatações que incluem: as larvas 

L3 sobrevivem mais tempo a temperaturas mais frias; o desenvolvimento e subsistência do 

HI são favorecidos a temperaturas amenas, nas quais continua a ser viável a preservação 

das larvas no ambiente; a taxa metabólica das larvas é acelerada e a mortalidade é maior a 

temperaturas elevadas. Desta forma, quanto mais tempo as larvas permanecerem no 

ambiente, maior é a probabilidade de contacto com o HD, o que eleva o risco de infeção 

(Dias & Dos Santos Lima, 2012). 

O desenvolvimento e sobrevivência das larvas L3 livres no ambiente, não só dependem da 

temperatura, como também são influenciados por alterações na disponibilidade de luz 

ultravioleta, da salinidade e dos níveis de oxigénio na água (Dias & Dos Santos Lima, 2012). 

Compreende-se então que qualquer alteração ambiental seja de que natureza for, pode 

alterar o balanço ecológico e o contexto em que os parasitas e os seus hospedeiros 

invertebrados vivem, desenvolvem e transmitem a doença (Patz et al., 2000).  

Presentemente tem-se constatado que o período em que se registam mais infeções é no 

verão e no outono e, tendo em conta o período pré-patente, sugere-se que a infeção é 

estabelecida na primavera e no verão, possivelmente devido ao facto de nessa época as 

raposas ingerirem mais hospedeiros paraténicos e intermediários. A ocorrência do parasita 

em regiões temperadas, tropicais e subtropicais justifica-se pela sua capacidade de 



 

 10 

selecionar novos HI e HD (Morgan et al., 2008; Koch & Willesen, 2009; Dias & Dos Santos 

Lima, 2012).  

 
2.2. Distribuição mundial 

Atualmente verifica-se uma distribuição desigual, contudo estável do parasita, existindo 

focos com elevada prevalência rodeados de áreas onde os casos são ocasionais ou mesmo 

nulos. No geral, esta parasitose estende-se a uma grande extensão da Europa, incluindo 

Portugal, Espanha, França, Reino Unido, Irlanda, Alemanha, Suíça, Áustria, Hungria, Itália, 

Grécia, Suécia e Turquia; algumas regiões da América Central e do Sul como o Panamá, 

Brasil e Colômbia; da América do Norte, nomeadamente Terra Nova e Labrador no Canadá; 

em África, no Uganda (Morgan et al., 2009; Helm et al., 2010). 

A potencial distribuição do parasita foi estimada num estudo realizado por Morgan et al 

(2008) (Figura 4) o qual se baseou na influência do clima, com as suas diversas variáveis, 

relacionando-as com as necessidades vitais de A. vasorum. Os resultados do estudo foram 

consistentes com o panorama atual e, para além disso, foi possível identificar regiões que 

ainda não são consideradas endémicas, mas que apresentam condições muito favoráveis 

ao estabelecimento do parasita. Os autores alertaram para a necessidade de serem 

realizados outros estudos semelhantes, que deverão ter em consideração fatores que 

afetem a disponibilidade e atividade dos moluscos no ciclo de vida. 

 

Figura 4. Distribuição de A. vasorum na Europa (adaptado de Morgan et al., 2009).  

  

(A) Distribuição potencial (sombreado preto = 

região prevista como sendo muito adequada à 

transmissão do parasita, sombreado cinzento = 

região prevista como sendo provável a 

transmissão do parasita, sem sombreado = 

região prevista como sendo muito pouco provável 

a transmissão do parasita). 

(B) Distribuição real (sombreado preto = hotspots 

conhecidos da doença em cães e elevada 

prevalência em raposas, sombreado escuro = 

regiões endémicas conhecidas, com casos 

relatados em cães ou elevada prevalência em 

raposas, sombreado claro = regiões com casos 

esporádicos em cães ou baixa prevalência em 

raposas, sem sombreado = regiões sem casos 

relatados em cães e raposas). 



 

 11 

Apesar de se ter conhecimento da presença de A. vasorum em diversas partes do globo, 

não se sabe até à data a distribuição exata do parasita (Koch & Willesen, 2009). Existem 

muitos estudos de prevalência em raposas em que se registaram prevalências entre 5 e 

mais de 90%. No entanto, no que se refere ao cão, existem menos estudos, nos quais se 

observaram prevalências entre 0,3 e 14% (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Prevalência de A. vasorum em cães e raposas em algumas regiões do mundo. 

País Cão (%) Raposa (%) Referência 

Alemanha 

0,3 
7,4 
- 
2 

- 
- 

14,1 
- 

(Barutzki & Schaper, 2003) 
(Barutzki & Schaper, 2009) 
(Hermosilla et al., 2014) 
(Maksimov et al., 2014) 

Canadá - 56,0 (Jeffery et al., 2004) 

 - 49,0 (Willingham et al., 1996) 

Dinamarca 

3,5 
9,8 
- 

14 

- 
92,9 
49,0 

- 

(Vitger, 2002) 
(Tønsberg et al., 2004) 
(Saeed et al., 2006) 
(Willesen et al., 2014) 

Espanha 
- 
- 
- 

21,0 
18,0 
33,3 

(Gortázar et al., 1998) 
(Segovia et al., 2001) 
(Gerrikagoitia et al. 2010) 

Grécia 1,1 - (Papazahariadou et al., 2007)  

Holanda 0,8 - (Van Doorn et al., 2009) 

Hungria - 5,0 (Sréter et al., 2003) 

Inglaterra 

0,4 
4,0 
0,97 
1,32 
3,2 

- 
- 
- 
- 
- 

(Jacobs & Prole, 1976) 
(Martin & Neal, 1992) 
(Schnyder et al., 2013) 
(Schnyder et al., 2013) 
(Schnyder et al., 2013) 

Itália 
- 

2,3 
3,4 

39,0 
- 
- 

(Poli et al., 1991) 
(Traversa et al., 2013) 
(Veronesi et al., 2014) 

Polónia 0,51 - (Klaudiusz et al., 2014) 

Portugal 

- 
- 

0,3 
2 
- 

1,76 
0 

0,3 
16,1 

- 
- 

1,8 
- 
- 

(Carvalho-Varela & Marcos, 1993) 
(Eira et al., 2006) 
(Madeira de Carvalho et al., 2009) 
(Joana Nabais, 2012) 
(Valverde et al., 2013) 
(Alho et al., 2014) 
(Maia et al., 2015) 

República Checa 1 - (Hajnalová et al., 2014) 

Suécia 0,8 - (Grandi et al., 2014) 

Suíça 
- 
- 

8,4 
26,3 

(Grieder et al., 2014) 
(Grieder et al., 2014) 

 

2.2.1. Europa 

No ano de 1974 confirmou-se o primeiro caso de angiostrongilose numa raposa em 

Espanha. Desde então que se tem detetado o parasita em raposas, lobos e texugos. Num 

estudo realizado em 48 cadáveres de raposas do norte de Espanha, verificou-se que 16 

(33,3%) estavam infetadas por A. vasorum (Miquel et al., 1993; Torres et al., 2000; 

Gerrikagoitia, Barral, & Juste, 2010).  
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No Reino Unido, o primeiro caso de angiostrongilose pulmonar canina registou-se em 1975 

por Jacobs e Prole. Desde então, têm sido relatados diversos casos no sudeste de 

Inglaterra e no país de Gales. Um estudo realizado no Reino Unido em 546 raposas apontou 

para uma prevalência de 0,07% do parasita desta espécie, variando bastante consoante a 

região. As prevalências mais altas verificaram-se no sudeste e no centro de Inglaterra, não 

tendo havido resultados positivos nas regiões mais a norte. Apesar de não ter sido 

confirmado por esse estudo, colocou-se a hipótese de que o parasita se estava a difundir 

para norte (Morgan et al., 2008). Em 2009 foram detetados os primeiros cinco casos de 

angiostrogilose canina no norte de Inglaterra (Yamakawa et al., 2009). Na Escócia, também 

em 2009 foi reconhecido o primeiro caso de infeção por A. vasorum num cão, confirmando a 

tendência de que o parasita está a dispersar-se para norte do Reino Unido (Helm, Gilleard, 

Jackson, Redman, & Bell, 2009). Entretanto em 2013, também na Escócia, detetou-se pela 

primeira vez a presença de A. vasorum em raposas, o que confirma a presença do parasita 

no país (Philbey, 2013). Em 2014, um outro estudo realizado em cães e raposas no norte do 

Reino Unido, confirmou a presença do parasita em 1,6% de 128 amostras fecais de 

raposas, sem ter sido detetado nas amostras de cão (McGarry, Singleton, Coulthwaite, 

Sullivan, & Smith, 2014). Neste sentido e tendo em consideração que A. vasorum habita 

locais em que a temperatura média no inverno é superior a -4ºC, não parece haver qualquer 

obstáculo climático ao estabelecimento do parasita por todo o Reino Unido (Jeffery, 

Lankester, McGrath, & Whitney, 2004; Morgan et al., 2008). 

Também em 2014, num estudo que inquiriu uma série de clínicas veterinárias a nível 

nacional, concluiu-se que esta afeção se encontra disseminada no Reino Unido, mas não de 

uma forma uniforme (Kirk et al., 2014).  

Na Irlanda, o primeiro caso de infeção por A. vasorum foi relatado em 1968 por Roche e 

Kelliher. Em 2001 foram referidos mais três casos de angiostrongilose canina no país 

(Brennan, McCarthy, McAllister, Bassett, & Jones, 2004). 

A Holanda apresenta um clima muito propício ao desenvolvimento dos HI e paraténicos, 

pois tem um clima húmido com temperaturas moderadas. Até há pouco tempo pensava-se 

não existirem infeções autóctones por A. vasorum, contudo um estudo realizado em 485 

amostras de fezes de cão com 4 (0,8%) resultados positivos, veio revelar os primeiros casos 

de infeções autóctones em cães (Van de Sande, 2008; Van Doorn, Van de Sande, Nijsse, 

Eysker, & Ploeger, 2009).  

Na Alemanha, entre 2007 e 2009 foram colhidas amostras fecais de 810 cães que 

apresentavam sintomatologia compatível com a parasitose e verificou-se que 60 (7,4%) 

animais estavam infetados com A. vasorum. Este estudo veio a confirmar a existência do 

parasita na Alemanha, maioritariamente no sul e na região ocidental do país (Dieter Barutzki 

& Schaper, 2009). Em 2010, outro estudo foi realizado no sentido de apurar a prevalência de 

A. vasorum no sul da Alemanha, recorrendo a amostras fecais de uma população de 218 



 

 13 

cães sintomáticos. Este estudo obteve apenas um resultado positivo, o que sugere, ao 

contrário do estudo realizado em 2009 acima referido, um risco de infeção baixo na região 

sul da Alemanha (Schulz, Seybold, & Katrin Hartmann, 2010). 

No ano de 2013, pesquisou-se o parasita em 4003 soros de cão da Alemanha. Perante os 

resultados obtidos, confirmou-se mais uma vez que a infeção por A. vasorum é endémica no 

país (Schnyder, Schaper, Bilbrough, Morgan, & Deplazes, 2013). No ano de 2014 foi 

apresentado um estudo a nível das populações de raposas no sudoeste do país, que 

revelou a presença de A. vasorum em 14,1% de uma população alvo de 569 raposas, 

concluindo que a raposa tem um carácter relevante como HR (Hermosilla et al., 2014). 

Nesse ano, realizou-se ainda um estudo relativo à distribuição do nematode por toda a 

Alemanha, no qual se obtiveram 160 (2%) resultados positivos em 7660 amostras fecais de 

cão provenientes de 12 dos 16 estados alemães (Maksimov et al., 2014). 

Na Suíça, o primeiro caso de angiostrongilose canina foi relatado no ano de 1968. E entre 

2010 e 2012, obtiveram-se 115 (8,4%) amostras positivas para A. vasorum em 1373 

amostras fecais de raposas. No entanto, no mesmo estudo, a pesquisa do parasita em 199 

cadáveres de raposas revelou uma prevalência de 26,3% (Grieder et al., 2014). 

Em Itália, A. vasorum foi referido pela primeira vez em 1993 em raposas e só foi relatado em 

cães dez anos mais tarde. Um estudo revelou um total de 20 casos positivos a A. vasorum 

em Chieti, no centro de Itália, tendo sido registados num período de nove meses em 2008 

(Tieri et al., 2011). O primeiro grande estudo a nível nacional para avaliar a prevalência do 

parasita em cães naturalmente infetados foi realizado em 2013. Em 606 amostras fecais de 

cães sintomáticos, verificaram-se 14 resultados positivos apenas no norte e centro do país, 

confirmando a endemicidade de A. vasorum (Traversa et al., 2013). Já em 2014, num 

estudo realizado no centro do país, obtiveram-se 18 (3,4%) casos positivos num total de 530 

amostras fecais de cão com ou sem sinais respiratórios (Veronesi et al., 2014). A expansão 

do parasita também já foi confirmada no sul de Itália, onde num estudo realizado em 2838 

amostras fecais de cães que apresentavam sintomatologia, obtiveram-se resultados 

positivos para A. vasorum em 14 cães, registando assim uma prevalência de 0,5% (Rinaldi 

et al., 2014).  

Muito recentemente foi feito o primeiro relato de A. vasorum em lobos, em Itália, 

colocando-se a questão se de facto o lobo é um hospedeiro ancestral e teve o papel de HR 

no ciclo silvático ou se a infeção em lobos decorreu do contacto com o cão (Eleni et al., 

2014).  

No que diz respeito à Hungria, apesar de A. vasorum já se encontrar bastante difundido nas 

populações de raposas, apenas em 2010 foi feito o primeiro relato do parasita na espécie 

canina, sendo que a infeção foi detetada em dois animais assintomáticos (Majoros et al., 

2010).  
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O primeiro caso de angiostrongilose canina na Eslováquia foi identificado em 2013, no 

sudeste do país, uma região com condições favoráveis ao desenvolvimento do parasita 

(Hurníková, Miterpáková, & Mandelík, 2013; Miterpáková, Hurníková, & Zalewski, 2014)  

Na República Checa em 2014, numa coleção de 100 amostras fecais de cão, registou-se 

apenas 1 caso de infeção por A. vasorum, o que contribuiu para a confirmação da expansão 

do parasita da Europa Ocidental para a Europa Central (Hajnalová et al., 2014). 

Na Polónia, apenas muito recentemente foi descrito o primeiro caso clínico de 

angiostrongilose pulmonar canina, quando em 2012 foi calculada uma seroprevalência de 

0,51% em cães de diferentes partes do país (Klaudiusz et al., 2014). 

Entre 2012 e 2013, efetuou-se um estudo na Dinamarca a 171 amostras fecais obtidas de 

cães com sinais clínicos consistentes com angiostrongilose, tendo sido detetados 24 (14%) 

cães positivos a A. vasorum. Esta ocorrência colocou a angiostrongilose no topo dos 

diagnósticos diferenciais para cães com determinadas manifestações clínicas, neste país 

(Willesen, Rahbek, & Koch, 2014). 

Na Suécia, no período de 2011 a 2013, num estudo que analisou 1157 amostras fecais de 

cães com suspeita de infeção por parasitas pulmonares, observaram-se 0,8% de casos 

positivos. A maioria destes resultados ocorreu no sul do país (Grandi et al., 2014). 

 

2.2.2. América do Norte 

Há mais de quarenta anos que se têm vindo a observar vários casos de angiostrongilose 

canina na Europa e o mesmo se sucede numa província do Canadá, Terra Nova e Labrador, 

onde esta parasitose é endémica. Presentemente assume-se, com base em estudos 

moleculares, que esta tenha sido introduzida na ilha a partir da Europa (Conboy, 2004; 

Verzberger-Epshtein et al., 2008; Jefferies, Shaw, Willesen, Viney, & Morgan, 2010; Conboy, 

2011). Pensa-se que será uma questão de tempo até que o parasita se dissemine desta 

pequena província para as restantes províncias marítimas do Canadá, devido ao elevado 

tráfico comercial que existe entre elas.  

A disseminação do parasita por toda a América do Norte também parece ser inevitável quer 

pela elevada distribuição geográfica da raposa, quer pela introdução de gastrópodes 

europeus neste continente, mas também pela baixa especificidade de A. vasorum pelo HI. O 

clima faz ainda com que o continente norte-americano apresente todas as condições para o 

adequado estabelecimento do parasita (Verzberger-Epshtein et al., 2008; Morgan et al., 

2009; Conboy, 2011) 

Adicionalmente, o facto dos parasitas Aelurostrongylus abstrusus e Crenosoma vulpis já se 

encontrarem disseminados nos Estados Unidos da América e Canadá é indicador biológico 

da adaptabilidade de A. vasorum à região, uma vez que o nematode A. abstrusus é 

taxonomicamente próximo e o C. vulpis partilha muitos dos requisitos do ciclo de vida do 
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parasita A. vasorum. Todas estas considerações apontam para uma muito elevada 

probabilidade de A. vasorum aparecer e prosperar por toda a América (Conboy, 2011).  

 
2.2.3. América do Sul 

Na Colômbia e no Brasil existem relatos de A. vasorum desde o ano de 1961 (Lima, Costa, 

Guimarães, & Leite, 1985; Jefferies, Shaw, Viney, & Morgan, 2009).  

 

2.2.4. África 

O primeiro relato de A. vasorum, na espécie canina, no continente africano ocorreu no ano 

1972, na sequência de uma série de necrópsias realizadas a cães errantes na Faculdade de 

Medicina Veterinária de Uganda, onde se identificou o parasita em 5 dos 24 cães 

necropsiados (Bwangamoi, 1972). 

 

2.2.5. Austrália 

Em 2007 foi reportado o primeiro caso clínico de angiostrongilose pulmonar canina na 

Austrália. No entanto, este cão contraiu a infeção no Reino Unido. Este caso revela a 

importância do controlo na importação de animais de zonas endémicas à entrada do país, 

caso contrário A. vasorum pode vir a estabelecer-se na Austrália (Tebb, Johnson, & Irwin, 

2007). 

 

2.2.6. Panorama atual de A. vasorum em Portugal 

A informação relativa a este parasita no país é muito escassa. Em raposas, o primeiro 

estudo alusivo ao parasita foi realizado entre 1970 e 1987, nas regiões do centro e sul do 

país, e observou uma prevalência de 0,3% (1/306) (Carvalho-Varela & Marcos, 1993). 

Recentemente, num estudo realizado entre 2000 e 2006 com vista a analisar a população 

helmíntica de uma amostra de 62 raposas em Dunas de Mira, verificou-se que A. vasorum 

era o terceiro nematode mais frequentemente encontrado, sendo que 16,1% das raposas se 

encontravam parasitadas com este parasita (Eira et al., 2006). 

Já em 2010, a necrópsia de um panda-vermelho do Jardim Zoológico de Lisboa revelou a 

presença de A. vasorum (Silva et al., 2012).  

Num estudo de parasitas pulmonares do cão, entre 1999 e 2008, verificou-se uma 

prevalência global de 0,3% para Eucoleus aerophilus e A. vasorum numa população de 579 

cães (Madeira de Carvalho et al., 2009). 

Já em 2012, na pesquisa de A. vasorum em 50 cães do distrito de Lisboa, encontrou-se 1 

(2%) animal positivo para o parasita (Joana Nabais, 2012). Mais recentemente, no ano de 

2014, foram apresentados os resultados de um estudo para avaliar a seroprevalência de A. 

vasorum em cães de canil de três distritos do país: Coimbra, Santarém e Setúbal. Os 

primeiros resultados deste estudo registaram 6 animais positivos para antigénios de A. 

vasorum em 341, o que corresponde a uma prevalência de 1,76% (Alho et al., 2014). 
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Muito recentemente foi publicado um estudo no qual se testaram 120 soros de cães 

aparentemente saudáveis, provenientes do Algarve, em que não foram encontrados 

resultados positivos (Maia et al., 2015).  

 

3. Fisiopatologia 

 

3.1. Alterações pulmonares 

Na espécie canina A. vasorum passa por diferentes fases evolutivas que determinam o 

curso da doença. Desde que o HD ingere as larvas L3 até ao momento em que os parasitas 

imaturos chegam aos órgãos-alvo decorrem cerca de 9 a 10 dias (Guilhon & Cens, 1969). 

Assim a libertação de substâncias antigénicas por parte dos parasitas leva ao 

desenvolvimento de um processo inflamatório que se difunde pelos tecidos que envolvem as 

artérias pulmonares, conduzindo à formação de arterites e também de pneumonia 

intersticial. Numa fase crónica da doença verifica-se a invasão da pleura e do parênquima 

pulmonar por tecido fibroso, particularmente nas superfícies periféricas do pulmão, o que 

conduz à fibrose pulmonar e que pode em última instância levar ao desenvolvimento de 

insuficiência cardíaca direita (Prestwood et al., 1981; Bolt et al., 1994).  

O processo inflamatório que se instala com a doença caracteriza-se pela ocorrência de 

depósitos de imunoglobulinas, complemento e fibrinogénio, ocorrendo a resposta 

inflamatória possivelmente como resultado de um estímulo dos produtos de secreção e 

excreção dos parasitas adultos, uma vez que, aparentemente as lesões pulmonares 

antecedem a produção de ovos por parte do parasita. Com o decorrer do tempo, observa-se 

um decréscimo de complemento e de IgM em circulação. De facto, as IgM são 

características de uma resposta inflamatória recente, ao contrário das IgG, que predominam 

em infeções crónicas (Prestwood et al., 1981; Caruso & Prestwood, 1988). 

A gravidade da resposta inflamatória é maior no fim do período pré-patente e, com o 

decorrer do tempo, as alterações pulmonares são de menor gravidade e adquirem um 

carácter mais crónico (Prestwood et al., 1981). Os dados de anatomia patológica e 

radiográficos referidos num estudo experimental corroboram esta afirmação, na medida em 

que a doença pulmonar foi mais grave às 8 semanas após a infeção em comparação com 

fases mais tardias da doença (Mahaffey, Losonsky, Prestwood, Mahaffey, & Lewis, 1981). 

Este estádio evolutivo da doença pode ser explicado pelo facto de uma inflamação pulmonar 

crónica associada a fibrose pulmonar criar um ambiente inóspito para os parasitas, 

conduzindo assim à sua morte (Bourque et al., 2008). 

Cerca de 30 dias após a infeção verifica-se uma hiperplasia do músculo liso nos alvéolos e 

brônquios, enquanto nas artérias esta hiperplasia se verifica por volta dos 60 dias após a 

infeção. O facto de existirem muitos depósitos de imunoglobulinas, complemento e 

fibrinogénio nessas áreas do pulmão, com hiperplasia do músculo liso, sugere que possa 
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haver uma ligação entre os dois processos (Caruso & Prestwood, 1988). A hipertrofia do 

músculo liso e da túnica média das artérias pulmonares são lesões indicativas de 

hipertensão pulmonar (Bourque et al., 2008). 

 

3.2. Hipertensão pulmonar 

A hipertensão pulmonar é uma complicação possível da angiostrongilose canina, sendo que, 

de acordo com alguns estudos experimentais, a carga parasitária e a gravidade das lesões 

pulmonares não influenciam o desenvolvimento desta condição clínica, conferindo-lhe, 

assim, um carácter muito imprevisível (Glaus, 2013). 

O desenvolvimento de hipertensão pulmonar pode ser explicado pela cronicidade da 

infeção. Contudo já se verificou em alguns animais a sua recuperação espontânea 10 

semanas após a infeção, o que invalida essa hipótese. Por outro lado, o desenvolvimento de 

hipertensão pulmonar pode ser explicado pelo resultado de infeções recorrentes. Ainda 

assim, a existência de quadros clínicos muito graves associados a hipertensão pulmonar em 

animais com menos de seis meses de idade infetados naturalmente contradiz esta hipótese, 

uma vez que animais desta faixa etária não podem ter sido expostos a infeções múltiplas, 

dado que o período pré-patente é de aproximadamente dois meses (Glaus, 2013). 

Deste modo, os fatores que parecem de facto contribuir para o desenvolvimento de 

hipertensão pulmonar são: pneumonia extensa com hipoxia associada, fibrose pulmonar e 

embolismo da artéria pulmonar. Atualmente considera-se provável que a origem da 

hipertensão pulmonar nos animais que têm uma recuperação rápida resida na ocorrência de 

um êmbolo pulmonar. Por outro lado, naqueles que apenas desenvolvem hipertensão 

pulmonar após a resolução clínica da parasitose, a causa mais provável corresponde a 

doença pulmonar intersticial com ou sem fibrose (Glaus, 2013). 

A ocorrência de shunts arteriovenosos é também um fator que parece influenciar o 

desenvolvimento de hipertensão pulmonar. De facto, estudos recentes afirmam que a 

ocorrência de shunts arteriovenosos em determinados animais pode ser um fator limitante 

ao seu desenvolvimento. Isto porque se verificou que animais com imagens radiográficas de 

elevada gravidade e que desenvolveram shunts no curso da doença não apresentavam 

hipertensão pulmonar, enquanto aqueles que não desenvolveram shunts apresentavam 

hipertensão pulmonar muito grave (Kranjc et al., 2010; Glaus, 2013) 

 

3.3. Alterações vasculares 

A. vasorum produz alterações vasculares consideráveis, que não só interferem nos 

mecanismos da coagulação como também afetam a integridade do tecido vascular (Cury & 

Lima, 1996).  

A presença de parasitas na circulação leva à ativação da via intrínseca da coagulação 

através de danos físicos diretos no endotélio pelo depósito de imunocomplexos, 
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imunoglobulinas e/ou complemento na túnica íntima, através da ativação do fator XII. Por 

outro lado, os danos mediados pelo complemento, causados no endotélio vascular e a 

consequente exposição do colagénio subendotelial são também responsáveis pela ativação 

desta via. A via extrínseca da coagulação pode também ser iniciada devido à libertação do 

fator tecidular, tromboplastina, pelos tecidos lesados. Desta forma, compreende-se o papel 

importante do sistema imunitário nas coagulopatias associadas à angiostrongilose pulmonar 

canina (Caruso & Prestwood, 1988; Bourque et al., 2008). 

Um estudo experimental de Caruso e Prestwood (1988), que avaliou a resposta imunitária 

na angiostrongilose, detetou fibrinogénio intravascular logo aos 35 dias após a infeção, o 

que é altamente sugestivo de coagulação intravascular. Este facto sustenta a hipótese de 

que existe uma coagulação intravascular subclínica e bem compensada na infeção por A. 

vasorum. 

O mecanismo pelo qual se desenvolve uma coagulação intravascular disseminada crónica 

ainda não é bem conhecido, mas existe uma série de acontecimentos que a pode explicar, 

como uma coagulopatia intravascular por consumo, trombocitopenia imunomediada, 

deficiência no fator de Von Willebrand ou a acumulação de imunocomplexos nos vasos 

pulmonares que estimulam a via intrínseca da cascata da coagulação (Schnyder et al., 

2010). De facto, as alterações hemorrágicas que ocorrem em animais infetados são, na 

maioria das vezes, resultado de uma coagulopatia intravascular devido à formação crónica 

de trombos de fibrina intravasculares no pulmão com consumo de fatores de coagulação e 

de plaquetas, ou seja, uma coagulopatia intravascular por consumo que se caracteriza por 

trombocitopenia e pelo aumento do tempo da tromboplastina parcial ativada (aPTT) e do 

tempo da protrombina (PT) (Ramsey, Littlewood, Dunn, & Herrtage, 1996; Bourque et al., 

2008). 

O desenvolvimento de trombocitopenia secundária a doenças infeciosas pode ser explicado 

por diversos mecanismos como a supressão da produção de plaquetas na medula óssea, o 

aumento do sequestro de plaquetas, o aumento da sua utilização, a indução imunológica ou 

não imunológica da destruição de plaquetas e também por uma coagulopatia por consumo 

de plaquetas (Gould & McInnes, 1999; Garosi, Platt, McConnell, Wrayt, & Smith, 2005; 

Baneth, 2013). 

 

3.4. Alterações nervosas 

Por vezes na infeção por A. vasorum há envolvimento do sistema nervoso central (SNC) e, 

uma vez que esse envolvimento é extremamente dependente do suprimento contínuo de 

oxigénio e glucose, as disfunções hemostáticas associadas à angiostrongilose podem 

causar danos irreversíveis. De facto, a maioria das alterações que se verificam a nível do 

sistema nervoso são secundárias a isquemia, por trombos arteriais, e a hemorragias do 
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SNC ou à migração errática de larvas (Gredal et al., 2011; Lepri et al., 2011; Gallagher et al., 

2012). 

 

3.5. Localizações ectópicas 

O desenvolvimento de resposta imunitária nos pulmões forma uma barreira mecânica e  

imunológica que dificulta a migração das larvas de A. vasorum da corrente sanguínea para 

os alvéolos. Assim, ovos, larvas e até mesmo adultos, têm acesso à circulação sistémica e, 

consequentemente, o parasitismo pode expandir-se a diferentes órgãos (Barçante et al., 

2008; Bourque et al., 2008). 

As localizações ectópicas de A. varosum são bastante importantes na patogénese da 

doença uma vez que podem alterar a função normal dos órgãos, podendo mesmo levar à 

morte do animal (Oliveira-Júnior, Barçante, Barçante, Ribeiro, & Lima, 2004).  

Nalguns casos foram encontrados ovos e larvas de A. vasorum nos capilares e sinusoides 

do cérebro, nos olhos, no baço, no pâncreas, nos rins, na bexiga, no fígado, no coração, no 

músculo esquelético, no intestino delgado, no cólon, no estômago, na hipófise, nas 

glândulas adrenais, na tiroide, na medula espinhal, na pele e nas artérias femoral e torácica 

(Perry, Hertling, & Kennedy, 1991; Cury & Lima, 1996; Mozzer & Lima, 2012; Cavana et al., 

2014).  

Desta forma, a angiostrongilose canina pode conduzir a uma série de consequências a nível 

sistémico, como resultado de uma resposta inflamatória contra os antigénios parasitários e 

também devido à alteração do fluxo sanguíneo dos vasos afetados, verificando-se focos 

hemorrágicos, granulomatosos e enfartes nesses mesmos órgãos (Perry et al., 1991; 

Manning, 2007). Por exemplo, a glomerulonefrite membranosa pode ser resultado de uma 

reação de hipersensibilidade tipo III, enquanto a miocardite e endocardite ocorrem 

possivelmente devido a trombos nas arteríolas do miocárdio (Gould & McInnes, 1999). 

 

4. Quadro clínico 

No cão a infeção por A. vasorum pode ser subclínica ou pode manifestar-se por uma grande 

variedade de sinais clínicos (Tabela 2). O quadro clínico caracteriza-se na maioria das vezes 

por um quadro respiratório, mas podem existir sinais clínicos de natureza diferente (Bolt et 

al., 1994; Cesare et al., 2014).  

O sinal mais frequente do quadro respiratório é a tosse produtiva ou seca, sendo que a 

dispneia, com ou sem taquipneia, e a intolerância ao exercício são outros sinais de natureza 

respiratória que também podem ser observados em casos de angiostrongilose pulmonar 

canina (Chapman et al., 2004; Traversa, Torbidone, Malatesta, & Guglielmini, 2008; 

Willesen, 2009; Tieri et al., 2011). 

As alterações vasculares, as segundas manifestações mais frequentes, podem produzir uma 

variedade de quadros clínicos que incluem petéquias e equimoses, hematomas 
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pós-traumáticos ou pós-cirúrgicos, epistaxe, hemoptise, hematúria, hemorragia 

gastrointestinal e hemorragias esclerais ou conjuntivais (Chapman et al., 2004; Willesen, 

2009; Gallagher et al., 2012; Paradies, Schnyder, Capogna, Lia, & Sasanelli, 2013). 

Também já foram relatados casos de hemoabdómen (Humm & Boag, 2008; Willesen, 

Bjornvad, & Koch, 2008). 

A nível cardíaco podem ser observados sopros cardíacos de grau II a VI, sons cardíacos 

atenuados, pulso jugular, membranas mucosas pálidas e colapso (Brennan et al., 2004; 

Koch & Willesen, 2009; Elsheikha et al., 2014).  

O quadro neurológico é muito menos frequente do que os quadros respiratórios e 

cardiovasculares e inclui ataxia, depressão do estado mental, convulsões, ausência de 

resposta ao teste de ameaça, cegueira, nistagmos, anisocoria, circling, défices 

propriocetivos, hemiparesia, tetraparesia e alterações comportamentais (Garosi et al., 2005; 

Chapman, 2006; Wessmann et al., 2006; Denk et al., 2009; Gredal et al., 2011; Lepri et al., 

2011). 

O quadro clínico de angiostrongilose é muitas vezes caracterizado por sinais inespecíficos, 

devido ao envolvimento de outros sistemas orgânicos, como por exemplo o aparelho 

gastrointestinal ou o músculo-esquelético, nos quais se destacam sinais como depressão, 

letargia, pirexia, anorexia, perda de peso, vómito, diarreia e claudicação (Koch & Willesen, 

2009; Willesen, 2009; Gallagher et al., 2012). 

Tabela 2. Frequência relativa de sinais clínicos assinalados em três estudos distintos. 

Sinal clínico Frequência (%) 

 Chapman et al. (2004) 
n= 23 

Koch et al. (2005) 
n=160 

Gallagher et al. (2012) 
n= 24 

Tosse 65 68,1 42 

Dispneia 43 23,1 21 

Depressão 48 21,9 - 

Hemorragia 35 15,6 21 

Intolerância ao exercício 35 15,6 25 

Anorexia -
a
 14,4

 
-
a 

Perda de peso -
a
 11,3

 
-
a 

Vómito 30
b
 10

 
-
a 

Diarreia -
b
 5,6

 
-
a 

Sinais neurológicos 4 4,4 -
a 

Claudicação -
a
 -

a
 13 

Infeção subclínica -
a
 6,9

 
-
a 

a. Sem registo, b. Sem diferenciação entre vómito e diarreia. 

 
5. Diagnóstico 

Hoje em dia o diagnóstico da doença passa pela combinação de diferentes fontes de 

informação que associem o quadro clínico do animal com outros dados clínicos do foro 

hematológico, bioquímico, radiográfico e parasitológico, mas tendo sempre em mente o 

conhecimento epidemiológico da região onde o animal vive (Morgan & Shaw, 2010).  
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5.1. Diagnóstico definitivo 

O diagnóstico definitivo passa pela observação, seguida da identificação de larvas de A. 

vasorum do primeiro estádio larvar nas fezes ou no trato respiratório do animal (Morgan & 

Shaw, 2010). A identificação do parasita é essencial, excluindo-se outros nematodes 

pulmonares, nomeadamente Crenosoma vulpis, Filaroides osleri e Filaroides hirthi, assim 

como nematodes gastrointestinais de vida livre como Strongyloides stercoralis (McGarry & 

Morgan, 2009; Traversa et al., 2010). Na Tabela 3 encontram-se especificadas as 

características morfológicas do primeiro estádio larvar de nematodes pulmonares e 

gastrointestinais fundamentais para a identificação específica de A. vasorum. 

Tabela 3. Características diferenciais do primeiro estádio larvar de alguns nematodes 

pulmonares e gastrointestinais (adaptado de McGarry & Morgan, 2009; e Traversa et al., 

2010). 

Espécie Apresentação Comprimento Esófago 
Extremidade 

posterior 

Angiostrongylus 
vasorum 

Direita, 
curvilínea ou 

enrolada 

310 - 380 µm Não rabditiforme,  
1/3 a 1/2 do 

comprimento da 
larva 

Chanfro dorsal ao 
ânus 

Chanfro mais 
pequeno ventral 

Crenosoma vulpis Direita
F
 ou 

enrolada
LBA

 
243 - 281 µm Não rabditiforme,  

1/3 a 1/2 do 
comprimento da 

larva 

Sem 
particularidades na 
cutícula (chanfro) 
Uniformemente 

direita 

Filaroides osleri Direita
F 

ou 
enrolada

F, LBA
 

229 - 251 µm Não rabditiforme,  
1/3 a 1/2 do 

comprimento da 
larva 

Chanfro dorsal 
proeminente, após o 
qual a extremidade é 

ondulada 
Sem chanfro dorsal 

Filaroides hirthi - 250 - 277 µm Não rabditiforme,  
1/3 a 1/2 do 

comprimento da 
larva 

Chanfro dorsal 
ligeiro, após o qual a 
extremidade é direita 

Strongyloides 
stercoralis 

- 150 - 390 µm Rabditiforme,  
1/4 do comprimento 

da larva 

Direita 

F. Fezes; LBA. Lavagem broncoalveolar. 

 

5.1.1. Métodos coprológicos 

Os métodos coprológicos procuram encontrar e identificar formas larvares de A. vasorum 

nas fezes dos animais. Neste tipo de exames não são normalmente detetados ovos do 

parasita. Isto acontece porque o ciclo de vida de A. vasorum é maioritariamente respiratório, 

o tempo entre a ovopostura e a eclosão larvar é muito curto e também devido à fragilidade 

dos ovos do parasita (Alho, Nabais, & Madeira de Carvalho, 2013). A eficácia destes 

exames é reduzida quando há uma baixa carga parasitária no hospedeiro, quando se 

analisam fezes pouco frescas que já contêm larvas mortas ou deformadas e quando se trata 
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de infeções no período pré-patente (Schnyder, Tanner, Webster, Barutzki, & Deplazes, 

2011). 

 

5.1.1.1. Técnica de Baermann 

A técnica de Baermann é o método de diagnóstico laboratorial de eleição da 

angiostrongilose pulmonar canina. Este é um método coprológico que isola larvas L1 das 

amostras fecais aproveitando-se do hidro e termotropismo positivo desta forma larvar. Trata-

se de uma técnica simples, não invasiva e de custos reduzidos, que requer uma pequena 

quantidade de amostra (10 a 15 g). É importante que sejam utilizadas fezes frescas e que se 

testem três amostras de três dias consecutivos para aumentar a sensibilidade (Alho et al., 

2013).  

Apesar de ser o gold standard no diagnóstico de angiostrongilose, o teste apresenta alguns 

inconvenientes, nomeadamente o facto de requerer muito tempo (24 a 36 h), necessita ser 

realizado por pessoas experientes e por falhar a identificação de infeções pré-patentes ou 

em períodos sem excreção larvar, pelo facto de a excreção ser intermitente (Traversa & 

Guglielmini, 2008). É assim importante ter em consideração que um resultado negativo 

neste teste não exclui a angiostrongilose pulmonar canina do diagnóstico diferencial 

(Chapman et al., 2004). 

 

5.1.1.2. Esfregaço fecal 

O esfregaço fecal direto constitui outro método coprológico no diagnóstico de infeção por A. 

vasorum que, comparado com a técnica de Baermann, é um teste menos sensível (Traversa 

& Guglielmini, 2008). Tal como a técnica de Baermann, o esfregaço é um teste de 

diagnóstico simples e não invasivo, que requer uma quantidade de amostra menor e dá 

resultados imediatos. Trata-se por isso de uma ferramenta útil para o diagnóstico desta 

parasitose na prática clínica. A sensibilidade dos esfregaços fecais varia consoante a idade 

da amostra, uma vez que parasitas vivos são mais fáceis de identificar pelo movimento, 

variando também com a carga parasitária e com a experiência do profissional. De facto, esta 

técnica realizada por um profissional experiente apresenta uma sensibilidade e 

especificidade de 61 e 100%, respetivamente, comparado com 54 e 95%, também 

respetivamente, se realizada por um examinador inexperiente (Humm & Adamantos, 2010).  

 

5.1.1.3. Flutuação fecal 

A flutuação fecal não é viável, quando se utiliza uma solução de cloreto de sódio, porque as 

larvas são muito densas para flutuar, mas pode no entanto recorrer-se a soluções com uma 

gravidade específica maior, correndo-se o risco de prejudicar a identificação do parasita 

devido à deformação osmótica das larvas (Morgan & Shaw, 2010). Contudo, o FLOTAC, 

uma nova técnica de flutuação, permite obter resultados superiores em comparação com 
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outras técnicas como Baermann, McMaster e flutuação simples. A flutuação fecal constitui 

assim uma técnica válida e uma alternativa quando a viabilidade das larvas se encontra 

comprometida, uma vez que com a utilização desta técnica se detetaram mais larvas por 

grama de fezes em relação às outras técnicas, mesmo em amostras congeladas (Schnyder 

et al., 2011). 

 

5.1.2. Lavagem broncoalveolar 

A observação de larvas L1 de A. vasorum no lavado broncoalveolar constitui também uma 

ferramenta válida no diagnóstico definitivo da doença. Esta técnica pode permitir o 

diagnóstico precoce da parasitose e pode ser também uma ferramenta útil de para o 

seguimento da doença (Barçante et al., 2008). Contudo, não está isenta de riscos, na 

medida em que não é aconselhável a sua realização em animais com um grave 

compromisso respiratório (Humm & Adamantos, 2010). Para além disso a técnica também 

pode falhar no diagnóstico de A. vasorum caso não haja envolvimento pulmonar significativo 

ou caso exista uma quantidade pobre de amostra ou a infeção se encontre no período 

pré-patente (Traversa & Guglielmini, 2008). A citologia respiratória apresenta geralmente 

uma componente inflamatória predominantemente neutrofílica com uma celularidade baixa, 

moderada ou elevada e pode ainda ser possível a observação de larvas L1 (Chapman et al., 

2004). 

 

5.1.3. Exame post mortem 

A angiostrongilose pulmonar canina causa uma série de alterações passíveis de serem 

visualizadas na necropsia. No que diz respeito às lesões pulmonares, a doença causa 

pneumonia intersticial com alterações vasculares proeminentes e um grau de fibrose 

intersticial variável de acordo com a evolução da doença. As artérias pulmonares podem 

apresentar rolhões de fibrina e pode ocorrer neovascularização. Em animais com lesões 

pulmonares mais extensas é frequente existir um certo grau de hipertrofia do músculo liso e 

hipertrofia da túnica média das artérias pulmonares, dados estes indicadores de hipertensão 

pulmonar. A presença de parasitas nos pulmões é variável e, quando presentes, estes 

podem ser encontrados em artérias, capilares, interstício e alvéolos associados a infiltrados 

inflamatórios, mas a observação de adultos restringe-se às artérias pulmonares (Figura 5) 

(Bourque et al., 2008).  

Em animais com lesões pulmonares moderadas a graves, encontram-se por vezes focos 

granulomatosos associados a ovos ou larvas em diversos órgãos, nomeadamente os rins, 

as adrenais, o cérebro e os linfonodos traqueobrônquicos (Bourque et al., 2008).  
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Figura 5. Pulmão de um caso fatal de angiostrongilose pulmonar canina. O pulmão tinha 

zonas congestivas. No canto inferior direito é apresentado um rolhão de parasitas adultos de 

A. vasorum embebidos em material fibrinoso na artéria pulmonar (adaptado de Koch & 

Willesen, 2009). 

 

 

5.1.4. Diagnóstico imunológico 

No que diz respeito à utilização de reações antigénio-anticorpo no diagnóstico de 

angiostrongilose pulmonar canina existem várias metodologias que podem ser utilizadas: 

western blot (WB), imunotransferência; enzyme-linked immunosorbent assay  (ELISA) 

ensaio imunoenzimático; teste rápido Angio Detect®, imuncromatografia; sendo que alguns 

testes identificam antigénios e outros identificam anticorpos (Koch & Willesen, 2009).  

A serologia tem algumas limitações, particularmente no que diz respeito a reações cruzadas 

com antigénios de outros endoparasitas e também a ausência de distinção entre infeções 

ativas ou inativas. Comparativamente à ELISA para a detecção de anticorpo, o WB aparenta 

ter uma maior sensibilidade na deteção de anticorpos específicos, sem se ter conhecimento 

ainda da especificidade. Alguns estudos sugerem que a ELISA-sanduíche (indireta) tem 

uma sensibilidade mais elevada do que a técnica de Baermann (Cury, Guimarães, Lima, & 

Vitor, 2002; Traversa & Guglielmini, 2008). 

 

5.1.4.1. Antigénio 

A deteção de antigénios circulantes constitui uma metodologia promissora no diagnóstico de 

angiostrongilose pulmonar canina (Verzberger-Epshtein et al., 2008). Os antigénios são 

detetáveis na circulação sanguínea por volta de 5 semanas após a infeção experimental e 

persistem na circulação até depois da eliminação do parasita, sendo assim possível 

identificar a infeção no período pré-patente (Schnyder et al., 2011).  
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O teste rápido Angio Detect® foi recentemente lançado no mercado pelos laboratórios 

IDEXX e conquistou alguma importância na prática clínica na medida em que permite 

estabelecer um diagnóstico quase imediato (15 minutos). Este teste deteta apenas infeções 

ativas e apresenta uma especificidade entre 99,4 e 100%. No que toca à sensibilidade 

alguns estudos apontam para valores que variam de 84,6 a 98,1%, podendo ocorrer falsos 

negativos quando há formação de complexos antigénio-anticorpo que impossibilitam a 

deteção dos antigénios (Liu, Potter, & Chandrasheka, 2014; Schnyder, Stebler, Naucke, 

Lorentz, & Deplazes, 2014).  

Os antigénios também podem ser identificados através de ELISA, que tem como principal 

inconveniente apresentar especificidade mais baixa, uma vez que existem reações cruzadas 

com outros parasitas, nomeadamente Dirofilaria immitis e Crenosoma vulpis (Verzberger-

Epshtein et al., 2008; Schnyder et al., 2011). Uma nova modalidade de ELISA, ELISA-

sanduíche, foi entretanto desenvolvida. Nesta técnica não existem reações cruzadas e 

segundo alguns estudos, a mesma apresenta uma sensibilidade de 92% e uma 

especificidade de 100% (Verzberger-Epshtein et al., 2008). 

 

5.1.4.2. Anticorpo 

Os anticorpos circulantes podem também ser identificados, mas podem ocorrer falsos 

positivos quando se testam animais que já debelaram a infeção, especialmente em áreas 

endémicas da doença. Por isso, o diagnóstico definitivo conduzido somente com base neste 

tipo de testes é apenas válido em regiões onde a parasitose é rara ou desconhecida 

(Schnyder et al., 2013). Outro problema que se prende com estes testes diz respeito à falta 

de especificidade. Contudo, foram realizados estudos no sentido de identificar proteínas 

específicas produzidas por larvas L1 e parasitas adultos que são reconhecidas pelos 

anticorpos, de forma a aumentar a especificidade dos testes (De Oliveira Vasconcelos, De 

Almeida Vitor, & Dos Santos Lima, 2008; Ryan Jefferies, Morgan, Helm, Robinson, & Shaw, 

2011).  

 

5.1.5. Métodos moleculares 

A reação em cadeia da polimerase (PCR) utiliza normalmente o sangue como substrato, 

podendo também utilizar fezes. Em comparação com a técnica de Baermann, esta técnica 

não apresenta grandes vantagens em termos de sensibilidade. Contudo é uma técnica 

vantajosa quando se utilizam fezes pouco frescas e que já existem larvas mortas ou quando 

a morfologia das larvas se encontra alterada ou ainda perante resultados negativos nos 

métodos coprológicos (Elsheikha et al., 2014).  

Atualmente existe um tipo de PCR que tem como alvo uma região específica do ácido 

desoxirribonucleico (ADN) que codifica para ácido ribonucleico (ARN) ribossomal que 

permite a identificação de uma única larva em 2g de fezes e que apresenta uma 
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especificidade de 100%. Este é um teste não invasivo e ideal tanto para o diagnóstico 

definitivo da parasitose em cães como para a vigilância da doença em animais silváticos. 

Uma vez que recorre a amostras fecais esta técnica apresenta algumas das desvantagens 

anteriormente referidas para os métodos coprológicos (Al-Sabi et al., 2010). 

 

5.2. Exames complementares 

 

5.2.1. Análises sanguíneas 

As alterações que se verificam no hemograma e nos parâmetros bioquímicos em cães com 

angiostrongilose são inconsistentes e, por isso, não se revelam muito úteis no diagnóstico 

(Bolt et al., 1994). De facto, diferentes estudos revelam resultados diferentes a nível dos 

parâmetros sanguíneos e bioquímicos. Num estudo retrospetivo, que incluiu 23 cães 

naturalmente infetados por A. vasorum, observaram-se como principais alterações no 

sangue, eosinofilia e hiperglobulinémia. Já num outro que abrangeu 49 cães, os achados 

mais comuns foram anemia, neutrofilia e trombocitopénia. Os parâmetros, referentes à 

coagulação, PT e aPTT encontravam-se aumentados em diversos casos nos dois estudos, 

podendo ou não estar fora dos valores de referência (Chapman et al., 2004; Gallagher et al., 

2012). A nível do hemograma podem ainda encontrar-se outras alterações que incluem 

monocitose, basofilia e linfocitose. Já no que respeita aos parâmetros bioquímicos podem 

observar-se outros achados não específicos como o aumento da amilase e lipase 

sanguíneas, assim como o aumento da ureia, bilirrubina, fosfatase alcalina, alanina 

aminotransferase, creatina quinase (CK), colesterol e do cálcio e fósforo e uma descida nos 

valores da albumina e da frutosamina (Cury, Lima, Guimarães, & Carvalho, 2002; Chapman 

et al., 2004; Koch & Willesen, 2009; Willesen, Jensen, Kristensen, & Koch, 2009; Schnyder 

et al., 2010; Gallagher et al., 2012). Um estudo experimental revelou níveis aumentados da 

enzima CK, a qual indica que há lesão no músculo cardíaco, entre os 30 a 45 dias após 

infeção, e que corresponde à chegada de A. vasorum ao coração (Cury et al., 2005).  

 

5.2.2. Radiografia torácica 

As imagens radiográficas do tórax são possivelmente a metodologia mais útil para avaliar a 

gravidade da infeção (Koch & Willesen, 2009). As alterações observadas no raio-X torácico 

devem-se a várias alterações que ocorrem nos pulmões, nomeadamente a formação de 

granulomas e a presença de hemorragia, o que corresponde ao padrão alveolar. Já a 

hiperplasia linfóide peribrônquica, assim como a hipertrofia do músculo liso, refletem-se num 

padrão brônquico nas radiografias torácicas. Por outro lado, o padrão intersticial deve-se a 

diversas alterações como o espessamento das paredes alveolares, a hipertrofia do músculo 

liso dos bronquíolos e ductos alveolares, a proliferação linfóide e a fibrose pulmonar 

(Mahaffey et al., 1981). 



 

 27 

O padrão alveolar e o espessamento dos brônquios foram os sinais radiográficos mais 

observados num estudo que avaliou as radiografias torácicas de 16 animais infetados por A. 

vasorum. A distribuição do padrão alveolar assumiu diversas formas, nomeadamente 

distribuições multifocais e periféricas, caudais e periféricas ou apenas periféricas. 

Observaram-se ainda outras alterações, contudo menos comuns e sem significado, como o 

padrão intersticial, lesões vasculares pulmonares, fissuras pleurais, aumento do Vertebral 

Heart Score (VHS), aumento da câmara cardíaca e lesões traqueais. Nenhum destes sinais 

radiográficos é patognomónico de angiostrongilose pulmonar canina, no entanto a 

observação de um padrão alveolar multifocal e periférico atípico em cães jovens é altamente 

sugestivo da doença (figura 6) (Boag, Lamb, Chapman, & Boswood, 2004). 

 

Figura 6. Sinais radiográficos típicos de angiostrongilose visíveis num cão com 5 meses de 

idade. (A). Vista lateral. (B). Vista dorsoventral. É possível observar um padrão alveolar 

marcado simétrico na porção periférica do pulmão. Também são visíveis broncogramas de 

ar na porção caudoventral do tórax na vista lateral. É visível um tubo esofágico, as 

radiografias foram realizadas sob anestesia (Boag et al., 2004) 

 

 

Um outro estudo radiográfico, em cães experimentalmente infetados com A. vasorum, 

revelou que numa fase inicial da doença (7 semanas após a infeção) as principais 

alterações radiográficas consistiam num aumento ligeiro e difuso das densidades 

intersticiais e brônquicas assim como pequenos focos de padrão alveolar. O período mais 

crítico de alterações pulmonares observáveis ao raio-X, com um padrão alveolar mais 

extenso presente na maioria dos lobos, verificou-se às 9 semanas após a infeção. Com o 

avançar da infeção, o padrão alveolar regrediu, predominando então o padrão intersticial e 

brônquico. Neste estudo não foram contudo identificadas quaisquer alterações na silhueta 

cardíaca (Mahaffey et al., 1981). 

O parasita D. immitis, partilha com A. vasorum um ciclo de vida semelhante, contudo os 

sinais típicos observados na radiografia torácica são o aumento do ventrículo direito e das 
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artérias pulmonares. Por isso, apesar de partilharem o mesmo habitat definitivo, as lesões 

ao raio-X são distintas (Boag et al., 2004). 

 

5.2.3. Ecocardiografia 

Por vezes no decorrer da doença ocorrem algumas alterações cardíacas e hipertensão 

pulmonar que se manifestam na ecocardiografia por hipertrofia concêntrica e excêntrica do 

átrio e ventrículo direitos (figura 7), diminuição do diâmetro do ventrículo esquerdo, dilatação 

do tronco pulmonar, alterações no fluxo sanguíneo da artéria pulmonar e insuficiência 

valvular pulmonar e tricúspide. Contudo esta técnica não invasiva não é nem sensível, nem 

específica para angiostrongilose pulmonar canina (Traversa & Guglielmini, 2008; Koch & 

Willesen, 2009).   

 

Figura 7. Ecocardiograma bidimensional de um Bloodhound italiano de 7 anos de idade com 

angiostrongilose. Vista paraesternal axial longa: o átrio direito (RA) e o ventrículo direito 

(RV) encontram-se aumentados, bem como a artéria pulmonar direita (RPA). LA=átrio 

esquerdo, LV=ventrículo esquerdo (Traversa & Guglielmini, 2008). 

 

 

5.2.4. Tomografia axial computorizada 

A tomografia axial computorizada tem vindo a ser alvo de uma atenção crescente no 

diagnóstico de angiostrongilose pulmonar canina, uma vez que possibilita uma melhor 

avaliação das estruturas pulmonares, assim como da distribuição e gravidade das lesões 

(Dennler et al., 2009). As alterações identificadas a nível dos pulmões em cães 

experimentalmente infetados incluem, para uma infeção de baixo grau, opacificações 

multicêntricas com aspeto de vidro-fosco, consolidação e nódulos de variados tamanhos e, 

para uma infeção de elevado grau, múltiplos nódulos a fundirem-se com zonas de 

consolidação e broncogramas de ar. Neste exame é ainda possível identificar hemorragias 

agudas como sendo áreas de hiperatenuação homogéneas e bem delimitadas (Zarelli et al., 

2012). A realização deste exame com contraste permite ter conhecimento da ocorrência ou 
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não de tromboses, sendo possível identificar vasos a terminarem abruptamente (Dennler et 

al., 2009). 

 

5.2.5. Ressonância magnética 

A ressonância magnética constitui um exame sensível para a detecção de hemorragias no 

cérebro e medula espinhal que ocorrem em cães com sintomatologia nervosa como 

resultado de distúrbios hematológicos causados pela doença (Garosi et al., 2005; 

Wessmann et al., 2006).  

 

5.2.6. Exame oftalmológico 

Na presença de migrações aberrantes para o globo ocular, o exame oftalmológico pode 

constituir uma ferramenta útil no diagnóstico da doença através da observação de 

opacidades, que assumem a forma de um fio enrolado na câmara vítrea anterior e que pode 

corresponder a larvas de A. vasorum, sendo necessário fazer o diagnóstico diferencial de 

outros parasitas que também podem ter uma localização ocular, como Toxocara canis e D. 

immitis (Manning, 2007). 

 

5.3. Diagnóstico diferencial  

As parasitoses cardiopulmonares representam um verdadeiro desafio no que respeita ao 

seu diagnóstico clínico, isto porque existe uma série de condições clínicas e subclínicas a 

ter em consideração. Em primeiro lugar, a infeção por A. vasorum caracteriza-se por uma 

condição clínica que pode variar desde uma doença subclínica a ligeira, moderada, grave e 

até mesmo fatal. Adicionalmente, outros parasitas como por exemplo C. vulpis e D. immitis, 

causam um quadro clínico semelhante ou mesmo igual ao da angiostrongilose. Por fim, os 

sinais clínicos da doença são válidos para uma multiplicidade de outras doenças que devem 

ser incluídas no diagnóstico diferencial, nomeadamente doenças virais, bacterianas e 

fúngicas, doenças inflamatórias não-infecciosas como por exemplo a bronquite alérgica, a 

presença de corpos estranhos e neoplasias a nível do trato respiratório (Traversa et al., 

2010). 

 

5.4. Plano de diagnóstico 

Existem diferentes protocolos a seguir aquando da suspeita de angiostrongilose pulmonar 

canina. Segundo o Hospital Universitário da Universidade de Copenhaga, o plano de 

diagnóstico varia de acordo com a gravidade da apresentação da doença. Assim, a doença 

é classificada em ligeira, moderada ou grave e o protocolo de atuação varia para cada uma 

delas de acordo com o referido na tabela 4 (Koch & Willesen, 2009).  
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Tabela 4. Classificação da doença e respetivos planos de diagnóstico segundo o Hospital 

Veterinário da Universidade de Copenhaga (adaptado de Koch & Willesen, 2009) 

Classificação da 
doença 

Quadro clínico Plano de diagnóstico recomendado 

Ligeira 

Assintomático, tosse esporádica, 
sinais clínicos inespecíficos, sem 
alterações ou aumento ligeiro da 
densidade dos tecidos intersticial 

e brônquico ao raio-X 

1. Teste de Baermann (amostras de 
fezes recolhidas em três dias 
consecutivos) 
2. Radiografia torácica 
 

Moderada 

Tosse frequente, dispneia, 
aumento moderado da densidade 

dos tecidos intersticial e 
brônquico ao raio-X com um 

possível padrão focal alveolar 

1. Possível internamento 
2. Esfregaço fecal direto, se negativo 3 
3. Teste de Baermann

a
 

4. Radiografia torácica 
5. Hemograma 

Grave 

Hemorragias, dispneia marcada, 
marcados padrões intersticial e 

brônquico difusos ao raio-X 
muitas vezes com um padrão 
alveolar local ou generalizado 

1. Internamento (terapia de suporte) 
2. Esfregaço fecal direto, se negativo 3 
3. Teste de Baermann

a
 

4. Radiografia torácica 
5. Hemograma, bioquímicas e urianálise 
6. Perfil de coagulação 
7. Tromboelastografia 

a. No caso de os resultados serem negativos, na suspeita clínica de parasitas cardiopulmonares, ou 
se repete o teste de Baermann ou faz-se o teste de flutuação fecal. A alternativa será a tentativa de 

um diagnóstico terapêutico com a utilização de anti-helmínticos adequados. 

 

6. Tratamento 

O tratamento da angiostrongilose pulmonar canina é normalmente feito em duas frentes. Por 

um lado é essencial fazer o tratamento etiológico através da administração de fármacos 

anti-helmínticos, por outro por vezes é necessário fazer um tratamento de suporte o que 

depende do estado clínico do animal (Willesen, 2009). 

 

6.1. Tratamento farmacológico anti-helmíntico 

No passado o levamisol e a ivermectina eram os fármacos anti-helmínticos usados no 

tratamento de angiostrongilose. Contudo, devido ao risco elevado de ocorrência de 

anafilaxia após administração do levamisol e ao risco elevado de ocorrência de toxicidade 

por exposição à ivermectina em qualquer animal que seja portador da mutação no gene 

MDR1, a utilização destes fármacos para este fim tem vindo a cair em desuso (Brennan et 

al., 2004; Tebb et al., 2007; Elsheikha et al., 2014). Atualmente existem três anti-helmínticos 

mais seguros que são utilizados no tratamento da angiostrongilose: febendazol, milbemicina 

oxima e moxidectina (Tabela 5) (Morgan & Shaw, 2010).  

O febendazol (um benzimidazol) é administrado extra-indicações para a eliminação de A. 

vasorum. A sua atividade é limitada no tempo, mas ao repartir a dose em várias 

administrações ultrapassa-se este problema (M. S. Matos, Alho, & Madeira de Cavalho, 

2013).  

No grupo das lactonas macrocíclicas, as milbemicinas, milbemicina oxima e moxidectina 

destacam-se por terem uma excelente eficácia, como são lipofílicas, têm um volume de 
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distribuição elevado e metabolização hepática mínima, persistindo por isso mais tempo no 

organismo, prevenindo assim reinfeções (M. S. Matos et al., 2013).  

Tabela 5. Fármacos anti-helmínticos utilizados no tratamento de angiostrongilose pulmonar 

canina e respetiva posologia. 

Substância ativa Posologia Referência 

Levamisol  7,5 mg/kg PO SID durante 2 dias 
seguidos de 10 mg/kg PO SID durante 

2 dias 

(Brennan et al., 2004)* 

Ivermectina  0,2 mg/kg SC BID durante 7 dias (Brennan et al., 2004)* 

Febendazol  20-100 mg/kg PO SID durante 7 a 21 
dias 

(Brennan et al., 2004)* 

Moxidectina Mínimo 2,5 mg/kg (Morgan & Shaw, 2010) 

Milbemicina oxima 0,5 mg/kg PO SID durante 4 semanas (Morgan & Shaw, 2010) 

* Posologia utilizada em apenas três casos clínicos de angiostrongilose pulmonar canina. 

 

A ESCCAP (European Scientific Counsel Companion Animal Parasites) recomenda como 

tratamento anti-helmíntico a administração dos fármacos anteriormente citados e recomenda 

ainda que durante o período de tratamento o animal deve encontrar-se em repouso absoluto 

pelo menos durante 2 a 3 dias (ESCCAP, 2010). 

A eficácia e segurança da unção puntiforme de imidaclopride a 10% e moxidectina a 25% 

(Advocate®), administrada numa dose única de 0,1ml/kg, e do febendazol (Panacur®) 

25mg/kg, administrado per os durante 20 dias, foram avaliadas num estudo que constatou 

níveis de eficácia semelhantes para ambos os protocolos terapêuticos, assim como efeitos 

adversos mínimos sobretudo do foro gastrointestinal (Willesen, Kristensen, Jensen, Heine, & 

Koch, 2007). 

Num estudo realizado em cães naturalmente infetados por A. vasorum verificou-se uma 

resposta muito variável ao tratamento, o que indica que existem vários fatores que podem 

condicionar esta resposta, pelo que esta deve ser monitorizada. Os autores do estudo 

sugerem que o tratamento nem sempre é eficaz a eliminar 100% dos parasitas adultos, mas 

consegue sim esterilizá-los, reduzindo assim a patogenicidade da doença, de forma similar 

ao que acontece no tratamento da dirofilariose (Paradies et al., 2013).  

Quanto mais cedo o tratamento for implementado, maior é a probabilidade do seu sucesso. 

Como o teste gold standard no diagnóstico de angiostrongilose não só é demorado como 

não tem uma excelente sensibilidade, em casos de forte suspeita clínica não se deve adiar o 

tratamento até serem conhecidos os resultados e ter sido estabelecido um diagnóstico 

definitivo (Morgan & Shaw, 2010). 
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6.2. Tratamento adjuvante 

Em alguns casos pode estar indicado fazer um tratamento de suporte, para o qual se pode 

recorrer à utilização de corticosteroides, broncodilatadores, diuréticos, heparina e 

antibióticos (Willesen, 2009). O uso de corticosteroides pode ter como objetivos reduzir as 

reações adversas após a morte dos parasitas, prevenir o desenvolvimento de fibrose nos 

pulmões em recuperação e tratar casos em que exista trombocitopénia imunomediada 

(Willesen, 2009; Morgan & Shaw, 2010). Perante a ocorrência de coagulopatias pode estar 

indicada a realização de transfusão sanguínea de plasma congelado ou de sangue total de 

forma a repor os fatores de coagulação no animal (Elsheikha et al., 2014). Os animais 

fortemente dispneicos devem encontrar-se em repouso absoluto (dentro da jaula de 

internamento) e pode ser necessária a administração de ar enriquecido em oxigénio, assim 

como a administração de diuréticos e broncodilatadores (Morgan & Shaw, 2010). 

 

7. Prognóstico 

A probabilidade de um cão com angiostrongilose não complicada, ligeira a moderada, 

sobreviver após o tratamento adequado é bastante elevada, sendo o prognóstico bom. 

Quando um animal apresenta um quadro clínico pouco vulgar e/ou muito grave, a doença 

pode vir a ter um curso fatal em consequência de complicações como coagulopatias, 

dispneia grave ou falência cardíaca aguda. É por isso importante avaliar caso a caso de 

forma a estabelecer um prognóstico o mais fidedigno possível (Willesen, 2009). 

 

8. Profilaxia 

Em primeiro lugar é importante constatar que a erradicação da doença não é uma meta 

tangível pelo facto da angiostrongilose possuir ciclos domésticos e silvestres, sendo que 

este último contribuiu para a manutenção da doença no meio ambiente. Para além disso, a 

enorme variedade de hospedeiros que o parasita pode infetar também torna muito 

complicada a sua erradicação (Elsheikha et al., 2014). 

Contudo existem algumas medidas de prevenção a ser tomadas de forma a reduzir a 

possibilidade de contração da doença. A educação do público sobre a doença e as medidas 

a tomar constitui o primeiro passo fundamental. As principais medidas de prevenção 

pretendem evitar o contacto do cão com o HI que contém as formas infetantes de A. 

vasorum. Estas medidas passam por alimentar os cães indoor e limpar as tigelas e 

brinquedos que estão no exterior ou tornar estes objetos menos acessíveis aos gastrópodes 

(Elsheikha et al., 2014). O controlo de gastrópodes é uma outra medida válida e pode ser 

feito de forma química ou física. A aplicação de moluscicidas no ambiente exterior em que o 

cão habita é uma possibilidade, contudo apresenta o risco de intoxicação para o cão. Para 

além disso pode ser contraproducente, uma vez que pode facilitar o acesso do cão a 

gastrópodes mortos que contenham L3 viáveis. A outra ação a realizar para o controlo de 
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gastrópodes passa pela construção de armadilhas, contudo esta medida pode também 

aumentar a exposição do cão, para além de que a população de gastrópodes nunca será 

reduzida significativamente com este método. Uma vez que as fezes do cão são a fonte de 

contaminação de larvas L1 para os gastrópodes, a sua eliminação do exterior constitui 

também um passo importante (Elsheikha et al., 2014). Recentemente, sugeriu-se a 

obtenção do decréscimo da disponibilidade de larvas L1 para as lesmas através do uso de 

fungos (Morgan & Shaw, 2010). 

Devido à natureza ubíqua dos HI a medida profilática mais indicada parece ser a 

desparasitação preventiva (Morgan & Shaw, 2010). Para este efeito no nosso país está 

apenas autorizado um fármaco com a associação das substâncias ativas imidaclopride e 

moxidectina, o Advocate®. Existem estudos que demonstram que este medicamento tem 

100% de eficácia na prevenção contra o desenvolvimento de adultos de A. vasorum. Para 

além do efeito adulticida, a associação imidaclopride/moxidectina também demonstrou ser 

eficaz a eliminar as L4 e os adultos imaturos (Schnyder et al., 2009; Böhm et al., 2014).  

É preciso ter atenção ao desenvolvimento de resistências pelo uso excessivo de 

anti-helmínticos. Apesar de ainda não terem sido detetadas resistências por parte de A. 

vasorum, é importante ter isto em consideração e implementar medidas profiláticas de 

acordo com a epidemiologia da região (Morgan & Shaw, 2010). Como a maioria dos 

fármacos antiparasitários tem um espectro de ação que abrange vários parasitas, é 

importante aplicar um programa profilático que se estenda aos parasitas mais prevalentes 

da região.  
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III. ENQUADRAMENTO DO TRABALHO EXPERIMENTAL 

 

Atualmente, a angiostrongilose pulmonar canina é uma doença parasitária que tem vindo a 

ser alvo de muita pesquisa a nível mundial. Mesmo a nível nacional, a presença de A. 

vasorum já foi confirmada em raposas e cães como referido anteriormente. Face aos 

recentes desenvolvimentos da doença em Portugal e também devido ao facto da situação 

real da parasitose no país não ser ainda devidamente conhecida, confirma-se assim a 

necessidade de contribuir para o esclarecimento desta questão.  

Pelas razões supracitadas, desenvolveu-se o trabalho experimental, agora apresentado, de 

forma a perceber qual é a situação atual da angiostrongilose em Portugal. Para tal, a 

primeira parte deste trabalho foi destinada a tentar contribuir para o esclarecimento acerca 

da prevalência do parasita no país. 

Numa segunda parte do trabalho experimental, procurou-se inquirir os médicos veterinários 

portugueses acerca desta temática. De facto, a angiostrongilose canina é uma doença muito 

pouco discutida em Portugal, uma vez que até à data existem pouquíssimos relatos da 

doença em cães no país. Assim, é possível que a comunidade médico-veterinária esteja 

pouco alerta para a possibilidade de emergência do parasita no país. Para além disso, o 

endectocida Advocate® é um medicamento único no mercado português na medida em que 

não existe mais nenhum medicamento que, para além do tratamento, também esteja 

autorizado para a prevenção de infeções por A. vasorum. Desta forma, esta segunda fase 

do trabalho experimental pretendeu, através da realização de um inquérito, avaliar o 

conhecimento dos médicos veterinários portugueses acerca da doença e da sua 

epidemiologia, bem como averiguar a utilização que estes fazem do Advocate®.  

De seguida será apresentado o trabalho experimental desenvolvido, o qual estará dividido 

em duas partes: “Prevalência de Angiostrongylus vasorum em Portugal” e “Inquérito”. Em 

cada parte serão discutidos objetivos, metodologias, resultados e sua discussão.   
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IV. PREVALÊNCIA DE Angiostrongylus vasorum EM PORTUGAL CONTINENTAL 

 

1. Nota introdutória 

O principal objetivo deste estudo foi determinar a seroprevalência de antigénios de A. 

vasorum na espécie canina doméstica, compreendendo cinco regiões distintas de Portugal 

continental, concretamente o Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e Algarve. Neste sentido foram 

analisadas 400 amostras de soro de cão recolhidas das diferentes regiões do país com o 

intuito de determinar a presença de antigénios de A. vasorum nessas amostras utilizando 

para o efeito o teste rápido Angio Detect® dos laboratórios IDEXX.  

Para a realização deste estudo foram consideradas amostras de soro, obtidas para outros 

estudos, entre janeiro de 2012 e dezembro de 2014. No total, o estudo abrangeu 10 CAMV 

e 3 canis em Portugal continental. Uma parte do estudo teve lugar no Laboratório de 

Parasitologia do Departamento de Ciências Veterinárias da Universidade de Trás-os-Montes 

e Alto Douro, onde foram analisadas 172 amostras referentes às regiões do Norte e do 

Alentejo, e a outra parte no Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova 

de Lisboa, onde foram analisadas 228 amostras provenientes do Centro, de Lisboa e do 

Algarve. 

 

2. Material e métodos 

 

2.1. Amostra em estudo 

Para o estudo foram utilizadas 400 amostras de soro de cão. O critério de inclusão da 

amostra em estudo foi a disponibilidade de soro, que no caso das amostras provenientes do 

Norte do país foram sobretudo excedentes do laboratório de patologia clínica (pré-cirurgia), 

enquanto as amostras provenientes do Centro e do Sul (Alentejo, Lisboa e Algarve) foram 

recolhidas ao acaso de CAMV e canis. Pode-se assim dizer que a amostra em estudo foi 

uma amostra de conveniência. Não se aplicaram quaisquer critérios de exclusão. 

 

2.2. Metodologia analítica 

Em primeiro lugar foi feita a preparação das amostras que se encontravam previamente 

congeladas. Em segundo lugar procedeu-se à execução dos testes Angio Detect®, seguida 

da leitura e interpretação dos resultados. 

 

2.2.1. Preparação das amostras 

Num processo anterior a este estudo, as amostras de soro foram obtidas após a 

centrifugação de amostras de sangue, colhidas por venipuntura da veia cefálica ou jugular e 

armazenadas a uma temperatura de -20ºC até análise. Este estudo teve então início na 

preparação das amostras congeladas. O folheto informativo do teste recomenda que, na 
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utilização de amostras congeladas para armazenamentos prolongados (-20ºC), as amostras 

sejam descongeladas, centrifugadas e que se encontrem à temperatura de 18-25ºC no 

momento do teste. Assim, as amostras foram descongeladas primeiro a 4ºC e depois 

colocadas à temperatura ambiente. Depois cada amostra foi agitada e posteriormente 

sujeita a uma centrifugação muito rápida (2500 rpm equivalentes a 1100 g, durante 4 

segundos). 

 

2.2.2. Realização dos testes Angio Detect® 

A realização de cada teste processou-se seguindo as instruções do fabricante, como se 

indica a seguir:  

1. O dispositivo foi retirado da película protetora e identificado com o código da amostra e 

foi utilizado no espaço de 30 minutos (Figura 8A).  

2. Com recurso à pipeta fornecida, adicionaram-se 3 gotas (30µL x 3) de amostra de soro, 

previamente preparada, no poço indicado para o efeito (Figura 8B). 

3. Após a completa absorção da amostra, adicionaram-se 3 gotas de tampão no mesmo 

poço em se colocou a amostra de soro (Figura 8C).   

4. Após aproximadamente 15 minutos foram lidos os resultados (Figura 8D).  

 

Figura 8. Ilustração dos quatro passos da realização do teste Angio Detect®. (A) Passo 1; 

(B) passo 2; (C) passo 3; (D) passo 4 (http://www.idexx.de/smallanimal/inhouse/snap/angio-

detect.html). 

 

(A) 

 

(B) 

 

(C) 

 

(D) 

 

2.2.2.1. Interpretação dos resultados dos testes 

Com o teste utilizado para análise podem ser obtidos três resultados: positivo, negativo ou 

inválido. Um resultado é considerado positivo quando aparecem duas linhas roxas/rosadas, 

uma de controlo e outra de teste (Figura 9A). Quando apenas se forma uma linha de 

controlo roxa/rosada, o resultado é negativo (Figura 9B). Um resultado é considerado 

inválido quando não se forma uma linha de controlo, independentemente de se formar uma 

linha de teste ou não (Figura 9C).  

O teste utilizado tem uma sensibilidade de 98,1% e especificidade de 99,4% segundo os 

Laboratórios IDEXX («IDEXX Angio Detect * Test Clinical Guidance on Angiostrongylosis», 

sem data). 
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Figura 9. Ilustrações dos três resultados possíveis 

(http://www.idexx.de/smallanimal/inhouse/snap/angio-detect.html). 

 

(A) Resultados positivos 

 

(B) Resultado negativo 

 

(C) Resultados inválidos 

 

2.2.3. Análise estatística 

Os resultados obtidos foram posteriormente processados em folhas de cálculo (Microsoft 

Excel® 2010) para posterior análise.  

Uma vez que a prevalência estimada para uma determinada doença pode ser 

significativamente enviesada caso não se tenha em consideração a especificidade e 

sensibilidade do teste de diagnóstico utilizado, é proposto recorrer ao método de Blaker para 

o cálculo da prevalência real de uma doença (Reiczigel, Földi, & Ozsvári, 2010). Assim, para 

o cálculo da prevalência da angiostrongilose canina utilizou-se o método de Blaker e para tal 

recorreu-se ao software Epitools 2015. 

 

3. Resultados 

 

3.1. Caracterização da amostra em estudo 

A maioria das amostras foi caracterizada no que respeita à região de origem do animal, 

assim como quanto ao género, raça, idade, aptidão, tipo de alojamento e apresentação 

clínica. Contudo alguns destes parâmetros eram desconhecidos para determinadas 

amostras. 

 

3.1.1. Região de origem 

Considerando a amostra em estudo, 123 (30,75%) amostras eram de cães da região de 

Lisboa, 92 (23%) da região do Norte, 81 (20,25%) do Algarve, 80 (20%) do Centro e 24 (6%) 

do Alentejo (Gráfico 1). Considerando os 10 CAMV e 3 canis que foram incluídos no estudo,  

a região de Lisboa encontrava-se representada por 2 CAMV e 2 canis desta região, o Norte 

por 2 CAMV em Vila Real, o Algarve apenas por 1 CAMV em Olhão, a zona Centro por 1 

CAMV na Covilhã e 1 CAMV e 1 canil na região de Setúbal e a região do Alentejo por 2 

CAMV em Beja e 1 CAMV em Évora. 
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Gráfico 1. Caracterização da amostra quanto à região de origem (frequência relativa). 

Região de origem 

 

 
 
 
3.1.2. Género 

No que respeita ao género dos animais da amostra em estudo, 43,75% (n=175) eram 

fêmeas e 55,25% (n=221) eram machos. O género era desconhecido em 1,0% (n=4) da 

amostra (Gráfico 2A).  

 

3.1.3. Raça  

Quanto à raça dos cães incluídos no estudo, 45,25% (n=181) dos animais não tinham raça 

determinada. Já 51,5% (n=206) eram animais de raça pura ou cruzados. A raça era 

desconhecida para 3,25% (n=13) dos animais da amostra em estudo (Gráfico 2B).  

 

3.1.4. Idade  

Para a análise da idade dos animais em estudo, a amostra populacional foi dividida em dois 

grupos. Um grupo de animais com um ano de idade ou menos (≤ 12 meses) e um grupo de 

animais com mais de um ano de idade (> 12 meses). Esta divisão justifica-se pelo facto de 

alguns estudos indicarem que os animais com idade inferior ou igual a 12 meses têm maior 

risco de contrair a doença, como já referido anteriormente. Na amostra em estudo, apenas 

11,75% (n=47) dos cães tinha idade menor ou igual a 12 meses enquanto 84,5% (n=338) 

Norte 
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Lisboa 
31% 
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tinha idade superior a 12 meses. O parâmetro da idade era desconhecido em 3,75% (n=15) 

da população da amostra em estudo (Gráfico 2C).  

 

Gráfico 2. Frequências relativas da amostra em estudo segundo género (A), raça (B) e idade 

(C). 

(A) Género (B) Raça (C) Idade 

   

♂: macho; ♀: fêmea; SRD: sem raça determinada; P/C: raça pura ou cruzado; ≤ 12m: idade menor ou igual 

a 12 meses; > 12m: idade superior a 12 meses; NA: desconhecido(a). 

 

3.1.5. Condição de detenção 

Este estudo abrangeu 327 (81,75%) cães de companhia e 68 (17%) cães errantes. 

Desconhecia-se este parâmetro em 5 (1,25%) cães da amostra em estudo (Gráfico 3A). 

 

3.1.6. Tipo de alojamento  

O tipo de alojamento dos animais da amostra em estudo também foi alvo de registo. Assim 

os animais que viviam exclusivamente no exterior integraram 46,5% da amostra (n=186) 

comparativamente a 9,25% (n=37) que viviam exclusivamente no interior. Animais que 

viviam no tipo alojamento misto (exterior e interior) representavam 32,5% (n=130) da 

amostra. Desconhecia-se o tipo de alojamento de 11,75% (n=47) dos animais (Gráfico 3B). 

 

3.1.7. Estado geral de saúde 

No que diz respeito ao estado geral de saúde dos animais em estudo, 56,75% (n=227) dos 

animais eram saudáveis tanto quanto pôde ser determinado ao exame clínico, enquanto 

26,25% (n=105) apresentavam alguma condição clínica, e dos quais apenas 2,86% (n=3) 

dos animais tinham sinais clínicos coincidentes com angiostrongilose (tosse e intolerância 

ao exercício). Para 17% (n=68) dos animais em estudo este parâmetro era desconhecido 

(Gráfico 3C). 
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Gráfico 3. Frequências relativas da amostra em estudo quanto à condição de detenção (A), 

tipo de alojamento (B) e estado geral de saúde (C). 

(A) Condição de detenção (B) Tipo de alojamento (C) Estado geral de saúde 

   

E. Errante, C. Companhia, Ext. Exclusivamente exterior, Int. Exclusivamente interior, Mix. Tipo de 

alojamento misto, D. Doente, S. Saudável, NA. Desconhecido. 

 

3.2. Resultados do teste Angio Detect® e estimativa da prevalência 

Toas as 400 amostras testadas para A. vasorum com o teste rápido Angio Detect® 

apresentaram um resultado negativo. Com base nestes resultados, procedeu-se ao cálculo 

de um intervalo de confiança para a prevalência da angiostrongilose canina.  

Atendendo ao tamanho da amostra e à sensibilidade e especificidade do teste utilizado, 

através do método de Blaker, a prevalência real de A. vasorum em Portugal continental 

obtida neste estudo encontra-se entre 0 e 0,31% (IC: 95%) enquanto a prevalência aparente 

encontra-se entre 0 e 0,89% (IC: 95%). 

 

4. Discussão  

Embora não se tenham obtido resultados positivos para A. vasorum na amostra em estudo, 

é inegável a existência do parasita em Portugal continental, uma vez que A. vasorum já foi 

encontrado em cães (Madeira de Carvalho et al., 2009; Nabais, 2012; Alho et al., 2014; 

Nabais et al., 2014;) e raposas (Carvalho-Varela & Marcos, 1993; Eira et al., 2006; Valverde 

et al., 2013) em Portugal continental. Assim, a partir dos resultados obtidos no estudo agora 

realizado, pode admitir-se que a prevalência da doença e infeção no país é baixa e que, 

tendo em consideração o tamanho da amostra e a sensibilidade e especificidade do teste 

utilizado, a prevalência da parasitose deverá ser inferior a 0,31%. Como já foi citado 

anteriormente, diversos estudos epidemiológicos já foram realizados por toda a Europa, com 

o objetivo de aferir a prevalência da parasitose na espécie canina, obtendo-se por vezes 

resultados diferentes em estudos realizados no mesmo país. Comparativamente a esses 

resultados, uma prevalência inferior a 0,31% para Portugal continental, é uma prevalência 

baixa em relação às que se registaram noutros países europeus, que oscilam entre 0,3 e 

14%. É também de assinalar que este resultado é inferior comparativamente aos resultados 

C 
81,7
5% 

E  
17% 

NA 
1,25
% 

Ext 
46.5
% 

Int  
9,25
% 

Mix 
32,5
% 

NA 
11,7
5% 

S 
57% 

D 
26% 

NA 
17% 



 

 41 

dos estudos de prevalência de Alho et al. (2014) e Nabais et al. (2014) realizados em 

Portugal, com uma seroprevalência de 1,76% e a uma prevalência de 2%, respetivamente. 

O facto de não se ter obtido nenhum resultado positivo para A. vasorum, à semelhança do 

que se verificou no estudo realizado por Maia et al. (2015), pode ser explicado pela hipótese 

de que a grande maioria da amostra de cães em estudo ser constituída por animais de 

companhia que possivelmente se encontram sujeitos a protocolos periódicos de 

desparasitação. Estes animais podem contactar com o parasita, mas por estarem protegidos 

não desenvolvem infeção. Também a idade dos animais pode ter tido influência, uma vez 

que apenas 11,75% tinham idade igual ou inferior a 12 meses, período temporal no qual os 

animais podem estar mais predispostos a adquirir a infeção e a desenvolver a doença, como 

já foi referido anteriormente. Para além disso, o quadro clínico dos animais na sua maioria 

não coincidia com o quadro clínico da angiostrongilose pulmonar canina. Assim, estas três 

particularidades da amostra em estudo podem ter sido limitantes na determinação da 

prevalência efetiva do parasita.  

Nos últimos anos tem-se verificado a dispersão geográfica da doença, para a qual são 

apontadas inúmeras causas, desde as alterações climáticas ao aumento das deslocações 

de animais, bem como o transporte de HI pelo comércio de plantas e também pela 

urbanização das populações de raposas. Por isso, é importante estar alerta para o facto de 

existir a possibilidade de aparecerem cada vez mais casos desta parasitose em cães em 

Portugal continental, uma vez que a doença já se encontra instalada no país nas populações 

de raposas, onde já foi registada prevalência na ordem dos 16% (Eira et al., 2006) sendo 

que o primeiro estudo de prevalência do parasita em Portugal registou uma prevalência de 

0,3% (Carvalho-Varela & Marcos, 1993). 

No que respeita ao clima, Portugal continental encontra-se no extremo sudoeste da Europa, 

pelo que as latitudes, a proximidade ao oceano Atlântico e a orografia das diferentes regiões 

têm uma grande influência no clima do país (Miranda et al., 2006). Considerando as 

temperaturas médias do ar registadas no ano de 2014, bem como os limites de temperatura 

ótima (2,65 a 17,9 ºC) e de sobrevivência (-4,5 a 26,5 ºC) do parasita, em nenhum mês do 

ano de 2014 se verificou uma temperatura média do ar fora dos limites de sobrevivência do 

A. vasorum, encontrando-se muitas vezes dentro dos limites de temperatura do ar ótima 

para o seu desenvolvimento. É importante assinalar que estes valores de temperatura média 

do ar não dão informação sobre as temperaturas máximas e mínimas observadas em 

Portugal continental que têm influência na sobrevivência e adaptação do parasita (IPMA, 

sem data; Morgan et al., 2009). O facto de as temperaturas médias do ar observadas em 

Portugal continental em 2014 se encontrarem dentro dos limites de temperatura ótima para 

o desenvolvimento do parasita suporta que o mesmo encontre num ambiente ideal de 

desenvolvimento.  
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O próprio facto de A. vasorum ser um parasita eurixeno constitui um fator de risco, uma vez 

que isso faz com que o parasita tenha uma grande facilidade em se estabelecer em 

diferentes hospedeiros, tanto HD como HI, e por isso em diferentes áreas, não deixando 

contudo de depender da presença de um gastrópode no ambiente. A sobrevivência deste 

HI, que se encontra condicionada por fatores como a temperatura, humidade e 

disponibilidade de água, bem como as condicionantes de sobrevivência das próprias larvas 

de A. vasorum no ambiente, obviamente que influenciam a prevalência do parasita e da 

doença. Para além disso, o cão e a raposa, HD doméstico e reservatório silvático do 

parasita, respetivamente, são duas espécies de canídeos que se encontram praticamente 

adaptadas a todas as regiões do globo, o que por si constitui também um fator de risco 

elevado na disseminação da doença. A própria proximidade das populações de raposas das 

zonas urbanizadas facilita o contacto desta espécie com a espécie canina doméstica e, 

perante as prevalências observadas numa amostra de raposas em Dunas de Mira (distritos 

de Aveiro e Coimbra), é importante reconhecer o risco que esta espécie pode representar na 

disseminação de A. vasorum. 

Também a facilidade com que se assiste hoje em dia às deslocações quer de bens, quer de 

pessoas, constitui um fator de risco importante. Na verdade, sem o devido controlo pode 

acontecer a introdução do parasita num país anteriormente livre deste, não só pelo 

transporte de um cão infetado, como também pelo comércio de plantas, as quais podem 

albergar gastrópodes infetados pelo parasita. Assim, torna-se muito importante fazer um 

controlo adequado de todos os animais que entram num país.  
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V. INQUÉRITO 

 

1. Nota introdutória 

O inquérito realizado teve como objetivo avaliar o conhecimento da comunidade 

médico-veterinária portuguesa sobre a angiostrongilose em cães, bem como aferir a 

utilização do endectocida moxidectina 25mg/ml associado a imidaclopride 100mg/ml  

(Advocate®, Bayer) com indicação na profilaxia e terapêutica da angiostrongilose. 

Para além destas indicações fruto da associação de moxidectina e imidaclopride, o 

Advocate® no cão tem indicação para tratamento e prevenção de infestações por pulgas 

(Ctenocephalides felis), tratamento de infestações por piolhos mastigadores (Trichodetes 

canis), tratamento de infestações por ácaros auriculares (Otodetes cynotis), sarna sarcóptica 

(Sarcoptes scabiei var. canis), demodicose (Demodex canis), prevenção de dirofilariose 

cardiopulmonar (larvas L3 e L4 de D. immitis), tratamento contra microfilárias circulantes (D. 

immitis), prevenção de dirofilariose cutânea (larvas L3 de Dirofilaria repens), redução de 

microfilárias circulantes (D. repens), tratamento de infeções por C. vulpis, prevenção de 

espirocercose (Spirocerca lupi), tratamento de infeções por nematodes gastrointestinais 

(larvas L4, adultos imaturos e adultos de Toxocara canis, Ancylostoma caninum e Uncinaria 

stenocephala, adultos de Toxascaris leonina e Trichuris vulpis) e também pode ser utilizado 

como parte da estratégia de tratamento da dermatite alérgica à picada da pulga (DAPP) 

(APIFARMA, sem data).  

 

2. Material e Métodos 

Para a concretização dos objetivos supracitados foi realizado um inquérito de 14 questões 

(Anexo 1), de resposta múltipla e resposta aberta, em que numa primeira parte pretendeu-se 

avaliar o conhecimento geral dos médicos veterinários de animais de companhia sobre a 

doença e numa segunda parte pretendeu-se avaliar a utilização do Advocate® pelos 

médicos veterinários durante a sua prática clínica. As respostas aos inquéritos foram 

anónimas.  

A população alvo deste estudo foi a comunidade médico-veterinária portuguesa e, para o 

efeito, foram realizados 164 inquéritos no XI Congresso Hospital Veterinário Montenegro, 

que teve lugar no Europarque de Santa Maria da Feira, nos dias 21 e 22 de Fevereiro de 

2015. Atualmente existem 5124 médicos-veterinários ativos no país, segundo os dados 

estatísticos da Ordem dos Médicos Veterinários (OMV) afixados a 9 de Abril de 2015 no site 

da OMV. 

De forma a aproveitar a grande afluência de médicos-veterinários que se apresentam no 

Congresso Hospital Veterinário Montenegro, a validação deste inquérito foi apenas 

conseguida, por questões de tempo, no primeiro dia do congresso a 10 médicos 

veterinários, havendo a possibilidade de fazer alterações. Nestes 10 inquéritos os 
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médicos-veterinários inquiridos apontaram não ser necessárias quaisquer alterações. Foram 

assim obtidos 164 inquéritos realizados no stand da Bayer, incluindo os 10 inquéritos de 

validação. 

As respostas obtidas nos 164 inquéritos foram processadas em folha de cálculo (Microsoft 

Excel® 2010) e feita a análise de frequências absolutas e relativas para cada pergunta do 

inquérito, sendo que para o efeito na segunda parte do inquérito apenas foram 

contabilizadas respostas válidas (excluindo-se respostas em branco, respostas sem sentido 

ou respostas com mais opções do que aquelas que foram pedidas). 

Considerando a população de médicos-veterinários portugueses ativos em Portugal e a 

amostra populacional representada nos 164 inquéritos obtidos, é possível estimar um erro 

de amostragem de 7 a 8%, isto é, uma diferença aproximada de 7 a 8% entre o valor que a 

estatística pode acusar e o verdadeiro valor do parâmetro que se deseja estimar (Barbetta, 

2006). O erro de amostragem será ainda superior em perguntas do inquérito com menos 

adesão de resposta.  

 

3. Resultados 

 

3.1. Conhecimento da angiostrongilose canina (Parte I) 

Na primeira parte do inquérito procurou-se saber se a comunidade médico-veterinária 

portuguesa tem ou não um adequado conhecimento sobre a doença. As frequências 

absolutas e relativas das respostas obtidas para as perguntas referentes ao conhecimento 

da parasitose são apresentadas no anexo 2. 

Perante a análise estatística descritiva dos resultados é possível concluir que a grande 

maioria dos médicos-veterinários inquiridos sabem que os gastrópodes são os principais HI 

de A. vasorum (74,39%) e que a raposa constitui o principal HR do parasita (81,71%). Já no 

que respeita ao período pré-patente, 60,98% dos médicos-veterinários inquiridos identificou 

21 dias como sendo o tempo que decorre entre a presença do agente etiológico e o 

aparecimento das primeiras formas detetáveis do parasita no HD contra 28,05% que soube 

identificar o período pré-patente corretamente. Quanto à situação atual de A. vasorum em 

Portugal e no mundo, 71,34% dos inquiridos têm conhecimento de que já existem casos de 

angiostrongilose canina em Portugal e 87,80% mostrou saber que a doença apresenta uma 

distribuição mundial com uma tendência de dispersão para norte. 

Relativamente aos métodos de diagnóstico, 39,63% dos médicos-veterinários inquiridos 

escolheram a lavagem broncoalveolar e citologia respiratória como sendo o método gold 

standard de diagnóstico da angiostrongilose canina comparativamente a 39,02% que 

identificou corretamente a técnica de Baermann.  

Por fim, a primeira parte do inquérito procurou também saber se os médicos-veterinários 

têm ou não conhecimento acerca do quadro clínico típico da angiostrongilose canina. 
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Perante 15 sinais clínicos, dos quais apenas 5 correspondiam ao quadro clínico desta 

parasitose, apenas 2,44% dos inquiridos identificou corretamente os 5 sinais clínicos, 

enquanto 10,98% dos inquiridos identificaram 4 sinais, 32,93% identificaram corretamente 3 

sinais, 42,68% apenas identificaram 2 sinais, 7,93% identificaram 1 sinal e 3,05% dos 

inquiridos não identificaram nenhum dos sinais clínicos da doença. De facto, cerca de 85% 

dos inquiridos identificaram a tosse e dispneia como sinais clínicos da doença. Já no que se 

refere ao quadro neurológico que se apresenta muitas vezes na forma de convulsões e de 

alterações comportamentais, apenas 18,29% dos médicos-veterinários inquiridos 

associaram convulsões à doença enquanto 33,54% associaram angiostrongilose como uma 

possível causa de alterações comportamentais. Quanto à presença de coagulopatias, que 

se traduz na maioria das vezes por hemorragias prolongadas, apenas 26,22% identificaram 

esse sinal como um possível sinal de infeção por A. vasorum. Os cinco sinais clínicos mais 

escolhidos pelos médicos-veterinários foram tosse, dispneia, descarga nasal, febre e 

alterações comportamentais.  

 

3.2. Utilização do Advocate® (Parte II) 

A segunda parte do inquérito teve o objetivo de avaliar quais são os medicamentos que os 

médicos-veterinários sabem que estão autorizados para o tratamento da angiostrongilose 

canina bem como o tipo de utilização terapêutica que estes fazem do Advocate® na sua 

prática clínica. 

As frequências absolutas e relativas referentes às respostas sobre os medicamentos 

utilizados no tratamento da angiostrongilose e as utilizações terapêuticas do Advocate® são 

apresentadas no anexo 3.  

Atualmente, existem apenas três medicamentos que se encontram autorizados para o 

tratamento da angiostrongilose canina, o Advocate® (imidaclopride/moxidectina), o 

Interceptor® (milbemicina oxima) e o Milbemax® (milbemicina oxima/praziquantel). 

Considerando estas três hipóteses, apenas 1,39% (2/143) dos inquiridos mostrou conhecer 

estas opções. No que respeita ao Advocate®, 88,11% (126/143) dos inquiridos considerou 

este medicamento como uma das opções comparativamente a 4,20% (6/143) que 

selecionaram Interceptor® e 15,38% (22/143) que selecionaram Milbemax®. Os três 

medicamentos mais escolhidos a seguir ao Advocate® foram o Praziquan® 

(febendazol/praziquantel/pirantel), Drontal® (febantel/pirantel/praziquantel) e Guardian® 

(moxidectina). 

No que respeita à utilização de Advocate® por parte da comunidade médico-veterinária, e 

face às respostas ao inquérito, foi possível concluir que a grande maioria faz uso deste 

medicamento durante a prática clínica, considerando que apenas 5,00% (8/160) dos 

veterinários não utiliza Advocate® no cão.  
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Neste inquérito foi também possível concluir que as três principais indicações dos 

médicos-veterinários para a utilização de Advocate® no cão são a prevenção e tratamento 

de infestações por pulgas (80,26%, 122/152), tratamento de infestações por ácaros 

auriculares (73,03%, 111/152) e no tratamento de sarna sarcóptica (71,71%, 109/152).  

Numa última fase do inquérito, pretendeu-se conhecer a frequência com que os 

médicos-veterinários recomendam a utilização do Advocate®. Nesse sentido, cada inquirido 

teve a possibilidade de responder com que frequência recomendava o medicamento em 

cada uma das situações em que o utilizava.  

No anexo 4 são apresentadas as frequências absolutas e relativas referentes à frequência 

de aplicação do Advocate® no cão.  

No folheto informativo do Advocate® no tratamento e prevenção de infestações por pulgas 

encontra-se indicado uma aplicação mensal. De facto, as respostas dos 

médicos-veterinários coincidem com este plano de tratamento em 90,52% (105/116) e 

6,03% (7/116) recomenda uma frequência de aplicação superior à recomendada 

comparativamente a 3,45% (4/116) que recomenda uma frequência de aplicação inferior. 

No caso do tratamento de infestações por piolhos mastigadores está indicado um tratamento 

único com a possibilidade de fazer um novo tratamento um mês depois caso haja 

necessidade. Tendo em conta os 59 inquiridos que responderam à questão, nenhum deles 

colocou a hipótese de se fazer um tratamento único. 

O Advocate® tem também indicação no tratamento de infestações por ácaros auriculares, 

para o qual está indicado um tratamento único, contudo apenas 4,90% (5/102) das 

respostas dos médicos-veterinários que utilizam o medicamento para este fim coincidem 

com o tratamento aconselhado. 

Para o tratamento da sarna sarcóptica são recomendadas duas aplicações, com um 

intervalo de quatro semanas. Nenhum dos inquiridos especificou a necessidade de existirem 

apenas duas aplicações. 

No tratamento de demodicose no cão recomenda-se a aplicação mensal do medicamento 

durante 2 a 4 meses em casos ligeiros ou moderados e uma aplicação semanal em casos 

severos. No inquérito apenas 16,49% (16/97) dos médicos-veterinários que dizem fazer esta 

utilização do medicamento recomendam a aplicação semanal e 36,08 (37/97) recomendam 

uma aplicação mensal, sem contudo especificarem a duração do tratamento. 

No que respeita à prevenção da dirofilariose cardiopulmonar o folheto informativo 

recomenda a aplicação mensal na época dos mosquitos. De acordo com as respostas dos 

médicos-veterinários que utilizam Advocate® para este fim, a aplicação mensal do 

medicamento é recomendada por 89,09% (49/55) dos inquiridos. O Advocate® tem também 

indicação no tratamento contra as microfilárias de D. immitis no cão e, neste caso 88,89% 

(16/19) dos inquiridos e utilizadores do medicamento para este fim afirma recomendar 
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aplicações mensais do medicamento, sendo que nenhum especificou a duração do 

tratamento, que neste caso corresponde a dois meses consecutivos.  

Já no que respeita à prevenção da dirofilariose cutânea, dos 18 médicos-veterinários que 

afirmaram usar Advocate® para este fim, 15 (83,33%) afirmam recomendar aplicações 

mensais o que corresponde às recomendações do folheto informativo. 

Segundo as respostas aos inquéritos recolhidos, 34,21% (52/152) recomenda Advocate® 

para a prevenção de angiostrongilose e 17,11% (26/152) afirma utilizar o medicamento no 

tratamento da doença. Neste caso em particular, 29/39 (74,36%) inquiridos aconselham 

Advocate® mensalmente para a prevenção de angiostrongilose, o que corresponde às 

indicações que se encontram no folheto informativo. No que respeita ao tratamento da 

parasitose, indica-se a administração de uma dose única de Advocate®, com a possibilidade 

de ser necessária uma segunda aplicação um mês após o tratamento. Para o efeito, 

nenhum dos 17 inquiridos que responderam a este ponto do inquérito afirmaram fazer um 

tratamento único, contudo a maioria (76,47%, 13/17) afirma utilizar Advocate® no tratamento 

da angiostrongilose com uma frequência de aplicação mensal.  

Considerando a infeção por C. vulpis no cão, dos 8 inquiridos que afirmaram utilizar 

Advocate® no tratamento da parasitose e que responderam à frequência de aplicação 

recomendada por eles, a totalidade dos inquiridos afirmou fazer um tratamento com uma 

frequência de aplicação mensal, ao contrário da dose única que o folheto informativo 

recomenda.  

Na prevenção de Spirocerca lupi no cão, dos 4 inquiridos que afirmaram utilizar Advocate®, 

a totalidade dos inquiridos afirmou fazer a prevenção com aplicações mensais do 

medicamento, o que corresponde de facto às recomendações do folheto informativo. 

No que se refere ao tratamento de infeções por nematodes gastrointestinais verificou-se 

uma grande variedade de respostas quanto à frequência de aplicação. A maioria dos 

inquiridos, 60,00% (39/65), recomenda a aplicação mensal de Advocate®, frequência esta 

recomendada no folheto informativo. 

A utilização de Advocate® em aplicações mensais, como parte da terapia da Dermatite 

Alérgica à Picada da Pulga encontra-se recomendada. Para o efeito, 78,46% (51/65) dos 

veterinários utilizam o medicamento na frequência recomendada.  

 

4. Discussão 

4.1. Conhecimento da angiostrongilose canina (Parte I) 

O conhecimento por parte dos médicos-veterinários portugueses acerca da angiostrongilose 

pulmonar canina é importante não só porque já existe registo da existência da mesma em 

raposas e cães no nosso país, mas também perante a possibilidade da prevalência da 

parasitose vir a aumentar em Portugal. De facto, a compreensão do ciclo biológico do 

parasita e da sua epidemiologia por parte dos médicos-veterinários é importante para que os 
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mesmos consigam identificar os animais em maior risco de contrair a doença. A 

compreensão do quadro clínico inespecífico que a caracteriza, assim como o conhecimento 

dos métodos de diagnóstico indicados para a identificação da angiostrongilose canina é 

também fundamental. Este conhecimento é também relevante porque cada vez mais se 

assiste à deslocação de animais para fora e dentro do país havendo assim a possibilidade 

de transferência de certas doenças como a angiostrongilose canina e podendo o risco de 

emergência da doença em Portugal aumentar consideravelmente.  

Relativamente a esta parte do inquérito, houve uma grande adesão por parte dos 

médicos-veterinários, com no mínimo 160 respostas no total das perguntas respetivas a esta 

parte do inquérito e um erro de amostragem aproximado de 7,8%.  

No geral, a amostra populacional em estudo mostrou-se bastante conhecedora no que 

respeita ao ciclo de vida e epidemiologia da doença, contudo mostrou ter menos 

conhecimento no que respeita à duração do período pré-patente, ao teste de diagnóstico de 

eleição e ao quadro clínico típico da doença.  Estes três últimos parâmetros podem ser 

justificados pelo facto desta não ser uma doença com a qual os médicos-veterinários 

portugueses tenham contacto hoje em dia, o que influencia a sua forma de saber reconhecer 

e atuar perante uma situação de angiostrongilose canina. 

Um estudo realizado na Grã Bretanha que pretendeu avaliar se os médicos-veterinários 

tinham conhecimento da existência de angiostrongilose canina na região mostrou que, em 

1419 inquéritos respondidos, 31,3% das clínicas inquiridas tinham conhecimento da 

ocorrência da parasitose num raio de 8km, sendo que 20% das clínicas reportaram a 

existência de pelo menos um caso nos últimos 12 meses (Kirk et al., 2014). Ora, tendo em 

consideração o estudo supracitado e o facto o Reino Unido ser uma região onde já  foram 

relatados diversos casos da parasitose e onde já se registaram prevalências na ordem dos 

4% (Martin & Neal, 1992), é provável que a comunidade médico-veterinária britânica se 

encontre mais ao corrente dos métodos de diagnóstico utilizados assim como da 

sintomatologia característica da angiostrongilose do que a comunidade médico-veterinária 

portuguesa, que não teve até à data muito contacto com a doença. 

Perante os últimos desenvolvimentos a nível nacional, poderá ser interessante a realização 

de campanhas de sensibilização sobre angiostrongilose canina direcionadas não só para 

médicos-veterinários que têm o papel de sensibilizar os donos dos animais em grupos de 

risco para a prevenção da doença, mas também para os proprietários dos animais que têm 

o papel de aplicar as medidas de profilaxia necessárias. 

 

4.2. Utilização do Advocate® (Parte II) 

A segunda parte do inquérito não teve tanta adesão de resposta por parte dos 

médicos-veterinários, comparativamente à primeira parte. Para além disso, na segunda 
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parte do inquérito respostas em branco eram consideradas respostas inválidas, e por isso 

não são consideradas no cálculo das frequências relativas.  

Relativamente aos medicamentos autorizados no tratamento de angiostrongilose, 

totalizaram-se 143 respostas válidas, sendo que o erro de amostragem aproximado neste 

caso será aproximadamente 8,3%. Como já referido anteriormente, o Advocate foi o 

medicamento mais escolhido por 88,11% dos médicos-veterinários e, esta elevada 

percentagem pode ser explicada pelo facto da temática do inquérito abordar 

angiostrongilose e o medicamento Advocate®, e também pelo facto do inquérito ter sido 

realizado no stand da Bayer no congresso, influenciando a escolha desta resposta e 

tratando-se assim de um resultado enviesado. 

As diversas utilizações que os médicos-veterinários dão ao medicamento Advocate® 

durante a sua prática clínica totalizaram 160 respostas válidas e, por isso, apresentam um 

erro de amostragem aproximado de 7,8%. Nesta parte do inquérito é importante assinalar 

que um número considerável de inquiridos disse utilizar Advocate para a prevenção e 

tratamento de angiostrongilose. Este resultado é curioso na medida em que até à data 

existem muito poucos casos da doença no país e que 34,21% dos médicos-veterinários 

dizem prevenir e 17,11% dizem ter tratado a doença com o medicamento Advocate. Ora, é 

importante constatar que mais uma vez este pode ser um resultado enviesado devido à 

temática do inquérito. Uma possível solução para o não enviesamento do inquérito teria sido 

dividido o inquérito em dois inquéritos distintos e tê-los realizados em duas alturas 

diferentes, de modo a não influenciar as respostas da segunda parte do inquérito. Poderia 

também ter sido proveitoso uma pergunta do inquérito questionar o médico-veterinário 

inquirido se já diagnosticou algum caso de angiostrongilose e, se afirmativo, quantos casos 

já diagnosticou e em que região do país. 

De forma a retirar conclusões da utilização do Advocate é primeiro preciso compreender 

qual é a utilização dos desparasitantes internos a nível nacional.  

De facto, relativamente à utilização de desparasitantes internos em Portugal, já foram 

realizados alguns estudos no sentido de esclarecer qual é o controlo anti-helmíntico 

realizado em canídeos no país. De acordo com Nabais (2008), 96,52% (n=201) dos 

proprietários de cães da região da grande Lisboa afirmam desparasitar internamente de 

forma regular os seus animais, recorrendo sobretudo às associações de fármacos 

pirantel/febantel/praziquantel, milbemicina oxima/praziquantel e pamoato de 

pirantel/praziquantel/nitroscanato. Já no que respeita a um estudo de Matos (2013), que 

abrangeu também os proprietários de canídeos da região da grande Lisboa, 90,95% (n=243) 

dos proprietários de cães desparasitam internamente os seus animais, recorrendo 

principalmente à associação praziquantel/pirantel/febantel, sendo que apenas uma minoria 

tratava os seus cães com Lactonas Macrocíclicas. Ainda um outro estudo de Magalhães & 

Mateus (2012) que abrangeu o concelho de Ponte de Lima no norte do país, numa região 
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menos urbanizada, apenas 57,9% dos proprietários desparasita internamente os seus cães, 

comparativamente às elevadas percentagens que se verificaram nos estudos anteriormente 

referidos. 

É importante então ter em consideração que este estudo, relativamente aos outros citados 

anteriormente, abrange em primeiro lugar uma população alvo diferente, o 

médico-veterinário e em segundo lugar não tem em consideração a região do país em que 

cada inquirido desenvolve a sua atividade. Para além disso, este estudo não avalia quais 

são os desparasitantes mais comuns recomendados pelos médicos-veterinários. Podemos 

apenas constatar que existe uma grande percentagem de médicos veterinários que 

recomenda a utilização de moxidectina nos cães. Apesar de no estudo de Matos (2013), as 

Lactonas Macrocíclicas não serem quase utilizadas pelos proprietários dos animais, este 

estudo indica que são no entanto recomendadas pelos médicos-veterinários. 

Tendo em consideração os hábitos de desparasitação dos proprietários dos animais, 

também é de salientar que é principalmente nos primeiros meses de vida dos cães que os 

proprietários são mais cumpridores do programa de desparasitação interno, sendo que na 

fase adulta dos canídeos os proprietários tendem a não cumprir o protocolo de 

desparasitação adequado para os seus animais, não cumprindo as frequências de 

administração recomendadas (Matos, 2013). Esta constatação aliada a facto dos cães com 

idade inferior a um ano serem um dos grupos de risco no desenvolvimento da 

angiostrongilose canina pode constituir um fator limitante na progressão da doença, caso 

nos protocolos de desparasitação sejam utilizadas substâncias ativas capazes de debelar a 

infeção, como o febendazol, a milbemicina oxima ou a moxidectina, apesar dos dois 

primeiros não terem até à data indicação para a prevenção da doença.  

O facto da substância ativa imidaclopride do Advocate oferecer uma eficácia de 96,9% no 

controlo das pulgas no primeiro dia após a aplicação e de 99,1 a 100% nos 7 dias após a 

aplicação (Arther et al., 1997), faz com que o medicamento seja uma opção viável no 

controlo de pulgas no cão, o que pode justificar que dos médicos-veterinários portugueses 

inquiridos, 80,26% (122/160) recomendem Advocate na prevenção e tratamento de 

infestações por pulgas e que, na sua maioria, recomendem uma frequência de aplicação 

mensal (105/116, 90,52%). Este facto faz com que os cães fiquem protegidos não só para 

infestações por pulgas através do imidaclopride, mas também contra A. vasorum através da 

moxidectina. Isto contribui obviamente para que seja difícil o parasita estabelecer-se em 

cães de companhia devidamente protegidos.  

No que se refere às frequências de aplicação recomendadas por parte dos 

médicos-veterinários nas diferentes utilizações que dão ao medicamento Advocate, esta 

parte do inquérito teve uma adesão muito inferior, uma vez que nem todas as indicações do 

medicamento são utilizadas na prática clínica dos médicos-veterinários e, por essa razão, o 
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erro de amostragem será muito superior e não é acertado tirar quaisquer tipos de 

conclusões acerca desta temática.  
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VI. CONCLUSÕES GERAIS 

 

Apesar de neste estudo não terem sido encontrados casos de infeção ativa de A. vasorum 

em 400 animais, através do teste rápido Angio Detect®, não se pode afirmar que o parasita 

não se encontre no país, até porque este já foi identificado, em estudos anteriores, não só 

em cães como também em raposas em estudos anteriores. De acordo com os resultados 

obtidos e considerando a dimensão da amostra em estudo e a sensibilidade e especificidade 

do teste utilizado, podemos inferir que a prevalência de A. vasorum no país será inferior a 

0,31%. 

Em relação à segunda parte do trabalho prático, a partir da avaliação das respostas aos 164 

inquéritos foi possível concluir que aparentemente a comunidade médico-veterinária 

portuguesa encontra-se muito bem informada relativamente ao ciclo de vida do parasita, 

assim como da epidemiologia do mesmo. Contudo, os médicos-veterinários mostraram ter 

menos conhecimento no que se refere à fisiopatologia da doença, tendo revelado algumas 

dificuldades na identificação dos sinais clínicos típicos da angiostrongilose canina e apesar 

da grande maioria ter identificado o quadro respiratório, falharam na identificação do quadro 

neurológico e hematológico que podem também ocorrer na doença. A maioria dos 

médicos-veterinários falhou também na identificação correta do tempo que decorre entre a 

presença de A. vasorum e o aparecimento das primeiras formas detetáveis do parasita no 

HD.  

Já no que se refere à utilização do Advocate® por parte dos médicos-veterinários, dos 164 

inquéritos respondidos, 95,00% afirmou utilizar este medicamento no cão, o que demonstra 

que existe uma grande percentagem da comunidade médico-veterinária que dá utilização a 

este medicamento. Pelo facto de este medicamento poder prevenir a ocorrência da doença, 

para além de a tratar, face à sua grande utilização por parte dos médicos-veterinários é 

também possível concluir que este pode ser um fator limitante na progressão de A. vasorum 

em cães no país. 
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VIII. ANEXOS 

 

Anexo 1. Inquérito. 

 
ANGIOSTRONGILOSE CANINA 

 
Este inquérito é anónimo e está a ser realizado no âmbito de uma dissertação de mestrado em 
Medicina Veterinária e tem como objetivo aferir o conhecimento geral da comunidade 
médico-veterinária sobre a parasitose angiostrongilose canina bem como aferir a utilização do 
medicamento Advocate®. 
 

Angiostrongylus vasorum (A. vasorum), agente etiológico de angiostrongilose canina, tem como 

principais hospedeiros intermediários:  

__ Anfíbios 

__ Culicídeos 

__ Gastrópodes 

 

A. vasorum tem como principal hospedeiro reservatório:  

__ Lobo 

__ Coiote 

__ Raposa 

 

O tempo que decorre entre a presença do agente etiológico e o aparecimento das primeiras 

formas detetáveis do parasita no hospedeiro definitivo (período pré-patente) é de:  

__ Aproximadamente 21 dias 

__ Aproximadamente 50 dias 

__ Aproximadamente 180 dias 

 

Relativamente à distribuição de A. vasorum:  

__ Tem uma distribuição mundial e recentemente tem-se verificado uma tendência de dispersão 

para Norte 

__ É exclusivo da América do Norte, sem existirem casos reportados nos restantes continentes 

__ É exclusivo da Europa e habita sobretudo países com climas mais frios 

 

Qual é o panorama atual de A. vasorum em Portugal:  

__ Não existem até à data casos de angiostrongilose canina no país 

__ Têm ocorrido vários relatos de angiostrongilose canina no país 

__ Existem até à data registo de alguns casos de angiostrongilose canina no país 
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Para o diagnóstico definitivo de angiostrongilose canina o método considerado gold standard é:  

__ Técnica de Baermann (técnica coprológica) 

__ ELISA 

__ Lavagem broncoalveolar e citologia respiratória 

 

Dos seguintes sinais escolha 5 que considere estarem presentes no quadro clínico típico do animal 

que apresenta angiostrongilose:  

__ Febre __ Convulsões __ Descarga nasal 

__ Poliúria __ Polidipsia __ Polifagia 

__ Tosse __ Prurido __ Sialorreia 

__ Hemorragia prolongada __ Dor abdominal __ Halitose 

__ Alopécia __ Dispneia __ Alterações comportamentais 

 

Quais dos seguintes fármacos/medicamentos se encontram licenciados com indicação terapêutica 

para o tratamento de angiostrongilose canina (escolha até 3 opções):  

__ Advocate® Bayer (imidaclopride/moxidectina)  

__ Dolpac® Vetóquinol (pirantel/praziquantel)  

__ Drontal® Bayer (febantel/pirantel/praziquantel)  

__ Endogard® Virbac (praziquantel/pirantel/febantel)  

__ Guardian® Lilly (moxidectina)  

__ Heartgard® Merial (ivermectina/pirantel)  

__ Interceptor® Novartis (milbemicina oxima)  

__ Milbemax® Novartis (milbemicina oxima/praziquantel)  

__ Praziquan® Ceva (febendazol/praziquantel/pirantel)  

__ Stronghold® Zoetis (selamectina) 
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Para que fins utiliza o medicamento Advocate® no CÃO durante a prática clínica?  

__ Tratamento e prevenção de infestações por pulgas  

__ Tratamento de infestações por piolhos mastigadores  

__ Tratamento de infestações por ácaros auriculares  

__ Tratamento de sarna sarcóptica  

__ Tratamento de demodicose  

__ Prevenção de dirofilariose cardiopulmonar  

__ Tratamento contra microfilárias circulantes na dirofilariose cardiopulmonar  

__ Prevenção de dirofilariose cutânea  

__ Prevenção de angiostrongilose  

__ Tratamento de angiostrongilose  

__ Tratamento de infeção por Crenosoma vulpis  

__ Prevenção de Espirocercose  

__ Tratamento de infeções por nematodes gastrointestinais  

__ Como parte na estratégia de tratamento da Dermatite Alérgica à Picada da Pulga (DAPP)  

__ Nenhuns  

 

Considerando apenas as alíneas assinaladas na pergunta anterior, com que frequência recomenda 

a aplicação de Advocate® no CÃO para cada caso? 

 Frequência de aplicação 

Tratamento e prevenção de infestações por pulgas   

Tratamento de infestações por piolhos mastigadores   

Tratamento de infestações por ácaros auriculares   

Tratamento de sarna sarcóptica   

Tratamento de demodicose   

Prevenção de dirofilariose cardiopulmonar   

Tratamento contra microfilárias circulantes na dirofilariose 
cardiopulmonar  

 

Prevenção de dirofilariose cutânea   

Prevenção da angiostrongilose  

Tratamento da angiostrongilose  

Tratamento de infeção por Crenosoma vulpis  

Prevenção da espirocercose  

Tratamento de infeções por nematodes gastrointestinais  

Como parte na estratégia de tratamento da Dermatite Alérgica à 
Picada da Pulga (DAPP) 
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Para que fins utiliza o medicamento Advocate® no GATO durante a prática clínica?  

__ Tratamento e prevenção de infestações por pulgas  

__ Tratamento de infestações por ácaros auriculares  

__ Tratamento de sarna notoédrica 

__ Prevenção de dirofilariose cardiopulmonar  

__ Tratamento de infeções por nematodes gastrointestinais  

__ Como parte na estratégia de tratamento da Dermatite Alérgica à Picada da Pulga (DAPP) 

__ Nenhuns  

 

Considerando apenas as alíneas assinaladas na pergunta anterior, com que frequência recomenda 

a aplicação de Advocate® no GATO para cada caso? 

 Frequência de aplicação 

Tratamento e prevenção de infestações por pulgas   

Tratamento de infestações por ácaros auriculares   

Tratamento de sarna notoédrica   

Prevenção de dirofilariose cardiopulmonar   

Tratamento de infeções por nematodes gastrointestinais  

Como parte na estratégia de tratamento da Dermatite Alérgica à 
Picada da Pulga (DAPP) 

 

 

Para que fins utiliza o medicamento Advocate® no FURÃO durante a prática clínica?  

__ Tratamento e prevenção de infestações por pulgas  

__ Prevenção de dirofilariose cardiopulmonar  

__ Nenhuns 

 

Considerando apenas as alíneas assinaladas na pergunta anterior, com que frequência recomenda 

a aplicação de Advocate® no FURÃO para cada caso? 

 Frequência de aplicação 

Tratamento e prevenção de infestações por pulgas   

Prevenção de dirofilariose cardiopulmonar   

 

 

Muito obrigada! 
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Anexo 2. Frequências absolutas e relativas correspondentes às respostas da primeira parte 

do inquérito, por ordem decrescente de apresentação de resultados para cada resposta. 

 

Pergunta Resposta 
Frequência 

absoluta 
Frequência 
relativa (%) 

Hospedeiro 
intermediário 

Gastrópodes 122 74,39 

Culicídeos 33 20,12 

Anfíbios 6 3,66 

Não respondeu 3 1,83 

Hospedeiro 
reservatório 

Raposa 134 81,71 

Lobo 23 14,02 

Não respondeu 4 2,44 

Coiote 3 1,83 

Período 
pré-patente 

21 dias 100 60,98 

50 dias 46 28,05 

180 dias 16 9,76 

Não respondeu 2 1,22 

Situação no 
mundo 

Distribuição mundial 144 87,80 

Exclusivo da Europa 18 10,98 

Exclusivo da América do Norte 2 1,22 

Não respondeu 0 0 

Situação em 
Portugal 

Existem alguns casos 117 71,34 

Existem muitos casos 40 24,39 

Não existe 4 2,44 

Não respondeu 3 1,83 

Teste de 
diagnóstico 

gold standard 

Lavagem broncoalveolar e citologia respiratória 65 39,63 

Técnica de Baermann 64 39,02 

ELISA 31 18,90 

Não respondeu 4 2,44 

Sinais clínicos Tosse 140 85,37 

Dispneia 139 84,76 

Descarga nasal 106 64,63 

Febre 96 58,54 

Alterações comportamentais 55 33,54 

Hemorragias prolongadas 43 26,22 

Dor abdominal 33 20,12 

Convulsões 30 18,29 

Sialorreia 25 15,24 

Polifagia 19 11,59 

Halitose 15 9,15 

Prurido 8 4,88 

Poliúria 4 2,44 

Alopécia 3 1,83 

Polidipsia 3 1,83 

Não respondeu 2 1,22 

 
  



 

 70 

Anexo 3. Frequências absolutas e relativas correspondentes às respostas da segunda parte 

do inquérito: medicamentos autorizados no tratamento de angiostrongilose e utilizações 

terapêuticas do Advocate® por ordem decrescente de apresentação de resultados para 

cada resposta. 

 

Pergunta TRV Resposta 
Frequência 

absoluta 
Frequência 
relativa (%) 

Medicamentos 
autorizados 

para o 
tratamento 

143 Advocate® 126 88,11 

Praziquan® 31 21,68 

Drontal® 30 20,98 

Guardian® 30 20,98 

Heartgard® 24 16,78 

Milbemax® 22 15,38 

Stronghold® 21 14,69 

Endogard® 21 14,69 

Interceptor® 6 4,20 

Dolpac® 2 1,40 

Situações em 
que utiliza 

Advocate® no 
cão 

160 Utiliza: 152 95,00 

Tratamento e prevenção de pulgas 122 80,26 

Tratamento de ácaros auriculares 111 73,03 

Tratamento de sarna sarcóptica 109 71,71 

Tratamento de demodicose 99 65,13 

Tratamento de nematodes gastrointestinais 76 50,00 

Prevenção de dirofilariose cardiopulmonar 68 44,74 

Auxílio no tratamento de DAPP 66 43,42 

Tratamento de piolhos mastigadores 61 40,13 

Prevenção de angiostrongilose 52 34,21 

Tratamento de angiostrongilose 26 17,11 

Prevenção de dirofilariose cutânea 25 16,45 

Tratamento de microfilárias de dirofilariose 
cardiopulmonar 

25 16,45 

Tratamento de C. vulpis 11 7,24 

Prevenção de espirocercose 5 3,29 

Não utiliza 8 5,00 

TRV. Total de respostas válidas, DAPP. Dermatite alérgica à picada da pulga. 

  



 

 71 

Anexo 4. Frequências absolutas e relativas correspondentes às respostas da segunda parte 

do inquérito: frequência de aplicação de Advocate®. 

 

Pergunta TRV Respostas 
Frequência 

absoluta 
Frequência 
relativa (%) 

Frequência de 
aplicação de 
Advocate® 

recomendada 
para cada 

situação no 
cão 

Tratamento e 
prevenção de 

pulgas 

116 Mensal (recomendada) 105 90,52 

Superior à recomendada 7 6,03 

Inferior à recomendada 4 3,45 

Tratamento de 
piolhos 

mastigadores 

59 Superior à recomendada 59 100,00 

Tratamento único 
(recomendada) 

0 0 

Tratamento de 
ácaros 

auriculares 

102 Superior à recomendada 97 95,10 

Tratamento único 
(recomendada) 

5 4,90 

Tratamento de 
sarna sarcóptica 

100 Superior à recomendada 58 58,00 

Inferior à recomendada 42 42,00 

4 semanas durante 2 
meses consecutivos 

(recomendada) 

0 0 

Tratamento de 
demodicose 

97 Outras frequências não 
recomendadas 

46 47,43 

Mensal 35 36,08 

Semanal (recomendada 
para casos severos) 

16 16,49 

Mensal durante 2 a 4 
meses (recomendada 
para casos ligeiros ou 

moderados) 

0 0 

Prevenção de 
dirofilariose 

cardiopulmonar 

55 Mensal (recomendada) 49 89,09 

Superior à recomendada 3 5,45 

Inferior à recomendada 3 5,43 

Tratamento de 
microfilárias de 

dirofilariose 
cardiopulmonar 

18 Mensal 16 88,89 

Superior à recomendada 1 5,56 

Inferior à recomendada 1 5,56 

Mensal durante 2 meses 
consecutivos 

(recomendada) 

0 0 

Prevenção de 
dirofilariose 

cutânea 

18 Mensal (recomendada) 15 83,33 

Superior à recomendada 3 16,67 

Prevenção de 
angistrongilose 

39 Mensal (recomendada) 29 74,36 

Inferior à recomendada 6 15,39 

Superior à recomendada 4 10,26 

Tratamento de 
angistrongilose 

17 Superior à recomendada 100 100,00 

Tratamento único 
(recomendada) 

0 0 

Tratamento de 
C. vulpis 

8 Mensal 8 100,00 

Tratamento único 
(recomendada) 

0 0 

Prevenção de 
espirocercose 

4 Mensal (recomendada) 4 100,00 

Tratamento de 
nematodes 

gastrointestinais 

65 Mensal (recomendada) 39 60,00 

Inferior à recomendada 23 35,38 

Superior à recomendada 3 4,62 

Auxílio no 
tratamento de 

DAPP 

65 Mensal (recomendada) 51 78,46 

Superior à recomendada 12 18,46 

Inferior à recomendada 2 3,08 

TRV. Total de respostas válidas, DAPP. Dermatite alérgica à picada da pulga. 

 


